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Τα νέα μέτρα «Μένουμε σπίτι»
ισχύουν σε ολόκληρο το Οντάριο
Το Οντάριο κηρύξε σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης την Επαρχία
ως απάντηση στις αυξανόμενες
μολύνσεις COVID-19 που απειλούν
να επιβαρύνουν το σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης.
Τα νέα μέτρα απαιτούν από τους
κατοίκους να μείνουν σπίτι εκτός
από τις απαραίτητες δραστηριότητες,
όπως πρόσβαση σε υγειονομική
περίθαλψη, ψώνια ή υπαίθρια
άσκηση, για τις επόμενες τουλάχιστον
28 ημέρες.
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Εμβολιασμός έως και 8,5
εκατομμυρίων ατόμων στο
Οντάριο στη δεύτερη φάση
"Με την πρώτη φάση του προγράμματός μας σε εξέλιξη,
ετοιμαζόμαστε να επεκτείνουμε τη διάθεσή μας για εμβόλια μόλις
είναι διαθέσιμη η προσφορά", δήλωσε ο πρωθυπουργός Ford ".
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

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

Now Selling

Beer, Wine & Cider
S p e c i a l s e f f e c t i v e J a n u a r y 1 5 th t i l J a n u a r y 2 1 st
U.S. Produce #1

Ontario Grown Fancy Grade

Product of Spain

2

1

99

Skinless & Boneless
Chicken Breast

7

lb/3.28 kg

lb/17.62 kg

Chicken Burgers
Nuggets or Strips

Green Giant

12

2

Frozen Vegetables
750 g

lb/3.28 kg

Deli Sliced

Armstrong Brand Cheddar
Mild, Medium or Marble
9.03 lb

Assorted Varieties
9.03 lb

1

99
lb/28.64 kg

Eggo Waffles

Sliced Bread

244-280 g

Lactantia

2/

Cream Cheese

175 g

250 g

1

3/

5

$

/each

Yogurt

98

/100 g

D’Italiano

Sausage or
Crustini Buns

675 g

6’-8’

99

Astro

99

/100 g

D’Italiano

700 g

7

1

99

Kellogg’s

1

49

/each

Maple Lodge Chicken

New York Striploins

99

Janes Pub Style

Deli Sliced

Canadian “AAA” Grade Beef
Certified Angus Beef

2021

Large Eggplants

99

49

lb/6.59 kg

Maple Leaf Prime

Product of Mexico

Jumbo Cauliflower

Sweet Seedless Stem & Leaf Jona Gold Apples
Clementines

,

2/

Parkay

2/

Margarine

5

Beatrice

2/

Sour Cream

427 g

29
/each

1

5

$

Natrel

2/

Lactose Free Milk

500 ml

5 1

$

5

$

$

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

99
/each

3

99
/each

3
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Τα νέα μέτρα «Μένουμε σπίτι» ισχύουν σε ολόκληρο το Οντάριο
Το Οντάριο κηρύξε σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Επαρχία ως
απάντηση στις αυξανόμενες μολύνσεις COVID-19
που απειλούν να επιβαρύνουν το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
Τα νέα μέτρα απαιτούν από τους κατοίκους να μείνουν σπίτι εκτός από τις
απαραίτητες δραστηριότητες, όπως
πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη,
ψώνια ή υπαίθρια άσκηση, για τις επόμενες τουλάχιστον 28 ημέρες.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Η επαρχία αναφέρει ότι δεν υπάρχει καθορισμένος ορισμός για το τι είναι "απαραίτητο"
αφού όλοι έχουν τις δικές τους μοναδικές
συνθήκες. Δεν υπάρχει όριο για το πόσες
φορές οι άνθρωποι μπορούν να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους ανά ημέρα ή για πόσο
χρονικό διάστημα μπορούν να βγουν έξω.
Οι αστυνομικοί θα έχουν την εξουσία να
επιβάλλουν τα μέτρα και να εκδίδουν πρόστιμα σε παραβάτες.
Η κυβέρνηση του Οντάριο έχει ανακοινώσει
τις νόμιμες παραμέτρους, της πρόσφατα
εκδοθείσας εντολής παραμονής στο σπίτι,
αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους
οι κάτοικοι μπορούν να εγκαταλείψουν το
σπίτι τους.
Ο πρωθυπουργός Doug Ford προέτρεψε
τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν την
«κρίση τους καλύτερα» για να αποφασίσουν αν θα βγουν εκτός της οικίας τους.
Η επαρχία ανακοίνωσε περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με την επιβολή
που περιλαμβάνει τρία μέτρα:
Απαίτηση αναγνώρισης Ένας αστυνομικός «που έχει εύλογους και πιθανούς λόγους» για να πιστεύει ότι ένα άτομο παραβιάζει τη διαταγή παραμονής στο σπίτι μπορεί
«να ζητήσει από το άτομο να παράσχει το
σωστό όνομα, ημερομηνία γέννησης και διεύθυνση του ατόμου». Το άτομο θα πρέπει
να παρέχει τις σωστές λεπτομέρειες.
Προσωρινό κλείσιμο Οι αξιωματικοί μπορούν να διατάξουν το προσωρινό κλείσιμο
ενός χώρου αν πιστεύουν ότι υπάρχει «οργανωμένη δημόσια εκδήλωση ή άλλη συγκέντρωση» εκεί και ο αριθμός των ατόμων
που παρευρίσκονται υπερβαίνει τον αριθμό που επιτρέπεται βάσει της νομοθεσίας.
Προς το παρόν, οι εσωτερικές συγκεντρώσεις δεν επιτρέπονται, εκτός από αυτές που
βρίσκονται στο σπίτι σας. Όλοι οι παρευρισκόμενοι πρέπει να συμμορφωθούν με
την «άμεση εκκένωση των εγκαταστάσεων
αφού ενημερωθούν» και κανείς δεν πρέπει
να επανέλθει χωρίς άδεια.
Απαγορεύονται οι εσωτερικές κοινωνικές
συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις εκτός από
άτομα του ίδιου νοικοκυριού.

•

•

Υπαίθριες συγκεντρώσεις
που περιορίζονται σε πέντε
άτομα, με «περιορισμένες
εξαιρέσεις».
Θρησκευτικές υπηρεσίες,
γάμοι, κηδείες και άλλες
τελετές που περιορίζονται
σε 10 άτομα με
σωματική απόσταση και
καλύψεις προσώπου.

ΕΡΓΑΣΙΑ
• Οι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν
ότι όλοι οι εργαζόμενοι εργάζονται εξ

αποστάσεως, εκτός αν οι εργασίες τους
μπορούν να γίνουν μόνο επιτόπου
ΜΑΣΚΕΣ
•
Μάσκες που συνιστώνται και σε εξωτερικούς χώρους όταν δεν μπορεί να διατηρηθεί φυσική απόσταση μεγαλύτερη
από δύο μέτρα.
•
Οι επιχειρήσεις ανοιχτές προς πώληση πρέπει να απαιτούν από τους
ανθρώπους να φορούν μάσκες στο
εσωτερικό.
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
• Τα καταστήματα λιανικής που θεωρούνται μη απαραίτητα και εκείνα που
προσφέρουν παραλαβή και παράδοση
παρακείμενα, πρέπει να περιορίζουν
τις ώρες λειτουργίας μεταξύ 7 π.μ. και
8 μ.μ.
• Τα καταστήματα τροφίμων, τα φαρμακεία, τα βενζινάδικα, τα μίνι μάρκετ
και τα εστιατόρια που πωλούν takeout
εξαιρούνται από το όριο ωρών.
•
Οι έμποροι λιανικής που επιτρέπεται
να ανοίγουν για προσωπικές αγορές
- συμπεριλαμβανομένων σούπερ μάρκετ, παντοπωλείων,
• Οι έμποροι λιανικής που παραδίδουν
τα εμπορεύματα τους έξω από τα

καταστήματα τους, μπορούν να πουλήσουν μόνο αντικείμενα που ένας πελάτης παραγγέλνει πριν φτάσει.
• Τα σχολεία στο Windsor, Τορόντο,
Peel, York και Hamilton έκλεισαν για
προσωπική μάθηση ως τις 10 Φεβρουαρίου. Τα προγράμματα πριν και μετά
το σχολείο μπορούν να συνεχιστούν
την ημερομηνία αυτή.
"Το κλείσιμο σχολείων στο νότιο Οντάριο
επεκτείνεται και θα αξιολογείται σε συνεχή
βάση από την επικεφαλής ιατρική υπηρεσία
υγείας", δήλωσε η Christine Elliott. "Τα σχολεία σε σημεία με υψηλό δείκτη διασποράς
του ιού, ενδέχεται να μην ξαναρχίσουν." Η
επαρχία είπε ότι η φροντίδα παιδιών μη
σχολικής ηλικίας, εκτός σχολείου θα παραμείνει ανοιχτή.
Ως τις 20 Ιανουαρίου 2021, ο Υπεύθυνος Ιατρικής Υγείας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, θα ενημερώνουν σχετικά με
το ποιες μονάδες δημόσιας υγείας (PHU)
θα επιτρέπεται να επαναλειτουργήσουν
σε προσωπική διδασκαλία, βάσει των πιο
ενημερωμένων δεδομένων και μοντελοποίησης. Τα προγράμματα πριν και μετά
το σχολείο μπορούν να προσφερθούν όταν

ξαναρχίσει η προσωπική διδασκαλία.
Για να διατηρήσουμε τους μαθητές, το
προσωπικό και τις κοινότητες ασφαλείς,
θα εφαρμοστούν τα ακόλουθα νέα μέτρα
υγείας και ασφάλειας για την προσωπική
μάθηση:
•
Κάλυψη προσώπου σε μαθητές 1ης
-3ης Τάξης και απαιτήσεις για μάσκα
σε εξωτερικούς χώρους.
•
Βελτιωμένα πρωτόκολλα διαλογής.
•
Διευρυμένη στοχευμένη δοκιμή. Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει επίσης νέα μέτρα υγείας και ασφάλειας στο περιβάλλον παιδικής μέριμνας του Οντάριο,
όπως ενισχυμένη εξέταση για ευθυγράμμιση με τις σχολικές απαιτήσεις,
εθελοντική συμμετοχή σε στοχευμένες
δοκιμές και πρόσθετα μέτρα πρόληψης
και ελέγχου λοιμώξεων για να ευθυγραμμιστούν με τα σχολεία.
Αυτές οι βελτιώσεις είναι επιπλέον των υφιστάμενων μέτρων υγείας και ασφάλειας
που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε περιβάλλον
φροντίδας παιδιών σε όλη την επαρχία.
Οι νέοι περιορισμοί ανακοινώθηκαν κατόπιν των στοιχείων που δείχνουν ότι ο
ιός βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και τείνει να κατακλύσει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του Οντάριο.
Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι το ένα τέταρτο των νοσοκομείων της επαρχίας δεν
διαθέτει δωρεάν μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα άλλο τέταρτο έχει μόνο ένα ή
δύο κρεβάτια δωρεάν.
Το Οντάριο ανέφερε 2.903 νέες περιπτώσεις COVID-19 την περασμένη Τρίτη, συμπεριλαμβανομένων οκτώ νέων περιπτώσεων που νοσούν από τον μεταλλαγμένο
κορονοϊό, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η
επαρχία ανέφερε επίσης 41 ακόμη θανάτους που συνδέονται με τον Covid 19.
Ο δήμαρχος του Τορόντο John Tory είπε ότι
ήταν υπέρ των αυστηρότερων μέτρων του
Οντάριο, επισημαίνοντας τις «τρομερές»
προβλέψεις. "Η ανάγκη να αναλάβουμε περαιτέρω δράση έχει νόημα και αντανακλά
την πραγματικότητα", είπε.
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Ανασχηματισμός του υπουργικού συμβουλίου
Ο πρωθυπουργός Justin
Trudeau λέει ότι δεν
έχει σχέδια να ξεκινήσει εκλογές καθώς ανακοίνωσε τις αντικαταστάσεις στις θέσεις του
Κατερίνα
υπουργικού συμβουλίου
Γερασκλή
της κυβέρνησης.
Aνέφερε επίσης ότι πρωταρχικός στόχος είναι ο εμβολιασμός των Καναδών πολιτών πριν από
τις επόμενες εκλογές - αλλά επεσήμανε ότι,
ως πρωθυπουργός σε ένα Κοινοβούλιο μειοψηφίας, δεν εξαρτάται αποκλειστικά από
αυτόν.

Ο Marc Garneau, επί του παρόντος
Υπουργός Μεταφορών, γίνεται Υπουργός Εξωτερικών.
Από το έργο του ως αστροναύτης ως την
εποχή του στην κυβέρνηση, ο υπουργός
Garneau ήταν πάντα μια ισχυρή φωνή για
τον Καναδά σε όλο τον κόσμο.
Ως Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Garneau
σημείωσε πρόοδο σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα που έχουν σημασία για τους
Καναδούς, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και της προώθησης του Σχεδίου
Προστασίας του Ωκεανού και των προσπαθειών του Καναδά για την Πρωτοβουλία
Safer Skies για τη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας σε ζώνες συγκρούσεων. Ο υπουργός Garneau θα
μεταφέρει την εμπειρία του που
αποκτήθηκε κατά τη στενή συνεργασία του με διεθνείς εταίρους σχετικά με την έρευνα για την τραγωδία της πτήσης 752 της Ουκρανίας
International Airlines και ως πρόεδρος της Επιτροπής Υπουργικού
Συμβουλίου για τις σχέσεις Καναδά-Ηνωμένων Πολιτειών στο νέο
χαρτοφυλάκιο του και θα συνεχίσει
να είναι ένας από τα ηγετικά στελέχη στην παγκόσμια σκηνή.
Ο Jim Carr εντάσσεται στο
υπουργείο και θα συνεχίσει να
υπηρετεί ως ειδικός εκπρόσωπος για την αγροτική ανάπτυξη.
Ο κ. Carr θα βασιστεί στην προηγούμενη εμπειρία του ως Υπουργός
Φυσικών Πόρων και Υπουργός Διεθνούς Διαφοροποίησης Εμπορίου, όπου δημιούργησε νέες θέσεις
εργασίας και οικονομική ανάπτυξη
για όλους τους Καναδούς και ήταν
ισχυρή φωνή και υποστηρικτής
των Αγροτών. Ο υπουργός Carr
θα συνεχίσει να εμπλέκει ενεργά
τους Καναδούς αγρότες, να ακούει
τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τα
ενδιαφέροντά τους και να φέρνει τις
προοπτικές τους στις συζητήσεις
του Υπουργικού Συμβουλίου

"Από την αρχή οποιουδήποτε κοινοβουλίου μειοψηφίας, κάθε πολιτικό κόμμα
κατανοεί ότι μπορούν να γίνουν εκλογές. Αλλά όπως έχω πει συνεχώς, δεν
θέλουμε εκλογές", δήλωσε στους δημοσιογράφους έξω από το Rideau Hall το
πρωί μετά το πρώτο εικονικό υπουργικό
συμβούλιο του Καναδά και την τελετή
ορκωμοσίας.
«Θέλουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε
εμβόλια σε Καναδούς. Θέλουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε υποστήριξη σε Καναδούς, σε μικρές επιχειρήσεις, σε οικογένειες. Η προτεραιότητα που έχουμε αυτή τη
στιγμή είναι όλοι οι Καναδοί να ξεπεράσουμε αυτήν την πανδημία και σε αυτό επικεντρωνόμαστε. "
Ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης που
ανακοινώθηκε την Τρίτης πυροδοτήθηκε
από τον φιλελεύθερο βουλευτή Navdeep
Bains, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές για να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένεια.

Ο François-Philippe Champagne,
επί του παρόντος Υπουργός
Εξωτερικών, γίνεται Υπουργός
Καινοτομίας, Επιστημών και Βιομηχανίας. Ως Υπουργός Εξωτερικών, ο κ.
Champagne επέδειξε ηγετικό ρόλο και υπερασπίστηκε τις αξίες του Καναδά στην παγκόσμια σκηνή, ενώ ηγήθηκε της διεθνούς
μας απόκρισης στην πανδημία COVID-19,
εκτέλεσε τη μεγαλύτερη επιχείρηση επαναπατρισμού στην καναδική ιστορία και
ανταποκρίθηκε αποτελεσματικά σε μια
σειρά εξελισσόμενων και περίπλοκων καταστάσεων συμπεριλαμβανομένης της κρίσης
στον Λίβανο. Στο νέο του ρόλο, ο υπουργός
Champagne θα βασιστεί στην εκτεταμένη
επιχειρηματική του εμπειρία στους τομείς
της ενέργειας, της μηχανικής και της καινοτομίας για να βοηθήσει την οικονομική
ανάκαμψή μας από την παγκόσμια πανδημία COVID-19, να δημιουργήσουμε νέες
θέσεις εργασίας για τους Καναδούς και να
αναπτύξουμε τη μεσαία τάξη μας. Θα χρησιμοποιήσει επίσης την εμπειρία του για να
βοηθήσει την κυβέρνηση να συνεργαστεί με
τους τομείς της βιομηχανίας, των φυσικών

πόρων και της ενέργειας για να επιτύχουμε
ένα “πράσινο” μέλλον. Κατανοεί επίσης βαθιά τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των
Καναδών που ζουν σε αγροτικές κοινότητες,
συμπεριλαμβανομένης της σημασίας της
βελτίωσης της πρόσβασης στο Διαδίκτυο
υψηλής ταχύτητας που θα ενδυναμώσει τις
κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα και θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του Καναδά.
Ο Omar Alghabra, επί του παρόντος
Κοινοβουλευτικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός Διακυβερνητικών Υποθέσεων, γίνεται Υπουργός
Μεταφορών. Ο κ. Alghabra φέρει εκτεταμένη εμπειρία στο Υπουργικό Συμβουλίο,
από προηγούμενες εργασίες σε ΜΚΟ και
στον ενεργειακό τομέα έως την εκπαίδευσή
του στη μηχανική και τις επιχειρήσεις. Με
περισσότερα από επτά χρόνια εμπειρίας
ως μέλος του Κοινοβουλίου σε έναν από
τους κόμβους καινοτομίας και οικονομικής
ανάπτυξης του Καναδά, αναγνωρίζει πόσο
σημαντικές είναι οι συνεχείς επενδύσεις της
κυβέρνησης του Καναδά στις μεταφορές και
τις δημόσιες συγκοινωνίες για τη δημιουργία
ευκαιριών για τους Καναδάς και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους . Θα συνεχίσει
επίσης να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην
έρευνα για την τραγωδία της πτήσης 752
της Ουκρανίας.
Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον αξιότιμο
Navdeep Bains για τη φιλία, την υποστήριξη και τη συμβολή του στο Κοινοβούλιο.
Ευχαρίστησε επίσης τον κ. Bains για την

αφοσίωσή του τα τελευταία πέντε χρόνια
ως Υπουργός Καινοτομίας, Επιστήμης και
Βιομηχανίας και Υπουργός Καινοτομίας,
Επιστήμης και Οικονομικής Ανάπτυξης.
“Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο κ.
Bains ξεκίνησε μια νέα εθνική διαστημική
στρατηγική και δημιούργησε το Ταμείο Στρατηγικής Καινοτομίας για να προσελκύσει και
να υποστηρίξει επιχειρηματικές επενδύσεις
σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Πιο
πρόσφατα, έπαιξε κεντρικό ρόλο στην ανταπόκριση του Καναδά στην παγκόσμια πανδημία COVID-19, καθοδηγώντας το Σχέδιο
του Καναδά για Κινητοποίηση της Βιομηχανίας για την καταπολέμηση του COVID-19
και επιβλέποντας τη δημιουργία των ειδικών
ομάδων ασυλίας, εμβολίων και θεραπευτικών προϊόντων του COVID-19. Ο κ. Bains
θα συνεχίσει να υπηρετεί την κοινότητά του
και όλους τους Καναδούς ως Μέλος του Κοινοβουλίου για την Mississauga—Malton.”
Καθώς το Κοινοβούλιο επαναλαμβάνεται στο τέλος του μήνα, οι υπουργοί του
Υπουργικού Συμβουλίου θα συνεχίσουν να
συνεργάζονται με όλους τους βουλευτές,
καθώς και με επαρχίες, περιοχές, δήμους
και αυτόχθονες κοινότητες, για την επίτευξη
αποτελεσμάτων που ωφελούν όλους τους
Καναδούς.
Συνεχίζοντας την καταπολέμηση της
παγκόσμιας πανδημίας COVID-19 και
στηρίζοντας ανθρώπους, κοινότητες και
επιχειρήσεις μέσω της κρίσης, θα οικοδομήσουμε έναν ισχυρότερο, πιο ανθεκτικό Καναδά για όλους.

HHA Statement
concerning Covid-19

5

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ

15 Ιανουάριος, 2021 | Ελληνικός Tύπος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αγαπητά μέλη και φίλοι της
κοινότητάς μας,
Με αφορμή την επιβολή της
Επαρχίας του Οντάριο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
για δεύτερη φορά και σύμφωνα με τις νέες οδηγίες δημόσιας ασφαλείας της επαρχιακής
κυβέρνησης του Οντάριο, θα
θέλαμε να ανακοινώσουμε τα παρακάτω:
Από την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021:
Οι τέσσερις εκκλησίες της ΕΚΤ θα
είναι κλειστές για το κοινό μέχρι νεοτέρας.
Οι Ιερές Ακολουθίες και οι Θείες Λειτουργίες
θα πραγματοποιούνται κανονικά κεκλεισμένων των θυρών με την παρουσία του Ιερέα,
του ψάλτη και του νεωκόρου. Μπορείτε
να παρακαλουθείτε ζωντανα τις λειτουργίες σε όλες τις εκκλησίες της ΕΚΤ μέσω
διαδικτύου.
Το Γραφείο Κηδειών της ΕΚΤ θα
συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο
κοινό, σύμφωνα
με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Καναδικής Κυβέρνησης.
Η υπεύθυνη του γραφείου κηδειών, κυρία
Τούλα Κυριακίδη είναι διαθέσιμη 24 ώρες
το
εικοσιτετράωρο
στο
τηλέφωνο
647-704-5880.

- Το γραφείο της ΕΚΤ θα
παραμείνει κλειστό για το
κοινό μέχρι νεοτέρας. Με
αίσθημα ευθύνης στους
Ελληνοκαναδούς θα συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες καθημερινά μέσω της
τηλεφωνικής μας γραμμής
416-425-2485.
Τα Ελληνικά Σχολεία της ΕΚΤ παραμένουν κλειστά και θα συνεχίσουν τα διαδικτυακά μαθήματα μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου σύμφωνα με τις οδηγίες της Κυβέρνησης
του Οντάριο.
Tα Προγράμματα του Πολιτιστικού
Τμήματος της ΕΚΤ έχουν ακυρωθεί μέχρι
νεοτέρας.
Η υγεία και η ασφάλεια της κοινότητας μας
αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΚΤ. Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτά τα νέα μέτρα για
τη δημόσια υγεία θα βοηθήσουν στη διακοπή της εξάπλωσης του COVID-19 μειώνοντας τα ανησυχητικά επίπεδα κινητικότητας. Κάνοντας το σωστό και μένοντας στο
σπίτι, μπορείτε να μείνετε ασφαλείς και να
σώσετε ζωές.

Πλήρεις
εξηγήσεις για τα
γεγονότα που
πριν ένα χρόνο
οδήγησαν στην
κατάρριψη του
ουκρανικού
Boeing ζητούν
από το Ιράν ο
Καναδάς και οι
υπόλοιπες χώρες που έχασαν υπηκόους
τους στο τραγικό συμβάν.
Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ουκρανία,
Σουηδία και Αφγανιστάν ζητούν από την
Τεχεράνη να αποζημιώσει πλήρως τις οικογένειες των θυμάτων και τις χώρες που
επλήγησαν από την ενέργειά της.
Στις 8 Ιανουαρίου 2020 αεροσκάφος που
εκτελούσε την πτήση PS752 από την Τεχεράνη προς το Κίεβο κατερρίφθη από τις
ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εν μέσω εντάσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.
Το Ιράν παραδέχθηκε το λάθος του, αφού

πέρασαν τρεις ημέρες κατά τις οποίες αρνείτο κάθε ευθύνη.
Στα τέλη Δεκεμβρίου, το Ιράν ανακοίνωσε
την πρόθεσή του να καταβάλει 150.000 δολάρια σε κάθε μία από τις οικογένειες των
θυμάτων, πρόταση που ο Καναδάς αρνήθηκε. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας
δήλωσε ότι το ποσό της αποζημίωσης θα
προκύψει έπειτα από διεθνείς διαπραγματεύσεις, ενώ ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ζήτησε από το Ιράν να διεξάγει μια εις
βάθος, διαφανή και αξιόπιστη έρευνα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Το Οντάριο σταματά προσωρινά
τις εξώσεις κατοικίας
Η επαρχία αναλαμβάνει δράση
για να βοηθήσει
τους
ανθρώπους να μείνουν στο σπίτι και
να αποτρέψει την εξάπλωση του
COVID-19 στο Τορόντο. Η κυβέρνηση του Οντάριο εξέδωσε εντολή έκτακτης ανάγκης για προσωρινή παύση της επιβολής έξωσης
κατοικιών για να διασφαλίσει ότι
οι άνθρωποι δεν θα αναγκαστούν
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
κατά τη διάρκεια της επαρχιακής κήρυξης
έκτακτης ανάγκης και ενώ η παραγγελία
παραμονής στο σπίτι είναι σε ισχύ. "Διακόπτοντας προσωρινά τις εξώσεις, διασφαλίζουμε ότι όλοι οι κάτοικοι του Οντάριο μπορούν να μείνουν στο σπίτι, να παραμείνουν
ασφαλείς και να σώσουν ζωές", δήλωσε ο
Steve Clark, Υπουργός Δημοτικών Υποθέσεων και Στέγασης. "Η κυβέρνησή μας θα
διασφαλίσει ότι οι εξώσεις σε κατοικίες θα
ανακοπούν για το υπόλοιπο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, όσο διαρκεί."
Είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από ένα
χρόνο που η επαρχία έχει σταματήσει τις
εξώσεις κατοικίας. Αυτή η διαταγή έκτακτης
ανάγκης θα προστατεύσει επίσης τους ιδιοκτήτες σπιτιών που αντιμετωπίζουν έξωση
λόγω δικαστικών εντολών για κατοχή των
περιουσιών τους.
Από την έναρξη του COVID-19, το Οντάριο
εισήγαγε μια σειρά μέτρων για την προστασία των ενοικιαστών και παρέχει υποστήριξη σε όσους έχουν πληγεί περισσότερο από
την πανδημία, όπως το πάγωμα ενοικίου,

Ένας χρόνος από την κατάρριψη
του ουκρανικού Boeing

γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

T: 416-463-7771
Ελληνικό Κέντρο
Μέτρησης Ακοής
(Ακουστικά Βαρηκοϊας)

Ελληνικό Κέντρο Μέτρησης Ακοής (Ακουστικά Βαρηκοϊας)

έτσι ώστε στη μεγάλη πλειονότητα των
ενοικιαστών του Οντάριο δεν θα σημειώθει
αύξηση φέτος. Οι αλλαγές στον νόμο περί
κατοικιών μίσθωσης απαιτούν επίσης από
τον ιδιοκτήτη και το συμβούλιο ενοικιαστών
να εξετάσει εάν ένας ιδιοκτήτης επιχείρησε
να διαπραγματευτεί μια συμφωνία αποπληρωμής, προτού καταφύγει σε έξωση για
μη καταβολή ενοικίου κατά τη διάρκεια του
COVID-19.
"Ενθαρρύνουμε τους ιδιοκτήτες και τους
ενοικιαστές να συνεργαστούν - όπως κάνουν τους τελευταίους μήνες - για να διασφαλίσουμε ότι διατηρούμε τους κατοίκους
του Οντάριο ασφαλείς", δήλωσε ο υπουργός Clark. "Θέλουμε να υπενθυμίσουμε
στους ενοικιαστές που μπορούν να πληρώσουν το ενοίκιο τους ότι πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν, με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο."
Η παύση των εξώσεων κατοικιών είναι ένα
μέρος του σχεδίου της επαρχίας να σταματήσει την εξάπλωση του COVID-19.

-Εξυπηρετούμε την Ελληνική παροικία από το
2006
-Δωρεάν τεστ ακοής
-Μεγάλη επιλογή ακουστικών σε προσιτές τιμές
-Δωρεάν μπαταρίες με την αγορά ακουστικών
-Επίσκεψη στο σπίτι διαθέσιμη
-Δοκιμαστική περίοδος ακουστικών για 90
ημέρες
-Τρία χρόνια εγγύηση
-Επισκευές ακουστικών και σέρβις
-Πλήρης εξυπηρέτηση και εμπιστοσύνη.
Εξυπηρετούμε πελάτες με ασφάλιση στον
WSIB, ODSP κλπ

Βρισκόμαστε δίπλα στον σταθμό του subway
στο 751 Pape Ave., suite #202.

Φέρτε αυτή τη διαφήμιση στο γραφείο μας για τα
διαθέσιμα εκπτωτικά πακέτα
Στη διάθεσή σας και πλάνα πληρωμής με δόσεις
Εκπτωτικό Κουπόνι
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Εμβολιασμός έως και 8,5 εκατομμυρίων ατόμων
στο Οντάριο στη δεύτερη φάση
Η κυβέρνηση του Οντάριο
ετοιμάζεται να εμβολιάσει
έως και 8,5 εκατομμύρια
άτομα πριν από το τέλος
της Φάσης 2 του κυβερνητικού σχεδίου εφαρμογής εμβολίων, το οποίο
στοχεύει στη λήψη, αποθήκευση και διαχείριση εμβολίων COVID-19 στους κατοίκους του Οντάριο μόλις υπάρχει διαθέσιμη
προμήθεια.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

"Με την πρώτη φάση του προγράμματός
μας σε εξέλιξη, ετοιμαζόμαστε να επεκτείνουμε τη διάθεσή μας για εμβόλια μόλις
είναι διαθέσιμη η προσφορά", δήλωσε ο
πρωθυπουργός Ford ".
" Όπως προτείνεται από την ειδική ομάδα
διανομής εμβολίων COVID-19 και ευθυγραμμίστηκε με την Εθνική Συμβουλευτική
Επιτροπή για την Ανοσοποίηση, η επαρχία
έχει χαρτογραφήσει τα επόμενα βήματα για
τη μετάβαση στη δεύτερη φάση και έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση για τον εντοπισμό
των επόμενων ομάδων που θα λάβουν τον
εμβολιασμό στις αρχές Μαρτίου του 2021.
Προκειμένου να εμβολιαστούν οι κάτοικοι
του Οντάριο όσο το δυνατόν πιο ασφαλή
και γρήγορα, η κυβέρνηση επεκτείνει τον
κατάλογο των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης που μπορούν να χορηγήσουν εμβόλια COVID-19.
Η πρώτη φάση του προγράμματος εφαρμογής του εμβολίου αναμένεται να δει εμβολιασμό περίπου 1,5 εκατομμυρίων επιλέξιμων
ατόμων. Ο εμβολιασμός των κατοίκων, του
προσωπικού και των βασικών φροντιστών
των μακροχρόνιων σπιτιών φροντίδας έχει
αρχίσει σε πολλά μέρη της επαρχίας, με
στόχο τη χορήγηση της πρώτης δόσης σε
όλoυς τους οίκους ευγηρίας το αργότερο
μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021. Ο εμβολιασμός όλων των υπαλλήλων και των κατοίκων σε νοσοκομεία μακροχρόνιας περίθαλψης σε τέσσερις περιοχές με τα υψηλότερα
ποσοστά μετάδοσης, το Τορόντο, το Peel,
το York και το Windsor Essex, αναμένεται να
ολοκληρωθεί έως τις 21 Ιανουαρίου 2021.
Οι ομάδες που είναι επιλέξιμες για λήψη εμβολίων στο πλαίσιο της Φάσης 2 του προγράμματος ανοσοποίησης του Οντάριο θα
περιλαμβάνουν:
• Ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, ξεκινώντας
από αυτούς που είναι 80 ετών και άνω και
μειώνονται με προσαυξήσεις πέντε ετών
κατά τη διάρκεια της διάθεσης του εμβολίου.
• Άτομα που ζουν και εργάζονται σε χώρους
συγκέντρωσης υψηλού κινδύνου.
• Πρωταρχικοί βασικοί εργαζόμενοι (π.χ.
πρώτοι ανταποκριτές, δάσκαλοι, βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων).
• Άτομα με χρόνιες παθήσεις υψηλού κινδύνου και τους φροντιστές τους.
Η δεύτερη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου 2021 και η τρίτη
φάση για τον γενικό πληθυσμό θα μπορούσε να ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2021,
εν αναμονή της διαθεσιμότητας εμβολίων.
Ο εμβολιασμός πληθυσμών στη Φάση 1 θα
συνεχιστεί έως ότου ολοκληρωθούν όλοι οι
εμβολιασμοί. "Είμαστε προετοιμασμένοι για
την επόμενη φάση στο σχέδιο διανομής εμβολίων, αλλά με περιορισμένες προμήθειες,

η εστίασή μας θα είναι ο εμβολιασμός των
ηλικιωμένων και των βασικών εργαζομένων
της πρώτης γραμμής", δήλωσε η Christine
Elliott, αναπληρωτής πρωθυπουργός και
Υπουργός Υγείας. "Όταν το Οντάριο θα αρχίσει να λαμβάνει επαρκείς δόσεις εμβολίων, θα διασφαλίσουμε ότι κάθε άτομο που
θέλει να εμβολιαστεί θα το πράξει. Μέχρι
τότε, όλοι πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία και
να παραμείνουν στο σπίτι, να παραμείνουν
ασφαλείς και να σώσουν ζωές."
Κατά την προετοιμασία για τη δεύτερη φάση
του σχεδίου διανομής εμβολιασμού, θα προστεθούν περισσότερα κέντρα εμβολιασμού.
Κατά τους επόμενους μήνες, οι ιστότοποι
αυτοί θα περιλαμβάνουν τοπικά τοποθεσίες
εμβολιασμού, νοσοκομειακούς χώρους, κινητές τοποθεσίες εμβολιασμού, φαρμακεία,
κλινικές, ρυθμίσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης και τοποθεσίες κοινότητας, όπως κοινοτικά κέντρα υγείας και κέντρα πρόσβασης
στην υγεία των αυτοχθόνων.
Ο πρώτος δημοτικός χώρος εμβολιασμού
θα ανοίξει στις 18 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Metro Toronto. θα χορηγεί εμβόλια σε πληθυσμούς με προτεραιότητα της
Φάσης 1, συμπεριλαμβανομένων επιλεγμένων εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης πρώτης γραμμής.
"Το πρόγραμμα ανοσοποίησης του Οντάριο είναι μια μνημειακή αποστολή και έχουμε θέσει τα θεμέλια για να διασφαλίσουμε
ότι θα παραμείνει επιτυχημένο καθώς θα
γίνουν διαθέσιμα περισσότερα εμβόλια",
δήλωσε η γενική δικηγόρος Sylvia Jones
"Επεκτείνοντας το πρόγραμμα ανοσοποίησης σε περισσότερους ηλικιωμένους και

σε μια ευρύτερη λίστα βασικών εργαζομένων πρώτης γραμμής, διασφαλίζουμε ότι
το Οντάριο είναι έτοιμο να προστατεύσει
όσους το χρειάζονται περισσότερο καθώς
λαμβάνουμε τα εμβόλια."
Καθώς η παροχή εμβολίων αυξάνεται και
καθοδηγείται από το Ηθικό Πλαίσιο για τη
διανομή εμβολίων COVID-19, το Οντάριο
επιτρέπει επίσης σε περισσότερους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να χορηγούν το εμβόλιο όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με ασφάλεια.
. Οι επαγγελματίες υγείας που είναι σε
θέση να χορηγήσουν το εμβόλιο μπορούν
να εγγραφούν και να υποβάλουν αίτηση
μέσω του Portal Matching Portal του Οντάριο. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει επαγγελματίες νοσηλευτές, εγγεγραμμένους

νοσηλευτές και εγγεγραμμένους πρακτικούς νοσηλευτές, μαζί με φαρμακοποιούς,
φοιτητές φαρμακείων, ασκούμενους και τεχνικούς φαρμακείων.
Άτομα που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν το ευρύτερο πρόγραμμα εμβολιασμού
COVID-19 σε ρόλους όπως η εισαγωγή δεδομένων και ο προγραμματισμός, μπορούν
επίσης να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους
μέσω του Ontario Matching Portal.
Καθώς η διάθεση του εμβολιασμού συνεχίζεται, παραμένει εξαιρετικά σημαντικό να
συνεχίσουν όλοι οι κάτοικοι του Οντάριο να
ακολουθούν τις συμβουλές δημόσιας υγείας
για την προστασία των κοινοτήτων μας και
των πιο ευάλωτων πληθυσμών και για να
σταματήσουν τη διάδοση του COVID-19.

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής
γεννημένων το 2003 που έχουν
ΑΦΜ και κωδικούς taxisnet
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, είναι δυνατή η κατάθεση
δελτίων απογραφής των στρατευσίμων κλάσης 2024 (έτος γέννησης 2003) ηλεκτρονικά
από την οικία τους, δίχως προσέλευση σε
κάποια υπηρεσία, μέσω του διαδικτυακού
τόπου www.stratologia.gr , υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω στρατεύσιμοι διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
και κωδικούς taxisnet.
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Medea
In 431 BC Euripides
submitted Medea as part
of a trilogy to compete for
what we may classify as
the ancient Olympics of
James
Drama. His competitors
Karas
were Sophocles and
Euphorion (the son of
Aeschylus). Euphorion came in first,
Sophocles, second and Euripides
third. Medea is the only surviving play
from that year’s competition.
Undaunted by the pandemic, the
National Theatre of Greece has
streamed a production of the play to be
viewed around the world live on January 10,
2021. The production may more accurately
be described as a recital of the play due to
the severe restrictions imposed to fight the
virus that is ravaging the world.
The recital is produced by the newly formed
Classical Drama Research Theatre of the
National Theatre. It is directed by Martha
Frintzila who also plays Medea. There are
two other actors (Andreas Konstantinou
and Thanos Tokakis) who play all the other
roles, including the Chorus of Corinthian
Women. There are three musicians on stage
(Panagiotis Manouilidis, Vasilis Mantzoukis
and Nikos Papaioannou who play various
instruments and sing/recite some lines.
A recital has its drawbacks. It may
uncharitably be described as boxing with

-

Streamed from the National Theatre of Greece
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one hand tied behind your back. But there
are many recitals especially of operas and a
good boxer can do a lot and Frintzila does.
There is very little movement during the
performance for Covid-19 related reasons.
Medea is seated on a raised area draped
in black coverlets and dressed in black. In
fact, everything in the small playing area is
aggressively black including the ubiquitous
rocks strewn on the stage.
The two actors playing all the characters
accords with what Athenians saw in 431
BC. The Chorus is the exception, of course.
The actors would have worn different
masks for each character. In this production
there were no masks and at times it was
hard to distinguish which character they
represented.
Frintzila takes liberties with the text, as do
most directors, but she transposes some of
Medea’s lines to the two actors. One of the

most dramatic scenes in the play is Medea’s
heart wrenching farewell to her children in
Episode 5. She is bent on revenge but her
resolve almost falters when she is about to
send her children to their death. I cannot
understand the reason for the transposition
of lines in a pivotal scene. Frintzila has a
beautiful, resonant voice and she should
be heard reciting all her lines. Some of the
choral odes are recited by the musicians.
The black-clad Frintzila with braided hair
looks regal and commanding. She recites
her lines meticulously and expressively. She
is almost static almost throughout the play
until the end when she unbraids her hair,
sheds some of her clothes and throws her
arms in the air and does modified dance
movements of triumph.
Konstantinou and Tokakis move around the
playing area, lie down and recite most of the
lines of the play with some help from the
musicians.
The music, with some exceptions, has
Eastern tones, almost invariably dramatic,
played by 2 double basses, percussion, a

guitar, and a keyboard.
The English title of the production is given
as Medea’s Son(g)s with appropriate
references to the children and the operatic
provenance of the play.
The streaming was advertised as having
English subtitles. It may well be my severely
limited technical competence, but I was
unable to find them.
Despite the obvious limitations that are not
the fault of the director or the cast, this was
a highly creditable production of a complex
play. We saw Aeschylus’s’ Persians last July
streamed from Epidaurus and one hopes
that this will become a frequent habit.
At the premiere of Medea at dawn in the
spring of 431 BC about 15,000 Athenians
saw the play in the Theatre of Dionysus. The
streaming was viewed by about 1300. The
National Theatre has a world to conquer live
or through streaming. We can’t wait.
Medea by Euripides was streamed live by
the National Theatre of Greece on January
10, 2021. https://www.n-t.gr/

Dr. Perry Argiropoulos
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Κυρ. Μητσοτάκης: Μέχρι τα τέλη Μαρτίου θα έχουν
εμβολιαστεί περίπου 2.000.000 συμπολίτες μας
Για την πανδημία, τα εθνικά θέματα και την
οικονομία μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον δημοσιογράφο Νίκο
Χατζηνικολάου.
«Σε καμιά περίπτωση δεν αψηφήσαμε το
ενδεχόμενο ενός δεύτερου κύματος. Εξ ου
και προετοιμαστήκαμε κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού και του φθινοπώρου. Για όλες
τις χώρες το δεύτερο κύμα ήταν πιο βίαιο. Η
Ελλάδα τα έχει καταφέρει καλύτερα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η πανδημία υποχωρεί και τα επίσημα δεδομένα το
δείχνουν αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε η Επιτροπή
μας εισηγήθηκε για τη Θεσσαλονίκη κλείσιμο πριν την 26η Οκτωβρίου. Ήμασταν συνεπείς με βάση τα στοιχεία που γνωρίζαμε
αν και υπήρχαν επιμέρους απόψεις που
δεν ταυτίζονται πάντα με την τελική απόφαση της Επιτροπής. Έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για τη στήριξη των νοσοκομείων και του δυναμικού τους».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε
«παντελώς ανερμάτιστη» την κριτική που
πολλές φορές ακούει επισημαίνοντας ότι
παρ' όλ αυτά δεν πρέπει να υπονομεύεται
η εθνική προσπάθεια. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της Ευρώπης σήμερα, είπε και
έδειξε έναν χάρτη με τα κρούσματα σε όλες
τις χώρες.
«Θα συγκρίνουμε το Μάτι με μια παγκόσμια πανδημία;», είπε ο πρωθυπουργός
απαντώντας σε σχόλια που του μετέφερε ο
Νίκος Χατζηνικολάου, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την τραγικότητα του να συγκρίνει
κανείς θανάτους.
«Αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα δεν είναι
αντιπολίτευση. Είναι απογοήτευση», σχολίασε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Παρέπεμψε στη συζήτηση που θα διεξαχθεί την Παρασκευή σε επίπεδο πολιτικών
αρχηγών για την αντιπαράθεση με την
αντιπολίτευση.
«Η Ελλάδα από την αρχή προσαρμόστηκε και συμμετείχε στη μεγάλη προσπάθεια
της Ευρώπης για προμήθεια του εμβολίου. Ήταν επιτυχία της Ευρώπης ότι αγοράσαμε το εμβόλιο όλοι μαζί», τόνισε ο
πρωθυπουργός.
Έχουμε προαγοράσει τον διπλάσιο αριθμό
εμβολίων απ' ό, τι χρειαζόμαστε. Έχουμε
επαρκέστατα εμβόλια ειδικά από τον Απρίλιο και μετά, θέλω να διαβεβαιώσω τους
πολίτες. Ο ρυθμός των εμβολίων σταδιακά
αυξάνεται, διαβεβαίωσε.
Για τις ανησυχίες του κόσμου του Τουρισμού για το φετινό καλοκαίρι
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «θα
έχουμε μέχρι τα τέλη Μαρτίου περί τα 4 εκατομμύρια εμβόλια οπότε θα έχουν εμβολιαστεί περίπου 2.000.000 συμπολίτες μας.
Από τον Φεβρουάριο θα δημιουργηθούν
τέσσερα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη που θα μπορούν
να εξυπηρετούν μαζικούς εμβολιασμούς.
Έστειλα επιστολή στην πρόεδρο της Κομιστίον, κ. Φον Ντερ Λάιεν για την έγκριση
ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού».
Εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος για το ότι
«θα είναι εφικτό να μπορούμε να υποδεχθούμε με ασφάλεια εκατομμύρια επισκεπτών αυτό το καλοκαίρι». Εξήγησε ότι «είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, κάνουμε

καλύτερη ιχνηλάτιση, ενώ συμβάλλει η βελτίωση του ΕΣΥ και ο εμβολιασμός. «Είμαι
αισιόδοξος ότι θα μπορέσουμε να σώσουμε
τη φετινή περίοδο και θα είναι πολύ καλύτερη από την περυσινή», είπε.
Εξήγησε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση του
δεύτερου κύματος που ήρθε αρχές Νοεμβρίου και δεν ήρθε σε περιοχές με μεγάλη
τουριστική κίνηση. Επίσης ότι δεν υπάρχει
ένα τείχος ανοσίας. Υπάρχει το πρώτο που
είναι ο εμβολιασμός πολιτών που κινδυνεύουν περισσότερο από τον κορονοϊό γι αυτό
και έγινε προτεραιοποίηση κι ύστερα έρχεται ο μαζικός εμβολιασμός. Εκτιμώ ότι μέχρι
τον Ιούνιο να έχει εμβολιαστεί ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, τόνισε.
Για την αγορά εμβολίων και εκτός πλαισίου ΕΕ
«Αυτό θα είχε νόημα για να καλυφθούν οι
ανάγκες των δύο επόμενων μηνών. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να παραβιάσουμε τις ευρωπαϊκές συμφωνίες», επεσήμανε ο πρωθυπουργός.
Πρόσθεσε πως στο οικονομικό επίπεδο
αυτό που πέτυχε η Ευρώπη τον Ιούλιο ήταν
ένα άλμα, με πολύ σημαντικό το Ταμείο
Ανάκαμψης. Αυτό τον περασμένο Μάρτιο
δεν φαινόταν καν εφικτό. Εκτίμησε επίσης
ότι δεν θα καθυστερήσει η λειτουργία του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.
«Είμαστε απολύτως πεπεισμένοι για την
ορθότητα των επιλογών που έχουμε κάνει»,
τόνισε ο πρωθυπουργός.
Αναφορικά με τον μηχανισμό στη χώρα μας
για τον εμβολιασμό επανέλαβε ότι είναι η
πιο σύνθετη άσκηση που έχει αναλάβει το
ελληνικό δημόσιο εδώ και καιρό.
Επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό να πείσουμε τους διστακτικούς συμπολίτες μας να
εμβολιαστούν. Εάν υπήρχε σοβαρή παρενέργεια θα το είχαμε μάθει γιατί έχουν γίνει
εκατομμύρια εμβολιασμοί. Τα εμβόλια είναι
απολύτως ασφαλή και αποτελεσματικά.
Για τις οικονομικές συνέπειες της
πανδημίας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι γνωρίζει πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στην
πραγματική οικονομία και επανέλαβε ότι το
Κράτος ήταν και θα είναι δίπλα στις επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους.
Υπογράμμισε ότι το Κράτος κινήθηκε με ταχύτητα και διάρκεια, χωρίς να ξοδέψει όλα
τα χρήματα από την αρχή αλλά με στρατηγική και σχέδιο.
Επεσήμανε ότι θα συνεχιστεί η επιστρεπτέα
προκαταβολή για όσο χρόνο χρειαστεί αλλά
δεν μπορούμε να λειτουργούμε με κλειστή
μονίμως την αγορά.
«Ένας απ' τους λόγους που καταβάλουμε
την προσπάθεια δεν είναι μόνο για να σώσουμε ζωές αλλά και για να μπορέσουμε να
ξεκινήσουμε και πάλι την οικονομική δραστηριότητα», είπε χαρακτηριστικά. «Δεν

είμαι εγώ αυτός που θα υποδείξει στην
Επιτροπή τι θα αποφασίσει. Όμως το click
away δούλεψε και είμαστε σήμερα σε καλύτερο επίπεδο απ' ό, τι στις 15 Δεκεμβρίου».
Πρόσθεσε επίσης ότι με δική του απόφαση,
έκανε κάτι πιο σκληρό από τις συστάσεις
των ειδικών κλείνοντας για δύο εβδομάδες
στις αρχές Ιανουαρίου την αγορά, για να
προλάβουμε τις όποιες κακές συνέπειες
από τη σχετική χαλαρότητα των εορτών.
Οι πολίτες συμμορφώθηκαν, τόνισε ο πρωθυπουργός. Τόνισε επίσης πως ο βαθμός
απόκλισης της συμπεριφοράς των πολιτών
από τις υποδείξεις των ειδικών είναι μικρότερος σε σχέση με άλλες χώρες.
Υπήρξε διαφωνία για τον εορτασμό των Θεοφανείων με την Εκκλησία αλλά τα προβλήματα ξεπεράστηκαν και η Εκκλησία συμμορφώθηκε, σχολίασε επίσης απαντώντας
σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου.
Για τα δάνεια, υπήρχε το πρόγραμμα Γέφυρα και θα υπάρξει και νέο πρόγραμμα ενώ
υπάρχει και καθεστώς αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για
τους πληττόμενους.
«Το βασικό μας μέλημα είναι να βοηθήσουμε το εμπόριο να ξεστοκάρει», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι προτιμά από τη λέξη
ευθύνη τη λέξη υπευθυνότητα.
Ο Νίκος Χατζηνικολάου μετέφερε αιτήματα
από τον κλάδο των ξεναγών και από τον
τομέα του πολιτισμού. «Θα σταθούμε δίπλα στον καθένα και την καθεμιά που έχουν
ανάγκη», τόνισε ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης
του τομέα του πολιτισμού.
Τόνισε ακόμη ότι έχει φροντίσει για να διαμορφωθούν αντικειμενικά κριτήρια για
την κατανομή της διαφήμισης για τον
εμβολιασμό.
Για τα εθνικά θέματα και την προοπτική
των διερευνητικών επαφών
Επεσήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση έθεσε
από την αρχή συγκεκριμένο πλαίσιο για την
επανάληψη των διερευνητικών επαφών.
Αντικείμενο των διερευνητικών επαφών
είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και

υπογράμμισε τη σημασία των συμφωνιών
με Αίγυπτο και Ιταλία.
Σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει τις
προκλήσεις θα έχει συνέπειες, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας αναλυτικά το τι έχει γίνει από την κυβέρνησή
του σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, με το
χτίσιμο συμμαχιών και τη χάραξη ξεκάθαρης στρατηγικής. «Φυλάμε τα σύνορά μας
με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή», υπογράμμισε επίσης ο πρωθυπουργός.
Μίλησε επίσης για τις κόκκινες γραμμές στο
τραπέζι του ελληνοτουρκικού διαλόγου και
δήλωσε αισιόδοξος ότι το 2021 θα είναι καλύτερο από το 2020.
Εξέφρασε ουσιαστικά την αισιοδοξία ότι θα
βρούμε ένα πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεννόησης και επίλυσης της μοναδικής διαφοράς που μπορούμε να συζητήσουμε με
την Τουρκία.
Για την υπόθεση Novartis
«Ό,τι έλεγα τον Φεβρουάριο του 2018, τα
ίδια υποστηρίζω και σήμερα». Ότι δηλαδή η χώρα θα διεκδικήσει χρήματα από
τη Novartis αλλά δεν εμπλέκονται πολιτικά
πρόσωπα.
Από την υπόθεση αυτή μάθαμε, τόνισε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης.
Για τα πέντε χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ
«Πράγματι περνάει γρήγορα ο χρόνος. Είχα
δεσμευτεί για ανανέωση, διεύρυνση και μεταρρυθμίσεις και αυτές τις δεσμεύσεις υπηρετώ», τόνισε ο πρωθυπουργός.
«Τιμώ και αξιοποιώ όλα τα στελέχη, και
η ΝΔ σήμερα είναι η κυρίαρχη δύναμη σε
αυτό που αποκαλούμε πολιτικό κέντρο»
επεσήμανε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης σχολιάζοντας ότι «όσοι περιμένουν σκληρή δουλειά, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια,
εκφράζονται από τη ΝΔ».
«Η πρόθεσή μου είναι να εξαντλήσει αυτή
η κυβέρνηση την τετραετία. Δεν θα είναι το
2021 εκλογική χρονιά. Έχουμε μια συμπαγή και αποτελεσματική κοινοβουλευτική
ομάδα, έχουμε απόθεμα εμπιστοσύνης και
στόχος είναι να ξαναβάλουμε τη χώρα σε
τροχιά ανάπτυξης», τόνισε κλείνοντας τη
συνέντευξή του ο πρωθυπουργός.

Χωριστές φορολογικές
δηλώσεις: Ως 28 Φεβρουαρίου η
υποβολή σχετικού αιτήματος
Περιθώριο έως τις 28 Φεβρουαρίου έχουν οι
έγγαμοι φορολογούμενοι για να δηλώσουν
στην ΑΑΔΕ ότι επιθυμούν να υποβάλλουν
χωριστές φορολογικές δηλώσεις καθώς
όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ τέθηκε σε εφαρμογή η λειτουργία για την υποβολή των
σχετικών αιτημάτων από τους φορολογούμενους. Μέσω της υπηρεσίας της ΑΑΔΕ, οι
έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή
χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας
Εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2021.
Υπενθυμίζεται ότι, και φέτος είτε οι φορολογικές δηλώσεις υποβληθούν από κοινού,
είτε χωριστά, τα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα εκδοθούν θα είναι ξεχωριστά

για κάθε σύζυγο. Μετά την παρέλευση της
προθεσμίας της 28ης Φεβρουαρίου δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτημάτων
είναι από 12/01/2021 έως τις 28/02/2021.
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Διερευνητικές με Τουρκία
στις 25 Ιανουαρίου
Την επανέναρξη των διερευνητικών
επαφών με την Τουρκία ανακοίνωσε
το απόγευμα της Δευτέρας το ελληνικό
Υπουργείο Εξωτερικών.
Πρόκειται για τον 61ο πρώτο γύρο της
σχετικής διαδικασίας, η οποία θα λάβει
χώρα στην Κωνσταντινούπολη, στις
25 Ιανουαρίου 2021.
Ο τελευταίος γύρος των επαφών των
δύο πλευρών στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας είχε σημειωθεί
τον Μάρτιο του 2016.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, προ
της ανακοίνωσης του ΥΠΕΞ, είχε προηγηθεί
επικοινωνία της τουρκικής πλευράς με την
Αθήνα.
Σε αυτή, όπως σημειώνεται στη σχετική
ανακοίνωση, η Αγκυρα πρότεινε η διεξαγωγή του 61ου γύρου των Διερευνητικών
Επαφών «να λάβει χώρα στην Κωνσταντινούπολη στις 25 Ιανουαρίου 2021», πρόσκληση την οποία η Αθήνα απεδέχθη.
Ο πρωθυπουργός αφού υπενθύμισε ότι ο
ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ έχει αναλάβει την ευθύνη κατόπιν

εντολής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ώστε
στο προσεχές Συμβούλιο του Μαρτίου να
υπάρχει πλήρες κείμενο για τις στρατηγικές
επιλογές της Ευρώπης, σημείωσε:
«Ελπίζουμε σε γόνιμη και παραγωγική σχέση με την Τουρκία. Θα είναι προς όφελος
της να αλλάξει πολιτική. Το 2021 μπορεί να
είναι καλύτερο έτος και για τις ελληνοτουρκικές και για τις ευρωτουρκικές σχέσεις»,
είπε προσθέτοντας ότι αναμένουμε την επίσημη πρόσκληση της Τουρκίας για την επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών από
εκεί που σταμάτησαν το 2016 για το θέμα
των θαλάσσιων ζωνών.

Ν. Δένδιας: Η Ελλάδα διατηρεί
στο ακέραιο το δικαίωμα
επέκτασης των χωρικών υδάτων
στα 12 νμ και στο Αιγαίο
Ψηφίστηκε επί της αρχής, από την
επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
και Εθνικής Άμυνας το σχέδιο νόμου "Καθορισμός του εύρους της
αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια
περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων
Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου". "Ναι", επί
της αρχής του νομοσχεδίου δηλώνει
και η αντιπολίτευση με την εξαίρεση
του ΚΚΕ που θα δηλώσει "παρών".
«Επεδείχθη εθνική ομοψυχία. Δεν υπήρξε
το σύνηθες κλίμα των αντεγκλήσεων, της
προσπάθειας να αποκομίσει κάποιος μικροκομματικό όφελος αλλά υπήρξε ευρεία
συναίνεση στη βασική τοποθέτηση», σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας
σημειώνοντας ότι σε αυτό το πλαίσιο εντάσσει και την ψήφο "παρών" του ΚΚΕ.
«Η Ελλάδα ασκεί δικαίωμα κυριαρχίας. Το
ασκεί στο Ιόνιο μέχρι το Ταίναρο. Το λέω
για να καταγραφεί στα πρακτικά, να ακουστεί εντός της αιθούσης, αλλά κυρίως εκτός
της αιθούσης, ότι η Ελλάδα επιφυλάσσεται
απολύτως του δικαιώματος της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα και να ασκήσει τα
δικαιώματα της εθνικής κυριαρχίας. Δεν
διανοείται ότι μπορεί να αποποιηθεί οιοδήποτε εξ αυτών», είπε ο Νίκος Δένδιας και
επανέλαβε ότι «η επόμενη φάση θα αφορά
την περιοχή νότια της Κρήτης και γίνονται
επ΄αυτού οι σχετικές μελέτες». Όπως δε
προσέθεσε «αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 νμ και
στο Αιγαίο πέλαγος».
Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε

σημαντική και την τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, που «σαφέστατα ξεκαθάρισε την θέση της χώρας του ως προς
το δικαίωμα κυριαρχίας της Ελλάδας».
Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι κατά το διάστημα που είναι υπουργός Εξωτερικών
ενημερώνει τα κόμματα επί των κινήσεων
τακτικής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. «Μιλώ για κινήσεις τακτικής, γιατί
θεωρώ ότι οι κινήσεις στρατηγικής ακολουθούν τους βασικούς άξονες που η χώρα
έχει συμφωνήσει», σημείωσε με νόημα και
πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρξει συνάντηση με τους εκπροσώπους των
κομμάτων την ερχόμενη Δευτέρα. «Επ΄αυτού αν υπάρξουν ερωτήσεις όσον αφορά
τις λεπτομέρειες που οδήγησαν στην επανέναρξη των διερευνητικών συνομιλιών, θα
είμαι έτοιμος να τις απαντήσω και να τις
διευκρινίσω. Δεν αποτελούν κάτι που αξίζει
τον κόπο να απασχολήσει τον χρόνο της
Βουλής των Ελλήνων», είπε ο υπουργός
Εξωτερικών.
Ο Νίκος Δένδιας ανέφερε ότι έχει σημειώσει
τις νομοθετικές βελτιώσεις που έχει προτείνει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ και ενημέρωσε

Το ψηφιακό πιστοποιητικό που
θα λαμβάνει ο πολίτης μετά την
ολοκλήρωση του εμβολιασμού του

Στη δημοσιότητα δόθηκε το ψηφιακό πιστοποιητικό που θα λαμβάνει κάθε πολίτης στην
Ελλάδα που θα εμβολιάζεται κατά του κορωνοϊού.
Η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε στην ΕΕ να εισαγάγει πιστοποιητικό εμβολιασμού, για την
«διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων που έχουν εμβολιαστεί κατά του
COVID-19».
Όπως αναφέρεται, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε σχετική επιστολή στην
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
«Αποτελεί επείγουσα ανάγκη να υιοθετήσουμε μια κοινή αντίληψη για το πώς πρέπει να
δομηθεί ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό σε όλα τα κράτη
μέλη», αναφέρει ο πρωθυπουργός στην επιστολή του.
«Η διασφάλιση της ταχύτερης δυνατής αποκατάστασης της ελεύθερης κυκλοφορίας. Είναι,
αναγκαστικά, θεμελιώδης προτεραιότητα για όλους μας», υποστηρίζει επίσης.

Στρατιωτική θητεία: Έρχεται
αύξηση 3 μήνες στο στρατό
Αυξάνεται κατά 3 μήνες η στρατιωτική θητεία στο στρατό και επανέρχεται
στους 12 μήνες, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα εξακολουθήσει
να ισχύει το 9μηνο για όσους υπηρετούν το σύνολο των μηνών της στρατιωτικής θητείας στα σύνορα και σε
μονάδες στην παραμεθόριο.
Το σχέδιο του υπουργείου Εθνικής
Άμυνας είναι στα τελευταία στάδια
προετοιμάσιας ενώ η αύξηση της στρατιωτικής θητείας είχε προαναγγελθεί από τον
υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο. Στόχος
είναι οι αλλαγές να εφαρμοστούν εντός
του πρώτου εξαμήνου του 2021 και πιθανά
-εκτός απροόπτου- από την κατάταξη Γ’
ΕΣΣΟ τον ερχόμενο Μαΐου.
Η θητεία στον Στρατό Ξηράς θα φτάσει τους
12 μήνες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι
θα εξακολουθήσει να ισχύει το 9μηνο για
όσους ζητήσουν να εξαντλήσουν την στρατιωτική υπηρεσία τους στα σύνορα, δηλαδή
στον Έβρο ή τα νησιά του Αιγαίου.
Το σύστημα αυτό εφαρμοζόταν και παλαιότερα και έχει δοκιμαστεί στην πράξη. Στόχος
ότι σήμερα θα κατατεθεί μια νομοτεχνική
αλλαγή και στην αναφορά του Προεδρικού
Διατάγματος για τους κλειστούς κόλπους θα
προστεθεί η φράση "ως εκάστοτε ισχύει", διότι η χώρα μπορεί για οποιοδήποτε λόγο,
κάποτε να θελήσει να το τροποποιήσει.
«Σήμερα ήταν μια εξαιρετική ημέρα για τη
Βουλή των Ελλήνων. Μια ημέρα ομοθυμίας,

είναι να αυξηθεί το έμψυχο δυναμικά στις
Ένοπλες Δυνάμεις φτάνοντας τις 133.000.
Επιδίωξη είναι να αυξηθεί η «οροφή» του
προσωπικού στον Στρατό Ξηράς από
68.300 μάχιμα στελέχη και φαντάρους σε
93.500.
Σύμφωνα με «Τα Νέα», το υπουργείο Άμυνας προωθεί παράλληλα ρύθμιση για τους
περίπου 23.000 ανυπότακτους, θέμα που
αποτελεί «χρόνια πληγή» για χιλιάδες νέους
που σπουδάζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό. Επίσης εκτός της αύξησης της στρατιωτικής θητείας κατά 3 μήνες, το σχέδιο του
Υπουργείου Άμυνας περιλαμβάνει προσλήψεις 2.600 ΕΠΟΠ.
ομοψυχίας, εθνικής συνεννόησης, εθνικής συναίνεσης. Από τις σπάνιες ευκαιρίες
που δίδονται στη ζωή ενός βουλευτή, ενός
υπουργού. Είμαι βαθιά συγκινημένος, σας
ευχαριστώ θερμότατα για την τοποθέτησή
σας που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον»,
είπε ο υπουργός Εξωτερικών.
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City of Toronto launching
initial COVID-19 immunization
clinic to prepare for City’s role
in vaccine distribution
The Province of Ontario is
currently in Phase 1 of its threephased vaccine distribution
implementation plan. Limited
doses of vaccines are currently
available for health care
workers in hospitals, long-term
care homes and retirement
homes and other congregate
care settings. In preparation
for Phase 2 and an increased
stock of vaccines, the City and
Toronto Public Health have
developed a comprehensive immunization
plan. The plan includes mobilizing scalable
immunization clinics across the city that
will operate as the Province prepares for
eventual rollout of widespread, communitybased
immunization
that
includes
vaccination by primary care physicians and
pharmacies.
On January 18, under the direction of the
Ministry of Health, the City and Toronto
Public Health are launching an initial ‘proofof-concept’ immunization clinic at the Metro
Toronto Convention Centre. This first clinic
will help test and adjust immunization clinic
setup in non-hospital settings, ensuring
safety and increasing efficiency in advance
of wider immunization. Staff will evaluate
all aspects of clinic operations, including
technology, logistics and operating
procedure. In accordance with provincial
allocations of COVID-19 vaccine, the goal
of this first clinic is to vaccinate 250 people
per day.
The proof-of-concept clinic is one part of
preparing for public immunization rollout
and is not open to members of the public.
The clinic will operate with a sample group of
healthcare workers, identified in accordance
with the Province’s Ethical Framework for
COVID-19 vaccine prioritization. These
healthcare workers are directly involved
in the frontline response to COVID-19,
including frontline shelter workers and
harm-reduction and Streets to Homes staff
who work in support of some of Toronto’s
most vulnerable residents. The healthcare
workers attending the clinic will receive the
Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine. Both
the choice to receive COVID-19 vaccine
and the choice to participate in the initial

immunization clinic is on a
voluntary basis.
Once the clinic has operated
for an initial six weeks, the
City will produce a thoroughlyevaluated immunization clinic
playbook, in collaboration
with provincial and hospital
partners. This playbook will
be provided to the Province
for use in establishing other
immunization clinics both in
Toronto and across Ontario.
Subject to vaccine availability, the City’s
immunization clinic operations will expand
across the city in strategically-located areas
and will include mobile clinics, ensuring
priority neighbourhoods and vulnerable
populations have access to immunization.
More information is available on the toronto.
ca COVID-19: Vaccines webpage.
The Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine
was the first Health Canada-approved
vaccine to protect people against the
COVID-19. The vaccine tells the body’s
cells to make spike proteins, specific to the
virus that causes COVID-19. The immune
system will respond to the new spike
proteins by making antibodies that will fight
off infection. The new antibodies will break
down the spike proteins and get rid of them.
The new antibodies will protect from illness
if an immunized individual is exposed to the
COVID-19 virus. To be effective, the vaccine
requires two doses given at least 21 days
apart.
The Government of Canada is responsible
for obtaining the supply of COVID-19
vaccines; the Province has responsibility for
distributing the vaccines and administering
them to priority groups established under
the Province’s framework; and Toronto is
responsible for supporting the administration
of the vaccine in accordance with provincial
prioritization and scheduling frameworks
as vaccines are provided by the Province.
Read more about the Province’s vaccine
distribution implementation plan .
To reduce and eliminate the transmission
of COVID-19, protect the healthcare system
and save lives, Toronto Public Health
continues to strongly encourages everyone
to only leave their home for essential reasons

A look at new restrictions under
Ontario's stay-at-home order
Ontario has declared a state of emergency
and issued a stay-at-home order that will
take effect Thursday in response to surging
COVID-19 infections that threaten to overrun
the health-care system.
Residents will be required to stay home,
leaving only for essentials like work, food,
health-care services, work or exercise, for
at least 28 days.
The state of emergency gives police and
bylaw officers authority to enforce the public
health rules with tickets.
Here’s a look at what the new restrictions
mean.

GATHERINGS AND SERVICES

— Indoor social gatherings and events
barred except among people in the same
household.
— Outdoor gatherings limited to five people,
with “limited exceptions.”
— Religious services, weddings, funerals
and other ceremonies limited to 10 people
with physical distancing and face coverings.

WORKPLACES

— Employers should ensure all employees
work remotely, unless their jobs can only be
done on site.
— The government says it will provide up
to 300,00 rapid COVID-19 test per week
to open workplaces, including long-term
care homes, schools, manufacturing,
warehouses and food processing.

MASKS

— Masks recommended outside when
physical distance of more than two metres
can’t be maintained.
— Businesses open for sales must require
people to wear masks inside.

RETAIL

— Retails stores deemed non-essential and
those offering curbside pickup and delivery
must limit hours of operation to between 7
a.m. and 8 p.m.
— Food stores, pharmacies, gas stations,
convenience stores and restaurants selling
takeout are exempt from the limit on hours.
— Retailers allowed to open for in-person
shopping — including supermarkets,
convenience stores, box stores that sell
and observe the prohibition against indoor
gatherings. Please review the City’s simple
“Dos” and “Don’ts” guide for recommended
and mandatory public health measures.
The guide communicates what is, and

groceries and discount stores — must be
able to maintain physical distance between
people, and require face coverings.
— Retailers limited to curbside pickup can
only sell items a customer ordered before
arriving.

SCHOOLS AND DAYCARES

— Schools in Windsor, Toronto, Peel, York
and Hamilton closed for in-person learning
until Feb. 10. Before- and after-school
programs can resume on that date.
— Advice on the return date for in-class
learning in other public health units will be
announced Jan. 20; schools in northern
health units that resumed in-class lessons
this week remain open.
— Students in Grades 1 through 3 must
wear masks in school.
— Masks required outdoors when physical
distancing between students isn’t possible.
— Further COVID-19 screening protocols
may be introduced in schools and daycares
as recommended by the province’s chief
medical officer of health.
— Child care for non-school-aged children
remain open.

CONSTRUCTION

— Construction deemed non-essential
closed, including below-grade construction.
— Land surveying and demolition services
permitted.

SPORTS AND RECREATION

— Concert venues and theatres closed,
including for drive-in or drive-thru events.
— Some outdoor recreation spaces can
open with conditions, including parks,
baseball diamonds, batting cages, sports
fields, skate parks, horse-racing facilities,
trails, toboggan hills, ice rinks and shooting
ranges.
what is not, permitted under the provincial
Lockdown Regulation that remains in effect
to help stop the spread of COVID-19:
toronto.ca/lockdownguide.
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Ontario issues stay-at-home
order to start Thursday,
declares state of emergency
Ontario ordered residents to stay home
and declared a state of emergency on
Tuesday as grim projections indicated
soaring
COVID-19
cases
could
overwhelm the health-care system in
weeks.
The government also further delayed the
return to in-person learning for schools in
some hot spots and introduced several new
restrictions, although critics said not much
had changed from measures already in
place in the current provincial lockdown.
Premier Doug Ford said police would be
enforcing the stay-at-home order that takes
effect Thursday and pleaded with residents
to follow the rules.
"Now more than ever, we need, I need, you
to do your part," he said. "Stay at home,
save lives, protect our healthcare system.
The system is on the brink of collapse."
Under the new order, Ontario residents
will be required to stay at home except for
essential activities such as accessing health
care or shopping for groceries. Outdoor
exercise will be permitted.
The government has also restricted hours
of operation for non-essential retailers
currently offering delivery and curbside pick
up to between 7 a.m. and 8 p.m., and a fiveperson cap on outdoor social gatherings.
Wearing a mask is also now recommended
outdoors when physical distancing is
difficult.
The 28-day state of emergency means
police and by-law officers will have the
authority to enforce the rules, with the ability
to issue tickets.
Ford's office said the legal parameters of the
stay-at-home order will be published online
Wednesday.
The government also said schools in five hot
spot regions – Toronto, Hamilton, Peel, York
and Windsor-Essex – will not reopen for inperson learning until Feb. 10.
Ontario's health minister left the door open
to them remaining closed longer as well.
"School closures in southern Ontario are
being extended ... and will be assessed on
an ongoing basis by the chief medical officer
of health," Christine Elliott said. "Schools in
hot spots may not resume."
The province said child care for non-school
aged children will remain open.
NDP Leader Andrea Horwath said the
measures announced aren't dramatically
different than what the government has
already been asking people to do for weeks.
They also fail to implement key policies that
could help people stay at home, such as
paid sick days, she said.
"This is an absolutely inadequate response
that completely lacks urgency that the
circumstances demand," she said.
The CEO of the Registered Nurses'
Association of Ontario said the new
restrictions are "too little, too late."
The association has called for on the
government to impose a full lockdown,
similar to the measures taken last spring, as
well as a curfew.

Doris Grinspun said the government must
also increase supports for vulnerable
populations because some people simply
can't afford to abide by a stay-at-home order.
"When you need to put food on the table you
will do whatever you need to do," Grinspun
said.
The new restrictions were announced shortly
after the province released projections that
show the virus is on track to overwhelm
Ontario's health-care system.
Dr. Adalsteinn Brown, one of the experts
behind the projections, said that if the
province’s COVID-19 positivity rate is at
five per cent, Ontario will see more than
20,000 new cases a day by the middle of
next month.
If the rate climbs to seven per cent, that
means the province will see 40,000 new
daily cases.
The projections also indicate deaths
from COVID-19 will exceed those in the
pandemic's first wave unless there is a
significant reduction in contacts between
residents.
They show that under current restrictions,
daily deaths from the virus will double from
50 to 100 between now and the end of
February.
The data also shows a quarter of the
province's hospitals now have no intensive
care unit beds free and another quarter have
only one or two beds free.
Brown said health-care providers will face
difficult choices in the weeks ahead.
"These are choices that no doctor ever
wants to make, and no family ever wants to
hear," he said. "There will be choices about
who will get the care they need and who will
not."
Projections show there could be about 500
COVID-19 patients in intensive care by midJanuary and potentially more than 1,000 by
February under more severe scenarios.
The projections also said 40 per cent of the
province's nursing homes are experiencing
outbreaks of the virus.
Deaths continue to spike in long-term care
with 198 residents and 2 staff dying of the
virus since Jan. 1.
Ontario reported 2,903 new cases of
COVID-19 on Tuesday, including eight new
cases of a variant from the United Kingdom.
The province also reported 41 more deaths
linked to the virus.
Toronto Mayor John Tory said he was
in favour of Ontario's stricter measures,
pointing to the "dire" case projections.
"The need for us to take further action that
is meaningful and that is comprehensive is
very real," he said.
Meanwhile, the president of the Canadian
Federation of Independent Business
expressed disappointment in the new limited
hours for small retailers.
"Walmart, Costco and Amazon can continue
to sell non-essential goods in-store or
deliver them to Ontarians with no additional
changes, but small retailers will not be
allowed to hand a product to a customer
outdoors or even deliver one after 8 p.m.,"
Dan Kelly said in a statement.

Cabinet shuffle saw four
Liberals take on new roles
The Prime Minister, Justin Trudeau,
announced changes to the Ministry on
Tuesday January 12:
Marc Garneau, currently Minister of
Transport, becomes Minister of Foreign
Affairs. From his work as an astronaut
to his time within government, Minister
Garneau has always been a strong voice
for Canada around the world. As Minister of
Transport, Mr. Garneau made progress on
a number of important issues that matter
to Canadians, including the creation and
advancement of the Ocean’s Protection
Plan and Canada’s efforts on the Safer
Skies Initiative to improve aviation security
over conflict zones. Minister Garneau will
bring experience acquired during his close
work with international partners on the
investigation into the Ukraine International
Airlines Flight 752 tragedy and as chair of
the Cabinet Committee on Canada-United
States Relations to his new portfolio, and will
continue to be a leader on the world stage.
Jim Carr joins the Ministry and will continue
to serve as Special Representative for
the Prairies. Mr. Carr will build on his
past experience as Minister of Natural
Resources and Minister of International
Trade Diversification, where he created new
jobs and economic growth for all Canadians
and was a strong voice and advocate for
the Prairies. Minister Carr will continue
to actively engage Canadians across
the Prairies, listen to their challenges,
opportunities, and interests, and bring their
perspectives to Cabinet discussions.
François-Philippe Champagne, currently
Minister of Foreign Affairs, becomes Minister
of Innovation, Science and Industry. As
Minister of Foreign Affairs, Mr. Champagne
showed leadership and stood up for Canadian
values on the world stage while leading our
international COVID-19 response, executing
the largest repatriation operation in
Canadian history, and effectively responding
to a number of evolving and complex
situations including the crisis in Lebanon. In
his new role, Minister Champagne will rely
on his extensive business experience in the
fields of energy, engineering, and innovation
to assist our economic recovery from the
global COVID-19 pandemic, create new jobs
for Canadians, and grow our middle class.
He will also use his experience to help the
government work with the manufacturing,
natural resource, and energy sectors as
they transition to meet a net-zero future. As
the representative of a rural riding, he also
deeply understands the needs and priorities

of Canadians living in rural communities,
including the importance of improving highspeed Internet access that will empower
communities across the country and
strengthen Canada’s competitiveness.
Omar Alghabra, currently Parliamentary
Secretary to the Prime Minister (Public
Service Renewal) and to the Deputy Prime
Minister and Minister of Intergovernmental
Affairs, becomes Minister of Transport. Mr.
Alghabra brings extensive experience to
the Cabinet table, from past work in NGOs
and the energy sector to his training in
engineering and business. With more than
seven years’ experience as a Member of
Parliament for one of Canada’s hubs for
innovation and economic development, he
recognizes how crucial the Government
of Canada’s continued investments in
transportation and public transit are to
creating opportunities for Canadians and
improving their quality of life. He will also
continue to play a leadership role in the
investigation into the Ukraine International
Airlines Flight 752 tragedy.
The Prime Minister thanked the Honourable
Navdeep Bains for his friendship, support,
and counsel over their many years working
together in Parliament. He also thanked Mr.
Bains for his dedication over the last five
years as Minister of Innovation, Science
and Industry and Minister of Innovation,
Science and Economic Development.
During this time, Mr. Bains launched a new
national space strategy and created the
Strategic Innovation Fund to attract and
support business investments across all
sectors of the economy. More recently, he
played a central role in Canada’s response
to the global COVID-19 pandemic by leading
Canada’s Plan to Mobilize Industry to fight
COVID-19, and overseeing the creation
of the COVID-19 immunity, vaccine, and
therapeutics task forces. Mr. Bains will
continue to serve his community and all
Canadians as the Member of Parliament for
Mississauga—Malton.

Tory Wants A Harsher Lockdown & Says
Even More Businesses Need To Shut Down
Mayor John Tory told CP24 on Monday that
not only is he in support of a city-wide curfew,
but also thinks other measures should be in
place to stop the spread of COVID-19.
During the interview, the mayor argued
that Ontario should undergo a second full
lockdown to contain COVID-19.
New restrictions could include the closures
of big box stores and banks, which currently
remain open to the public as essential

services.
"Number one are big box stores," Tory said,
according to CP24.
"I never understood that. If we’re going to
say retail is closed, then it is closed," he
added.
The Ontario government is reportedly
considering enforcing a province-wide
curfew from 8 p.m. to 5 a.m.
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Ο ΠτΔ εισηγήθηκε στα μέλη του
Εθνικού να τον συνοδεύσουν
στην άτυπη πενταμερή
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, εισηγήθηκε
στα μέλη του Εθνικού
Συμβουλίου να τον συνοδεύσουν στην άτυπη
πενταμερή, καθώς πρόκειται για μια κρίσιμη
συνάντηση για το Κυπριακό, δήλωσε ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος,
Παναγιώτης Σεντώνας, μετά
τη σημερινή συνεδρία
του Εθνικού Συμβουλίου, υπό τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη.
Ο κ. Σεντώνας είπε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε σήμερα τα μέλη του
Εθνικού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και για τις πρωτοβουλίες, που
ο ίδιος ανέλαβε σε σχέση με το Κυπριακό.
Εν πρώτοις, ανέφερε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για το περιεχόμενο
της συνάντησής του με την Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ Τζέιν Χολ Λουτ,
η οποία τού μετέφερε, την απόφαση του ΓΓ
του ΟΗΕ να συγκαλέσει άτυπη πενταμερή
συνάντηση για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη.
Δεύτερον, πρόσθεσε, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για
την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον
ΓΓ του ΟΗΕ στις 11 Ιανουαρίου, αντικείμενο
της οποίας ήταν η άτυπη πενταμερής συνάντηση, η έκθεση για τις Καλές Υπηρεσίες
του ΓΓ αλλά και η επιστολή που απέστειλε προσφάτως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
προς τον κ. Γκουτέρες.

Επίσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
παρουσίασε προς τα μέλη του Εθνικού
Συμβουλίου τις προτάσεις που διαβίβασε
προσφάτως στον ΓΓ του ΟΗΕ, ανταποκρινόμενος και σε σχετική έκκλησή του σε σχέση με συγκεκριμένα ΜΟΕ που υποβοηθούν
την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων,
είπε ο κ. Σεντώνας.
Ανέφερε πως μετά την ενημέρωση στην
οποία προέβη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έγινε εκτενής συζήτηση κατά την οποία
τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου κατέθεσαν και τις δικές τους απόψεις αλλά και
προτάσεις.
Ο κ. Σεντώντας είπε πως "ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας εισηγήθηκε στα μέλη του
Εθνικού Συμβουλίου να τον συνοδεύσουν
στην άτυπη πενταμερή καθώς πρόκειται
για μια κρίσιμη συνάντηση για το Κυπριακό", προσθέτοντας πως "το ζήτημα αυτό
θα συζητηθεί και σε μεταγενέστερο στάδιο,
όταν καθοριστεί και συγκεκριμένη ημερομηνία διεξαγωγής της συνάντησης από τον ΓΓ
του ΟΗΕ".

Νέα στοιχεία που υποστηρίζουν
την κυπριακή προέλευση
του χαλουμιού
Σημαντικά νέα στοιχεία που υποστηρίζουν
την κυπριακή προέλευση γαλακτοκομικών
προϊόντων και ειδικά του χαλουμιού δημοσιεύονται για πρώτη φορά από το Μουσείο
Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής.
Σε ανακοίνωσή του, το Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής ανακοινώνει
την ολοκλήρωση του βιβλίου με τίτλο: «Ο
Γαλακτοκομικός Πολιτισμός της Κύπρου:
Ιστορία – Παραδόσεις – Λαογραφία», το
οποίο θα εκδοθεί προσεχώς στα ελληνικά
και αγγλικά και καλεί όλους τους φορείς, οι
οποίοι θα αξιοποιήσουν αυτό το υλικό, να
στηρίξουν την προσπάθεια, με χορηγία για
την έκδοση και προαγορά βιβλίων.
Όπως σημειώνει το βιβλίο έχει συνολική έκταση 220 σελίδων και περιλαμβάνει
πλούσιο φωτογραφικό υλικό και 6 κεφάλαια, καλύπτοντας πολυπρισματικά το
θέμα της γαλακτοκομικής παράδοσης της
Κύπρου, μέσα από τα επιστημονικά πεδία
της ιστορίας, αρχαιολογίας, λαογραφίας και
εκκλησιαστικής ζωής.
Εξάλλου, αναφέρει ότι δημοσιεύονται για
πρώτη φορά σημαντικά νέα στοιχεία, που
υποστηρίζουν την κυπριακή προέλευση των εν λόγω προϊόντων και ειδικά του

χαλουμιού και μεταξύ άλλων για πρώτη
φορά εντοπίστηκε και αναδημοσιεύεται
κείμενο από πηγή 16ου αιώνα, στην οποία
δηλώνεται ξεκάθαρα ότι «τα άσπρα αλμυρά
τυριά που παρασκευάζονται στην Κύπρο
και διατηρούνται σε τυρόγαλο, δεν μπορεί
να τα βρει κανείς αλλού».
Επίσης, παρουσιάζεται για πρώτη φορά ενδελεχής συζήτηση για τις ρίζες των ονομασιών των κυπριακών γαλακτοκομικών προϊόντων και παρουσιάζεται λεξιλόγιο, με ρίζες
στην αρχαία ελληνική τυροκομία, το οποίο
επιβιώνει στην κυπριακή διάλεκτο, υποδηλώνοντας ότι η πράξη της τυροκομίας εφαρμόζεται στην Κύπρο από τα αρχαία χρόνια,
με συγκεκριμένες μεθόδους και μέσα.

Έφτασαν στην Κύπρο τα
εμβόλια της Moderna
Πρόκειται για 1.200 δόσεις εμβολίων, ενώ
το πρώτο τρίμηνο του 2021 η Κύπρος θα
παραλάβει συνολικά 16.500 εμβόλια της
Moderna.
Στην Κύπρο έφτασαν οι πρώτες δόσεις του
εμβολίου της Moderna χθες βράδυ, σύμφωνα με ενημέρωση από το Υπουργείο
Υγείας.  Πρόκειται για 1.200 δόσεις εμβολίων της Moderna, ενώ το πρώτο τρίμηνο
του 2021 η Κύπρος θα παραλάβει συνολικά
16.500 εμβόλια της Moderna.
Το εμβόλιο της Moderna φυλάγεται στις
ίδιες συνθήκες με το αντίστοιχο της Pfizer/
Biontech και θα φυλάσσονται σε ένα από τα
δύο ψυγεία του ΟΚΥπΥ.
Το εμβόλιο της Moderna εγκρίθηκε από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA)
για χορήγηση σε άτομα άνω των 18 ετών.
Εκτός από την Ευρώπη, το εμβόλιο έχει
εγκριθεί μέχρι σήμερα σε ΗΠΑ, Καναδά,
Βρετανία και Ισραήλ.
Σύμφωνα με τον EMA μια πολύ μεγάλη
κλινική δοκιμή έδειξε ότι το εμβόλιο της
Moderna είναι αποτελεσματικό στην πρόληψη κατά της Covid-19 σε άτομα από 18
ετών και άνω.
Οι μισοί συμμετέχοντες έλαβαν το εμβόλιο και οι άλλοι μισοί εικονικές ενέσεις
(placebo). Η αποτελεσματικότητα υπολογίστηκε σε γύρω 28.000 ανθρώπους από 18
έως 94 ετών που δεν είχαν οποιαδήποτε
ένδειξη προηγούμενης μόλυνσης.
Η δοκιμή έδειξε 94.1% μείωση στον αριθμό

των συμπτωματικών περιστατικών Covid-19
που έλαβαν το εμβόλιο, με 11 από 14.134
των ατόμων που εμβολιάστηκαν να παθαίνουν Covid-19 με συμπτώματα, σε σχέση με
τα άτομα που έλαβαν το εικονικό φάρμακο
που ήταν 185 από 14.073. Αυτό σύμφωνα
με τον EMA, σημαίνει ότι στο πλαίσιο της
δοκιμής το εμβόλιο έδειξε να έχει αποτελεσματικότητα 94,1%.
Η δοκιμή έδειξε επίσης 90,9% αποτελεσματικότητα σε συμμετέχοντες οι οποίοι κινδύνευαν να αρρωστήσουν με βαριά συμπτώματα της Covid-19, περιλαμβανομένων
αυτών με χρόνιες πνευμονικές παθήσεις,
καρδιακά νοσήματα, παχυσαρκία, ηπατική
νόσο, διαβήτη ή που έχουν τον ιό HIV.
«Η υψηλή αποτελεσματικότητα ίσχυε το ίδιο
για όλα τα φύλα και τις φυλετικές και εθνοτικές ομάδες», ανέφερε ο EMA.
To εμβόλιο της Moderna χορηγείται σε δύο
δόσεις. Η δεύτερη δόση χορηγείται 28 ημέρες μετά από την πρώτη.

Έτοιμη να ξεκινήσει κοινωνικό
διάλογο για κατώτατο μισθό η
Κυβέρνηση όταν η ανεργία πάει στο 5%
Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου τέθηκε το θέμα του κατώτατου
μισθού – Η Κυβέρνηση επαναβεβαιώνει τη θέση της να ξεκινήσει τον
κοινωνικό διάλογο για εφαρμογή του
εθνικού κατώτατου μισθού όταν επιτευχθούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης, δηλαδή όταν η ανεργία
βρεθεί γύρω στο 5%»
Έτοιμη για έναρξη κοινωνικού διαλόγου για εφαρμογή του εθνικού
κατώτατου μισθού η Κυβέρνηση,
όπως δήλωσε ο Εκπρόσωπος της,
αμέσως μετά τη συνεδρία του Υπουργικού
Συμβουλίου.
Μετά τη συνεδρίαση της οποίας προήδρευσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παναγιώτης Σεντώνας δήλωσε στα ΜΜΕ ότι «το
Υπουργικό Συμβούλιο επαναβεβαίωσε σήμερα τη θέση της Κυβέρνησης όπως αυτή
καταγράφεται και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, για
έναρξη κοινωνικού διαλόγου για εφαρμογή
του εθνικού κατώτατου μισθού όταν επιτευχθούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης.
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει ολοκληρώσει
επ’ αυτού όλες τις σχετικές μελέτες. Στα
πορίσματα των μελετών αυτών περιλαμβάνονται αναλύσεις που αφορούν τον τρόπο
εισαγωγής του εθνικού κατώτατου μισθού,
εξειδικευμένες ποσοτικές αναλύσεις των
επιπτώσεων στην αγορά εργασίας, στην

κοινωνική πολιτική, αλλά και σε άλλες πτυχές της οικονομίας, όπως, επίσης, και αξιολόγηση των μηχανισμών τακτικής αναθεώρησης του ύψους του κατώτατου μισθού.
Ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού, οι συνθήκες απασχόλησης έχουν επιδεινωθεί. Ενώ πριν
από την πανδημία η ανεργία βρισκόταν κοντά στο 6%, πλησίαζε δηλαδή τις συνθήκες
πλήρους απασχόλησης, σήμερα, με βάση
και τα τελευταία στοιχεία, η ανεργία βρίσκεται στο 8% κυρίως λόγω του σοβαρού
πλήγματος στον τουριστικό τομέα.
Ωστόσο, με τη σημερινή απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, η Κυβέρνηση
επαναβεβαιώνει τη θέση και τη βούληση
της να ξεκινήσει τον κοινωνικό διάλογο για
εφαρμογή του εθνικού κατώτατου μισθού
όταν επιτευχθούν συνθήκες πλήρους απασχόλησης, δηλαδή όταν η ανεργία βρεθεί
γύρω στο 5%».
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Ετοιμότητα για πενταμερή δήλωσε σε Λουτ ο ΠτΔ
Την ετοιμότητα του να συμμετάσχει στην
άτυπη πενταμερή διάσκεψη μέσα στα
πλαίσια της επιστολής του ΓΓ των ΗΕ της
26ης Οκτωβρίου, εξέφρασε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κατά τη συνάντηση που είχε
σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, με την
Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το
Κυπριακό κα Τζέιν Χολ Λουτ, όπως ανέφερε
ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κυριάκος
Ι. Κούσιος.
Σε δηλώσεις του, ο κ. Κούσιος είπε ότι «ο

Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε σήμερα
συνάντηση με την Ειδική Απεσταλμένη του
ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό κα Τζέιν Χολ
Λουτ, με την οποία είχε μια εποικοδομητική συζήτηση σε σχέση με τη σύγκληση της
άτυπης πενταμερούς από τον ΓΓ των ΗΕ.
Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ετοιμότητα του για να
συμμετάσχει στην άτυπη πενταμερή μέσα
στα πλαίσια της επιστολής του ΓΓ των ΗΕ,

Eπιμένει σε λύση δύο κρατών ο Τατάρ
Εάν υπάρξουν επίσημες συνομιλίες, ξεκαθαρίσαμε ότι, η τ/κ πλευρά σε διαβούλευση
με την Τουρκία, μπορεί να διαπραγματευτεί για μια συνεργασία δύο κρατών που θα
ζουν πλάι πλάι στην βάση της κυριαρχικής
ισότητας, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ μετά την
συνάντησή του με την Ειδική Απεσταλμέμη
του ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό Τζέιν Χολ
Λουτ.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, ο
Τ/κ ηγέτης είχε συνάντηση μιάμισης ώρας
με την Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ
από την οποία δήλωσε ικανοποιημένος λέγοντας πως η εντύπωση που αποκόμισε
είναι πως η θέση και τα επιχειρήματά του
βρήκαν ανταπόκριση. Ο κ. Τατάρ μίλησε
για άτυπη πενταμερή στην Νέα Υόρκη, τέλη
Φεβρουαρίου – αρχές Μαρτίου, λέγοντας ότι
σε αυτή δεν θέλει να συζητήσει ΜΟΕ.
Επανέλαβε – είπε – στην κ. Λουτ ότι οι συνομιλίες για την ομοσπονδία που συνεχίζονται εδώ και 50 χρόνια δεν έφεραν ένα
αποτέλεσμα και πλέον η τ/κ πλευρά, με την
δική του εκλογή και σε διαβούλευση με την
Τουρκία, βρίσκεται πλέον στην αναζήτηση
μιας συμφωνίας στη βάση δύο κρατών που
θα συνεργαστούν και θα ζουν δίπλα δίπλα
με κυριαρχική ισότητα.
Η κ. Λουτ, συνέχισε, θα διαβουλευθεί με τις
εγγυήτριες χώρες και με τον ΓΓ του ΟΗΕ και
αφού ξεκαθαρίσει εάν υπάρχει ή όχι «ένα
έδαφος, θα μπορεί να γίνει μια συνάντηση
5 + 1 στην Νέα Υόρκη τέλος Φεβρουαρίου
– αρχές Μαρτίου, σε μια ημερομηνία που θα
βολεύει όλους».
Και οι άλλες πλευρές θα συζητήσουν με την
κ. Λουτ, πρόσθεσε, εάν μπορεί να γίνει μια
τέτοια 5μερη συνάντηση και εάν με τις θέσεις τους υπάρχει το έδαφος με τις θέσεις
που θέτουν οι πλευρές.
«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την συνάντηση. Επειδή στην τελική, αισθάνομαι ότι
άρχισε να γίνεται αποδεκτός ο ισχυρισμός
που εμείς θέτουμε, τα επιχειρήματά μας.
Αυτή την εντύπωση αποκόμισα. Στην τελική, εμείς ξεκάθαρα θέσαμε τις θέσεις μας».
Η θέση του για μια «συνεργασία δύο κρατών
στη βάση της κυριαρχικής ισότητας» δεν είναι προϋπόθεση για την πραγματοποίηση
μιας 5 + 1 συνάντησης, αλλά ξεκαθάρισε ότι
εάν μετά από την πενταμερή, με τις απόψεις
που έχει εκφράσει, υπάρχει έδαφος για συζήτηση, τότε θα μπορούν να συνεχιστούν οι
συνομιλίες.
Αυτό απαιτούν πλέον οι πραγματικότητες
στην Κύπρο, σε αντίθετη περίπτωση πρόκειται για χάσιμο χρόνου, πρόσθεσε. «Η
Κύπρος δεν είναι πλέον η παλιά Κύπρος.
Η ανατολική Μεσόγειος δεν είναι η παλιά ανατολική Μεσόγειος. Άλλαξαν πολλά
πράγματα στην περιοχή, υπάρχουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα διαφόρων περιοχών στην αναζήτηση υδρογονανθράκων,

η Τουρκία είναι αποφασιστική σε αυτό».
Ο ίδιος και η ομάδα του, συνέχισε, βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση με την Τουρκία,
ο Τούρκος ΥΠΕΞ γνωρίζει το θέμα εδώ και
χρόνια και με εντολές του Τούρκου Προέδρου η διαδικασία προχωρεί.
O κ. Τατάρ είπε επίσης ότι αναφορά σε δύο
κράτη γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες και
στον τ/κ Τύπο, υποστηρίζοντας ότι την δική
του προσέγγιση για μια συνεργασία δύο
κρατών την συζητούν τώρα και στην Νέα
Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Οι παράμετροι
των ΗΕ είναι στην αρμοδιότητα του ΓΓ, διαμορφώνουν την πολιτική τους λαμβάνοντας
υπόψη αυτές, θα προσπαθήσουν να είναι
προς αυτή την κατεύθυνση η διαδικασία.
Εμείς λέμε ότι 50 χρόνια μετά, αυτές τις παραμέτρους πρέπει να τις ξαναδούμε».
Ο Ερσίν Τατάρ ανακοίνωσε επίσης ότι την
ερχόμενη Παρασκευή θα καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς για να τους ενημερώσει για
την συνάντηση με την κ. Λουτ και όλες τις
τελευταίες εξελίξεις.
Σε αναφορά δημοσιογράφου για την επιστολή του Προέδρου Αναστασιάδη στον
ΓΓ του ΟΗΕ και τα ΜΟΕ, ο Τ/κ ηγέτης είπε
ότι και στην κ. Λουτ ανέφερε πως «τα ΜΟΕ
είναι εκτός συζήτησης στην συνάντηση 5
+ 1. Είναι λεπτομέρειες, δεν πρέπει να παραπλανούν από το κύριο ζήτημα. Εμείς δεν
θέλουμε να έρθει στην ατζέντα της συνάντησης θέμα ΜΟΕ. Αυτό το ζήτημα πρέπει να
συζητηθεί αλλού».
Επανέλαβε το επιχείρημα ότι ο ε/κ «λαός»
δεν είναι ανώτερος από τον τ/κ «λαό», κατά
την έκφρασή του, και πως στην Κύπρο
«υπάρχουν δύο λαοί, οι Τ/κ και οι Ε/κ. Και
οι Τ/κ έχουν τουλάχιστον ίσα δικαιώματα με
τους Ε/κ σε αυτή τη χώρα».
Η αποφασιστικότητα της Τουρκίας και οι
εξελίξεις στην περιοχή δίνουν δύναμη και
στους Τ/κ , συνέχισε λέγοντας υπό αυτή την
έννοια έγινε και το βήμα στο Βαρώσι. Το κύριο, είπε, είναι εάν μετά την άτυπη συνάντηση αρχίσουν επίσημες συνομιλίες στη βάση
της κυριαρχικής ισότητας και οι Ε/κ αλλά
και η διεθνής κοινότητα αποδεχτεί ότι η τ/κ
πλευρά «έχει το ίδιο στάτους με τους Ε/κ.
δεν θα αποδεχτούμε με τα ΜΟΕ να εκτραπεί
το θέμα αλλού».
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, ο κ. Τατάρ
είπε ότι πρέπει πλέον να προκύψει μια συμφωνία που να βασίζεται στις πραγματικότητες στην Κύπρο. «Συζητήθηκε κι αυτό: αυτή
είναι η τελευταία ευκαιρία, είναι πραγματικά
μια πραγματικά σημαντική στροφή, εάν
την διαχειριστούμε σωστά, μπορεί να είναι
προς όφελος όλων». Κατέληξε λέγοντας ότι
εργάζονται σε αρμονία 100% με την Τουρκία
κι άρχισαν να βλέπουν τα αποτελέσματα
των εργασιών τους και γι’ αυτό «είμαι πολύ
ευτυχισμένος».

ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου
2020.
Εξέφρασε, επίσης, την προσδοκία πως η άτυπη πενταμερής θα οδηγήσει σε ουσιαστική
επανέναρξη των συνομιλιών,
με στόχο την επίτευξη μιας λύσης στο κυπριακό πρόβλημα
εντός του συμφωνημένου πλαισίου λύσης.
Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας εξέφρασε τη σημασία προώθησης ουσιαστικών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ως και η σχετική
παράκληση του ΓΓ, τα οποία θα δημιουργήσουν το κατάλληλο κλίμα και τις προοπτικές για επίτευξη του στόχου επίλυσης του
Κυπριακού.
Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι μονομερείς ενέργειες δεν βοηθούν στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος και ούτε βοηθούν στην επιτυχία ενός νέου διαλόγου.
Η κα Λουτ ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την πρόθεση του ΓΓ των ΗΕ
να συγκαλέσει την άτυπη πενταμερή εντός
Φεβρουαρίου 2021.
Θα ήθελα, επίσης, να σας ενημερώσω ότι
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει συγκαλέσει συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, την
Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, στις 11 το πρωί, για
να ενημερώσει τους αρχηγούς των πολιτικών Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στην έκθεση των καλών του

υπηρεσιών στο Κυπριακό, η οποία καλύπτει τις εξελίξεις στο διάστημα 19 Ιουνίου
– 18 Δεκεμβρίου και ανεπίσημο αντίγραφο
της οποίας δόθηκε αργά το απόγευμα της
Παρασκευής στα μέλη του Σ.Α., αναφέρει
σχετικά με τη σύγκληση μιας άτυπης συνάντησης σε σύνθεση 5+1, ότι «ο σκοπός
αυτής της συνάντησης θα είναι να καθοριστεί εάν υπάρχει κοινό έδαφος για τα μέρη
να διαπραγματευτούν μια βιώσιμη, διαρκή
λύση του κυπριακού προβλήματος εντός
ενός προβλέψιμου ορίζοντα».
Όπως σημειώνει, σκοπεύει «να προσκαλέσω τις πλευρές και τις εγγυήτριες δυνάμεις
σε αυτήν την άτυπη συνάντηση το συντομότερο δυνατό το 2021. Όπως έχω πει πολλές
φορές, αυτή η φορά πρέπει να είναι διαφορετική, και αυτή η άτυπη συνάντηση 5+1 θα
συμβάλει στην αποσαφήνιση της πραγματικής έκτασης της ομοιότητας των οραμάτων
και να περιγράψει τα απαραίτητα βήματα
για την πορεία προς τα εμπρός».

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

Etablished Since 1977
ΕΛ ΑΤΕ ΣΤΟ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΟΛ Α ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛ Λ Α ΔΟΣ

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211
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Μετά από τα γεγονότα του χάους που πρόσφατα ξεδιπλώθηκαν στο Καπιτώλιο στις
ΗΠΑ και ενώ ακόμα υπάρχει ένταση στους
πολιτικούς κύκλους στη Αμερική, στο Καπιτώλιο η βουλή των αντιπροσώπων τιμώρησε με μομφή για δεύτερη φορά τον πρόεδρο
Τρανμπ.
Είναι ηλίου φαεινότερων ότι η Αμερικάνικη κοινή γνώμη είναι διχασμένη και
πολωμένη σε δύο μέτωπα.
Το ένα μέτωπο οπαδοί του Τραμπ που
βίαια μπήκαν στο Καπιτώλιο υποστηρίζει
ότι ήταν μέσα στα δημοκρατικά τους δικαιώματα αυτή η εισβολή γιατί έγινε εκλογική
νοθεία και υπήρχε πιθανότητά να παραμεριστεί ο πρόεδρος Τραμπ.
Το άλλο μέτωπο που είναι ενάντια στον
Τραμπ υποστηρίζει ότι καταλύθηκε η δημοκρατία στην Αμερική από την στιγμή
που μια διαδήλωση αγανακτισμένου όχλου
εισέβαλε μέσα στο κογκρέσο που εκείνη
ακριβώς την στιγμή συνεδρίαζε για να ελέγξουν τα αποτελέσματα και να αποφασίσουν
ποιος κέρδισε τις εκλογές για την προεδρία.
Το πολιτικό σύστημα, των ΗΠΑ στηρίζεται
σε ένα απηρχαιωμένο και προβληματικό
Σύνταγμα και σε ένα εκλογικό σύστημα που
σηκώνει πολλή συζήτηση και που αφήνει
τον λαό στην έξω.
Σε ποια χώρα του κόσμου ένα κόμμα
κερδίζει τη λαϊκή ψήφο και χάνει την
Προεδρία λόγω του συστήματος των
εκλεκτόρων;
Από την στιγμή που παρεμβαίνει ο παράγοντας των εκλεκτόρων, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι διαφιλονικούμενο. Είναι δύσκολο να βάλεις δικλείδες ασφαλείας σε αυτό
το σύστημα αλλά είναι κατανοητό να κάνεις
ορισμένες σκέψεις για το ποιόν εξυπηρετεί
αυτό το σύστημα εκλογής του ηγέτη της
Ιμπεριαλιστικής Αμερικής.
Η εισβολή στο Καπιτώλιο ήταν βίαιη με αυτόν τον άγριο όχλο να καταστρέφει ότι έβλεπε στο πέρασμα του. Αρκετοί από αυτούς
ήταν και οπλισμένοι με ξύλα, κοντάρια και
άλλα μέσα. Άλλοι πάλι πήγαιναν στα τυφλά και δεν ήξεραν τι θα έκαναν μέσα στις
αίθουσες που γινόταν οι συνεδριάσεις. Το
μίσος είχε ξεχειλίσει στα μάτια τους.
Έσπαγαν τα τσάμια, κατάστρεφαν τους
τοίχους, κατάστρεψαν έργα τέχνης που δεν
είχαν ιδέα τι ήταν και τι αντιπροσώπευαν.
Το μόνο που φώναζαν ήταν ότι προστατεύουν την χώρα τους και την δημοκρατία τους
απο τους κομμουνιστές (πάλι ο φόβος του
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Δημοκρατία Made in USA
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
κομμουνιστικού κινδύνου) και τους ξένους
(ρατσισμός) που θέλουν να καταστρέψουν
την Αμερική. Πίστευαν ότι είναι το δημοκρατικό τους δικαίωμα να υποστηρίξουν τη
χώρα τους από αυτούς που είναι αντίθετοι
στον Τραμπ. Ήταν ένα χάος και η αστυνομία δεν μπόρεσε ή δεν ήθελε (όπως υποστηρίζουν μερικοί) να τους σταματήσει.
Αυτός ο όχλος αποτελούταν από ακροδεξιές οργανώσεις και άλλα φασιστικά στοιχεία.
Πρώην φυλακισμένοι μέλη παράνομων
ακροδεξιών οργανώσεων, μαχαιροβγάλτες
και εκβιαστές, παιδεραστές και ότι άλλο
μπορεί να βγει από τον υπόκοσμο, ένας
φασιστικός συρφετός ήταν μαζεμένος εκεί
με ένα μίσος στα μάτια ενάντια στους κομμουνιστές (όπως έλεγαν τους οπαδούς του
Μπάιντεν!!!) εχθρούς της πατρίδας
τους. Να σκαρφαλώνουν στους τοίχους, να σπάνε τζάμια και να βρωμίζουν τον χώρο.
Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν ο ίδιος
που σε ομιλία του παρότρυνε αυτό
το πλήθος των φανατικών οπαδών
του να εισβάλουν στο Καπιτώλιο
και να ματαιώσουν με κάθε τρόπο
την συζήτηση για το αποτέλεσμα
των εκλογών. Πριν να ξεκινήσουν να
πάνε στο Καπιτώλιο μετά την ομιλία
του ο Τραμπ δεν ήθελε και πολύ να
βγάλει στην επιφάνεια την φασιστική βρωμιά τους και να τους πει ότι
στη χώρα τους κινδυνεύει η δημοκρατία και στο τέλος να ευχηθεί ότι
«ο θεός θα βοηθήσει την Αμερική»
(God Bless America). Σε αυτή την
ομιλία του όπως συνήθως κάνουν τα
φασιστόμουτρα, ξέρουν πολύ καλά
να μεταχειρίζονται την θρησκεία και να την
αναφέρουν κατά πως τους βολεύει.
Αν αναλογιστούμε επίσης ότι απευθύνονται σε μία αγέλη που το πολιτικό τους
κριτήριο είναι υπό του μηδενός, σχηματίζεται ένα πολιτικό εκρηκτικό μείγμα
που στην ιστορία της ανθρωπότητας
έχει να παρουσιάσει δείγματα ζωώδους
απανθρωπιάς και ντροπής για το ανθρώπινο ον σε αυτόν τον πλανήτη.
Εξ’ άλλου τέτοιες φράσεις έχουμε ακούσει
στα χρόνια του Ελληνικού εμφύλιου αλλά
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proutis0107@rogers.com
και μετά όταν αφόριζαν τους αγωνιστές της
αντίστασης στις εκκλησιές. Σαν όπλο χρησιμοποιήθηκε από τον άμβωνα της εκκλησίας της Ελλάδας την δεκαετία του ’50 από
την αντίδραση όπως και από την φασιστική
χούντα με το μισητό Πατρίδα, Θρησκεία,
Οικογένεια Η θρησκεία στο πλευρό του φασισμού. Ίσως στην Ελλάδα να το έμαθαν
από τους Αμερικανούς συμβούλους τους
ενάντια στον αγωνιζόμενο λαό.
Στο άλλο μέρος της πολιτικής σφαίρας
στην Αμερική είναι οι Δημοκρατικοί του
νέου εκλεγμένου προέδρου Μπάιντεν.
Είναι αυτοί που βλέπουν ότι κινδυνεύει η
πατρίδα τους και η δημοκρατία από τους
εξτρεμιστές του Τραμπ. Είναι λίγο πιο μοντέρνοι πατριώτες όταν λένε «One America

under one god». (Μία Αμερική κάτω από
ένα θεό). Η ευαισθησία των πολιτικών και
οπαδών του Δημοκρατικού κόμματος ξεχειλίζει για την τήρηση του συντάγματος όμως
δεν ξεχείλισε ποτέ όταν έριχναν τις ατομικές βόμβες στο Ναγκασάκι και Χιροσίμα και
εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ενός άλλου
θεού πέθαιναν. Δεν είχαν ποτέ οι δημοκρατικοί την ευαισθησία όταν ο δημοκρατικός
πρόεδρος τους έκανε τον πόλεμο στην Γιουγκοσλαβία και την διαμέλισε.
Εκφράζουν τον φόβο τους τώρα ότι θα είναι
δύσκολο μετά από αυτήν την επιδρομή και
τα επεισόδια των οπαδών του Τραμπ στο
Καπιτώλιο να αποκατασταθεί το γόητρο της
Αμερικής σαν «ο φάρος της δημοκρατίας
στον ελεύθερο κόσμο».
Μεγάλη ειρωνεία η φράση ότι η Αμερική είναι ο «φάρος της δημοκρατίας στον
ελεύθερο κόσμο» από αυτούς τους πολιτικούς μέσα στον χώρο της πολιτικής
ελίτ.
Ποια είναι η δημοκρατία στην Αμερική
που φοβούνται μήπως και χάσουν και
που είναι ο «φάρος της δημοκρατίας;»
Είναι η δημοκρατία των εκατομμυρίων
Αμερικάνων που ζουν μέσα στη φτώχια;
Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο Αμερικάνοι ζουν σε τρώγλες σε σκηνές και 25%
από αυτούς είναι παιδιά. Έχουμε και την
άλλη Αμερικάνικη ελίτ στις εύπορες Πολιτείες στις ακτές του Ατλαντικού και του Ειρηνικού και από την άλλη τη «βαθιά Αμερική»
(Πολιτείες της ενδοχώρας) με ανισότητες,
φτώχεια, ρατσισμό και εσωστρέφεια που
κατατρώγει τις ανθρώπινες σάρκες. Οι φυλετικές διακρίσεις; Ένα χρόνιο πρόβλημα.

Το κράτος πρόνοιας, το σύστημα υγείας,
η εκπαίδευση, τομείς στους οποίους δεν
έχουν πρόσβαση οι περισσότεροι πολίτες.
Αυτή είναι η δημοκρατία που λένε και ο φάρος της δημοκρατίας;.
Αυτόν το φάρο της δημοκρατίας έκαναν
εξαγωγή οι Αμερικάνοι μαζί με βόμβες Ναπάλ και κατακάψανε τους λαούς που αντιστάθηκαν στο δικό τους μοντέλο της απάνθρωπης δημοκρατίας.
Αυτή είναι η Δημοκρατία made in USA,
που φτωχοποιεί ένα λαό και διαφθείρει
τους πολιτικούς του.
Μεταφέρει τις πολυεθνικές της στις χώρες
που έχει υπό την κατοχή της και με τα μέσα
που διαθέτει περνάει και τον Αμερικάνικο
τρόπο ζωής. Η μπίζνα να γίνεται το καινούργιο μοντέλο και να πλουτίζουν οι κροίσοι
ενώ ο λαός περνάει την δική του οικονομική
και πολιτιστική κρίση και τα ήθη του λαού
αλλοιώνονται μέχρι και η γλώσσα του και
πιθηκίζει ξένες φράσεις.
Αυτόν τον «φάρο της Δημοκρατίας» φοβούνται μη χάσουν και
πως θα τους βλέπει ο υπόλοιπος
κόσμος.
Η Δημοκρατία των ΗΠΑ έχει τα
χέρια της βουτηγμένα στο αίμα
των λαών.
Είναι η δημοκρατία τους που
έσφαξε και έκαψε ολόκληρα χωριά Βιετναμέζων που πολεμούσαν για την απελευθέρωση της
πατρίδας τους.
Σχεδίασε την εισβολή στο Παναμά και την επέμβαση στον Περσικό κόλπο για τον έλεγχο των
πετρελαιοπηγών.
Οδήγησε τα γεράκια του πενταγώνου στα εγκλήματα της Αμερικής ενάντια στους λαούς.
Αυτοί τώρα μιλάνε για την υπεράσπιση της Αμερικάνικης δημοκρατίας made
in USA. Την Ελληνική δημοκρατία όμως οι
Γιάνκηδες την διακόρεψαν το 1967 με την
χούντα. Στην συνέχεια πάντα είχαν τα βρωμοπόδαρα τους στην Ελληνική επικράτεια
και έχουν τοποθετήσει τον τοποτηρητή τους
Αμερικανό πρέσβη που πάντα έχει και μια
(συμβουλή) για τα Ελληνικά θέματα αλλά
και σε θέματα με την Τουρκία και Βαλκάνια.
Οι λαοί δεν μπορούν να δουν τον φάρο
της Αμερικάνικης δημοκρατίας, δεν τον
χρειάζονται.
Κάποτε θα γίνει και πράξη να πάρουν τα
πράγματά τους να πάρουν και τον φάρο
της δημοκρατίας τους και να μας αφήσουν ήσυχους.
Οι λαοί ίσως δεν έχουν φάρους δημοκρατίας για να δίνει το φως σε άλλους λαούς
αλλά έχουν το δικό τους λυχναράκι που
είναι αναμμένο ακόμα εδώ και χιλιάδες
χρόνια.
Έχουν ακόμα τα ιερά κειμήλια τους σφιγμένα στο μαντήλι και δεν έχουν την ανάγκη
από τους δικούς τους ψεύτικους θεούς.
Το λάδι στο αιώνιο καντήλι το έχουμε πάρει
και το έχουμε αποθηκεύσει στις στενωπές
μέσα που δεν μπορείτε να το βρείτε.
Οι θεοί του λαού μας αποθεώνονται και λατρεύονται είναι τα ιδανικά του Γοργοπόταμου, της Αλαμάνας, στο χάνι της Γραβιάς,
στο Σούλι, στην Κοκκινιά και στην Καισαριανή, στα Καλάβρυτα και Δίστομο.
Σε κάθε βράχο και σε κάθε πέρασμα που
οι πρόγονοι μας τίμησαν τα έχουμε σφιχτό
φυλαχτό επάνω μας.
Δεν θέλουμε τον «φάρο της Δημοκρατίας
σας»
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«Κοντά ή μακριά
είμαστε όλοι ένα»
Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών (ΓΓΔΔΑΕ) προωθεί την ψηφιακή έκθεση με τα διακριθέντα έργα των 125 μικρών καλλιτεχνών
της Ομογένειας που συμμετείχαν στο Διεθνή Παιδικό – Nεανικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής «κοντά ή μακριά ΕΙΜΑΣΤΕ όλοι
ΕΝΑ» μέσα από το σχετικό οπτικό υλικό
που έχει αναρτηθεί από την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας στο YοuTube:Στο Διαγωνισμό, που διοργανώθηκε εντός του
2020 από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας
Διπλωματίας και Απόδημου Ελληνισμού
και την Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδας
(ΠΠΕ), σε συνεργασία με το Ελληνικό
Τμήμα της Διεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων
για τη Νεότητα (ΙΒΒΥ) – Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, υποβλήθηκαν
συνολικά 3.520 έργα από 30 χώρες.
Τα 125 έργα που διακρίθηκαν προέρχονται από παιδιά της Ομογένειας που
κατοικούν στις εξής χώρες: Αίγυπτο, Αλβανία, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία,

Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδά, Κίνα,
Κύπρο, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό,
Μεγάλη Βρετανία, Μπαγκλαντές, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σουηδία, Τουρκία και Χιλή.
Η αξιολόγηση των έργων πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Καλλιτεχνικής
Αξιολόγησης της Παιδικής Πινακοθήκης
Ελλάδας, η οποία αποτελείται από καταξιωμένους εικαστικούς και εκπαιδευτικούς, ενώ απεστάλησαν τιμητικοί έπαινοι
στα διακριθέντα έργα ανά ηλικιακή κατηγορία, καθώς και αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής σε όλους τους νέους
και τα παιδιά που έλαβαν μέρος στον
διαγωνισμό ανεξαρτήτως βαθμολογικής
κατάταξης.
Με τη συνδρομή της Βουλής των Ελλήνων τα διακριθέντα έργα των μικρών
καλλιτεχνών πρόκειται να τυπωθούν σε
ειδικό αναμνηστικό λεύκωμα.
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Website: www.nathenssiegel.com

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

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

The law firm of Nathens, Siegel LLP is devoted entirely to
the practice of family law.

Η δικηγορική εταιρεία Nathens, Siegel LLP ασχολείται
αποκλειστικά στην άσκηση του οικογενειακού δικαίου.

Για την υπόθεση σας καλέστε το τηλέφωνο
(416) 222-6980 ext. 2900 την κ. Τσιρίκος
(Συνομιλία στα Ελληνικά ή Αγγλικά)
TORONTO - MADISON CENTRE
4950 Yonge Street, Suite 2408
Toronto, ON M2N 6K1

MISSISSAUGA EXECUTIVE CENTRE
2 Robert Speck Parkway, Suite 240
Mississauga, ON L4Z 1H8

Σας ευχαριστούμε για τη
συνεχόμενη υποστήριξη σας
Ευχόμαστε σε όλη την ανθρωπότητα να βγούμε από
αυτή την δύσκολη κατάσταση
με όσο το δυνατόν λιγότερες
Since 1978
απώλειες και αυτή η
δοκιμασία να τελειώσει
το συντομότερο δυνατό.

185 Brimley Rd,
Scarborough ON
(416) 264-3434

Ότι λιχουδιά σκεφτείς στον “Kariba” θα τη βρεις!
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Βρίσκεις Ελλάδα
όπου και να είσαι!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Chicken With Hilopites
Μπουγιουρντί
•
•
•
•

1 ντομάτα, αποφλοιωμένη και κομμένη σε κύβους
1 πλάκα τυριού φέτας
φέτες από τυρί Κασέρι
μερικές φέτες πράσινης πιπεριάς

Πήτερ
Μινάκης

•
•
•
•
•

Μπουκόβο (νιφάδες τσίλι)
1 κουταλιά της σούπας. ελαιολάδου
ρίγανη
1 μικρό σκεύος για το φούρνο
Προθερμασμένος φούρνος 400F

1 Προθερμαίνετε το φούρνο
σας στους 400F. Τοποθετήστε τη μισή ποσότητα από τις
τεμαχισμένες ντομάτες στο
κάτω μέρος του σκεύους για
το φούρνο.
2 Προσθέστε ένα στρώμα
από τις φέτες τυριού κασέρι,
έπειτα προσθέστε (φέτες) τη

φέτα.
3 Προσθέστε το άλλο μισό από τις ντομάτες
πάνω από τη φέτα.
4 Τώρα προσθέστε τις υπόλοιπες φέτες από
το κασέρι και τις πράσινες πιπεριές.
5 Απλώστε το ελαιόλαδο και τρίψτε από πάνω
τη ρίγανη και το μπούκοβο.
6 Τοποθετήστε το καπάκι (ή καλύψτε καλά με
το φύλλο ψησίματος) και ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο για 20 λεπτά
. 7 Σερβίρετε αμέσως με άφθονο ξεροψημένο ψωμί.

Bouyiourdi
•
•
•
•

1 tomato, concasse (peeled and
diced)
1 slab of Feta cheese
slices of Kasseri
some slices of sweet banana pepper

•
•
•
•
•

Boukovo (chilli flakes)
1 Tbsp. of olive oil
Greek oregano
1 small, oven-safe baking vessel
Pre-heated 400F oven

1. Pre-heat your oven to 400F. Prepare your ” mise en place”. Place half of your diced
tomatoes in the bottom of your baking vessel.
2. Add a layer of your Kasseri cheese slices, followed by your slab(s) of Feta cheese.
3. Add the other half of your diced tomatoes over the Feta.
4. Now add your remaining Kasseri slices and the green peppers.
5. Drizzle with olive oil and finish with some chilli flakes and some dried Greek oregano.
6. Place the cover on (or cover tightly with foil) and bake in your pre-heated oven for 20
minutes.
7. Serve immediately with lots of crusty bread. Spoon portions onto each plate or go
communal and just dunk your bread in the Bouyiourdi.

Δάφνη, η νύμφη που ξελόγιασε
τον Απόλλωνα και απαραίτητο
συστατικό στην κουζίνα μας
Όχι μόνο στην ελληνική κουζίνα μα και σε ολόκληρη τη
μεσογειακή λεκάνη, ήδη από
την αρχαιότητα, εκτός του ότι
στολίζει τους νικητές και τους
ήρωες, η δάφνη αρωματίζει
και τα μαγειρέματά μας.
ΛΙΓΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ που
δεν συγκινούνται από τη δάφνη. Όχι μόνο στην ελληνική
κουζίνα μα και σε ολόκληρη
τη μεσογειακή λεκάνη (μια
και αυτή είναι και η γενέτειρά
της), ήδη από την αρχαιότητα, εκτός του ότι
δαφνοστολίζει τους νικητές και τους ήρωες,
αρωματίζει και τα μαγειρέματά μας, σούπες,
όσπρια, το ρύζι και τα ριζότι, βουτάει σε
πατάτες ψητές με κρέμα και κρέατα (ιδίως

χοιρινό ή κουνέλι), καθώς και
σε ψάρια μαγειρεμένα στο
τηγάνι ή στον φούρνο. Ως
μέρος του περίφημου γαλλικού μπουκέ γκαρνί («bouquet
garni», ένα αρωματικό ματσάκι με κοτσάνια μαϊντανού,
θυμάρι και ένα φύλλο δάφνη,
συνήθως τυλιγμένα σε τουλπάνι) προστίθεται σε πολλές
συνταγές της νότιας Γαλλίας,
νοστιμίζοντας το αργομαγειρεμένο μοσχαράκι με λαχανικά στη γάστρα αλλά και τον κλασικό κιμά
για τα μακαρόνια. Ζωντανεύει γευστικά
ζωμούς και μαρινάδες, μένοντας όμως εκεί
μόνο όση ώρα χρειάζεται, για να μην «καπελώσει» το φαγητό με το έντονο άρωμά της,

•
•
•
•
•
•

(serves 4-6)
4 chicken quarters (thigh/leg
attached)
approx 1/2 cup all-purpose flour
1/4 cup olive oil
4 cups of chicken stick
2 cups sliced onion
1 sweet banana pepper, fine dice

•
•
•
•

1 cup of tomato passata (2 cups if
using fresh grated tomatoes)
2 cups of Hilopites (square cut egg
noodles)
salt and pepper to taste
grated cheese (Kefalotyri, Dry
Mizithra or Manouri)

1.
Rinse and pat-dry your chicken.
Season with salt and pepper. Dredge in in
flour and reserve.
2.
In a large pot, add your olive oil to
medium-high heat and brown your chicken in
batches, reserve.
3.
In the same pot, add some stock
and scrape up the brown bits from the bottom
of the pot. Add your onions and peppers and
sweat for 7-10 minutes to soften.
4.
Pour in the tomato sauce, your
remaining stock, chicken and and bring to
a boil. Reduce to a simmer and cook for 30
minutes.
5.
Add the pasta, stir in and simmer uncovered (stirring on occasion) for 10 minutes.
Adjust seasoning with salt and pepper and serve with grated cheese.

Κοτόπουλο με Χυλοπίτες
•
•
•
•
•
•

(άτομα 4-6)
4 τέταρτα κοτόπουλου
περίπου 1/2 φλιτζάνι αλεύρι για όλες
τις χρήσεις
1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο
4 φλιτζάνια ζωμό από κοτόπουλο
2 φλιτζάνια κρεμμύδι σε φέτες
1
γλυκιά
πιπέρια
μπανάνα,
ψιλοκομένη

•
•
•
•

1 φλιτζάνι ντομάτα πολτό (2 φλιτζάνια εάν χρησιμοποιείτε φρέσκες ντομάτες τριμμένες)
2 φλιτζάνια Χυλοπίτες (χυλοπίτες
αυγών τετράγωνης κοπής)
Αλάτι και πιπέρι για να γευτείς
τριμμένο τυρί (Κεφαλοτύρι, Ξηρά
Μυζήθρα ή Μανουρί)

1.
Ξεπλύνετε και στεγνώστε το κοτόπουλο σας. Περάστε με αλάτι και πιπέρι. Βυθίστε στο αλεύρι και διατηρήστε.
2.
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, προσθέστε το ελαιόλαδο σας σε μέτρια-υψηλή φωτιά
και τσιγαριστέ το κοτόπουλο σας σε παρτίδες.
3.
Στην ίδια κατσαρόλα, προσθέστε λίγο ζωμό και ξύστε τα καφέ κομμάτια από το
κάτω μέρος της κατσαρόλας. Προσθέστε τα κρεμμύδια και τις πιπεριές και σοτάρετε για
7-10 λεπτά.
4.
Ρίχνουμε τη σάλτσα ντομάτας, το υπόλοιπο ζωμό, το κοτόπουλο και τα βράζουμε. Ανακατέψτε μέχρι να σιγοβράσει και μαγειρέψτε για 30 λεπτά.
5.
Προσθέτουμε τα ζυμαρικά, ανακατεύουμε και σιγοβράζουμε ακάλυπτα (ανακατεύοντας περιστασιακά) για 10 λεπτά. Ρυθμίστε το καρύκευμα με αλάτι και πιπέρι και
σερβίρετε με τριμμένο τυρί.
κάτι μεταξύ πεύκου, μοσχοκάρυδου και λεμονιού, που όμως μπορεί να πικρίσει αν την
ξεχάσουμε και παραβράσει. Λίγα φύλλα
ξηρής δάφνης nobilis νοστιμίζουν το απλό
ρύζι basmati αλλά και τη νηστίσιμη φακή,
δίνουν γεύση στο ξιδάτο χταποδάκι και στο
στιφάδο με λαγό, όπως και στην απλή σάλτσα ντομάτα για τα μακαρόνια. Ως φυσικό
εντομοαπωθητικό συμβάλλει στη σωστή
αποξήρανση και φύλαξη φρούτων (σύκων,
σταφίδας, δαμάσκηνων κ.λπ.) και ο καπνός
από το κάψιμο των φύλλων της διώχνει ζουζούνια από κελάρια όπου φυλάσσεται φαγητό, κρασιά, ξίδι ή τρόφιμα.Oι έμπειροι μάγειρες γνωρίζουν και δεν την μπερδεύουν
με την ινδική δάφνη (Cinnamomum tamala)
ή αλλιώς κιννάμωμο, τα αποξηραμένα φύλλα της οποίας μοιάζουν με της δάφνης, αλλά
χωρίζονται με λεπτές ίνες στα τρία και όχι
στη μέση, και που αρωματικά φέρνει προς
την κανέλα. Γνωστή από την αρχαιότητα η
ινδική δάφνη και ως θεραπευτικό φυτό στο

Βυζάντιο (με την ονομασία μαλάβαθρο),
είναι πλέον ένα από τα βασικά αρωματικά
του ινδικού μείγματος Garam masala και
απαραίτητη στη συνταγή για αυθεντικό
κοτόπουλο korma και αρνί biriyani. Καμία
σχέση, γευστικά, λοιπόν, με τη δική μας
Laurus nobilis, άρα προσοχή σε ινδικές συνταγές που προτείνουν ελαφρά τη καρδία
φύλλα δάφνης. Τα φύλλα της δάφνης του
Απόλλωνα, όπως έμεινε γνωστή από τη μυθολογία (από τη νύμφη που προσπάθησε
να ξεφύγει όταν την ερωτεύτηκε ο θεός της
μουσικής, αλλά ο πατέρας της, ο Λάδωνας,
τη μεταμόρφωσε στο γνωστό μας δεντράκι
για να τη σώσει), η δάφνη, που τα φύλλα της
μασούσε η Πυθία στο Μαντείο των Δελφών
πριν δώσει χρησμό, κοινώς «βαγί», είναι
ένα ακόμα από τα πολλά αρωματικά και θεραπευτικά φυτά που βρίσκονται σε αφθονία

συνεχίζεται στη σελίδα 19
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Όλα μωβ: 7 θρεπτικές μωβ
– πορφυρές τροφές
Τα πορφυρά – μωβ τρόφιμα, φρούτα και
λαχανικά, δεν είναι μόνο εντυπωσιακά
χρωματικά αλλά το έντονο χρώμα τους είναι ενδεικτικό της υψηλής περιεκτικότητάς
τους σε αντιοξειδωτικά και άλλα σημαντικά
διατροφικά στοιχεία.
Ξεχωρίσαμε μερικές από τις πιο γνωστές
μωβ τροφές, κάποιες από τις οποίες θα
βρείτε στον πάγκο του μανάβη σας, άλλες
όμως αν θέλετε να τις δοκιμάσετε θα πρέπει ίσως να τις
παραγγείλετε ή να τις αναζητήσετε σε μαγαζιά με πιο
«ψαγμένα» είδη μαναβικής.
Αυτή η λίστα περιλαμβάνει
επιλογές που θα δώσουν
αφενός χρωματικό ενδιαφέρον στα πιάτα σας, αφετέρου θα σας κάνουν καλό.
Παντζάρι
Ο βασιλιάς των μωβ λαχανικών. Τα παντζάρια είναι πλούσια σε υδατάνθρακες, νιτρικό
άλας, μαγνήσιο, σίδηρο, κάλιο, νάτριο, φώσφορο, βιταμίνη C, βιταμίνη Β1, Β2, Β6,
Β5 (παντοθενικό οξύ), φυτικές
ίνες και φυτοθρεπτικά συστατικά όπως το β- καροτένιο.
Όσο για το κόκκινο χρώμα του
βολβού του παντζαριού, αυτό
οφείλεται σε χρωστικές που
ονομάζονται βηταλαΐνες και έχουν έντονη
αντιοξειδωτική δράση. Ακόμη, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες -διαλυτές και αδιάλυτες, ιδιαίτερα χρήσιμες για τον έλεγχο του
επιπέδου του σακχάρου του
αίματος και της χοληστερόλης.
Μελιτζάνες
Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή λαχανικά, μας προσφέρει
εκτός από νόστιμα πιάτα και
πολλά οφέλη για την υγεία.
Είναι πλούσια σε ασβέστιο,
κάλιο, σίδηρο, νάτριο, βιταμίνη Α, αρκετές βιταμίνες του
συμπλέγματος Β όπως θειαμίνη και νιασίνη και φυτικές ίνες, που την καθιστούν μια
πολύ υγιεινή τροφή. Περιέχει και θρεπτικά
συστατικά που ανήκουν στην οικογένεια
των φαινολών, όπως χλωρογενικό οξύ, το
οποίο θεωρείται ότι έχει αντιμικροβιακή και
αντιιική δράση και ρίχνει την «κακή» χοληστερίνη (LDL).
Σύκα
Τα σύκα περιέχουν, μεταξύ άλλων, βιταμίνες
Α, Ε, Κ, Β1 και Β2, μέταλλα όπως ασβέστιο,
σίδηρο, φώσφορο, μαγγάνιο, νάτριο και
κάλιο, καθώς και φυτικές ίνες. Λόγω του ότι

είναι πολύ καλή πηγή καλίου, βοηθούν στη
ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Επίσης,
η κατανάλωση σύκων οδηγεί στην πτώση
των επιπέδων των τριγλυκερίδιων στο αίμα,
αποτρέποντας έτσι την εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων.
Μωβ (ή κόκκινο) λάχανο
Είναι μια καλή πηγή βήτα-καροτίνης, βιταμίνης C, φυτικών ινών και μαγγανίου. Είναι
πλούσιο σε αντιοξειδωτικά
με υψηλή περιεκτικότητα σε
πολυφαινόλες. Βοηθά επίσης στη μείωση της χοληστερίνης, μειώνοντας έτσι
τον κίνδυνο των καρδιακών
παθήσεων αφού δεσμεύει τα
χολικά οξέα που εκκρίνονται
από τη χολή κατά τη διαδικασία της πέψης με αποτέλεσμα να μειώνεται
η συγκέντρωση χοληστερόλης στο αίμα.
Μωβ κουνουπίδι
Βαρεθήκατε το λευκό κουνουπίδι; Αναζητήστε το μωβ, που δεν είναι
μόνο διαφορετικό σε χρώμα
αλλά και εξίσου θρεπτικό.
Είναι πλούσιο σε βιταμίνη
C ενώ το μωβ χρώμα του
οφείλεται στην ανθοκυανίνη,
φυτοχημική ουσία που είναι
ισχυρό αντιοξειδωτικό.
Μούρα
Με εντυπωσιακό χρώμα και ντελικάτο άρωμα, τα άγρια βατόμουρα ή σμέουρα, όπως
λέγονται στη γλώσσα μας, υπερέχουν
γευστικά από τα εισαγόμενα φραμπουάζ.
Όπου τα βρείτε, μη χάσετε
την ευκαιρία, τιμήστε τα! Επίσης, το μύρτιλο, ο καλοκαιρινός καρπός ενός χαμηλού
θάμνου (Vaccinium myrtillus).
Καλλιεργείται στην περιοχή
της Δράμας, παραμένει όμως
σχεδόν άγνωστος, όχι πάντως για πολύ, καθώς το μέλλον του διαγράφεται λαμπρό.
Διόλου τυχαίο το γεγονός ότι έχει μυριάδες
πιστούς, που καταναλώνουν μανιωδώς
κάθε παρασκεύασμα που τον περιέχει,
αλλά και η αντιοξειδωτική δράση του.
Μωβ πατάτες
Οι μωβ πατάτες που μπορεί να έχετε συναντήσει σε μενού εστιατορίων περουβιανής
κουζίνας, έχουν 4 φορές μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά από τις κλασικές πατάτες λόγω της ανθοκυανίνης στην
οποία οφείλεται το μωβ χρώμα της σάρκας
και του φλοιού τους. Είναι και πολύ νόστιμες, αναζητήστε τες.

στην Ελλάδα. Τα φύλλα, οι καρποί της αλλά
και τα λευκά λουλούδια της χρησιμοποιούνται στην κοσμετολογία και εξάγονται σε
όλο τον κόσμο.
Τα στεφάνια δάφνης με τα οποία ξεκίνησαν να στεφανώνουν τους νικητές αγώνων
έχουν κοσμήσει επίσης το κεφάλι του Ιούλιου Καίσαρα αλλά και του Ναπολέοντα
(με ολόχρυσο δάφνινο στεφάνι τον βλέπουμε σε πολλά έργα ζωγραφικής ). Ένα
φύλλο, μάλιστα, από αυτή την ολόχρυση
δάφνινη ναπολεόντεια κορόνα πουλήθηκε
σε πλειστηριασμό στο Παρίσι για 700.000
ευρώ πριν από λίγα χρόνια.Μέσα σε έναν
χρόνο σχεδόν τα αποξηραμένα φύλλα της

κιτρινίζουν και χάνουν το άρωμά τους, με
αποτέλεσμα να μη δίνουν κανένα απολύτως άρωμα στο φαγητό. Τότε είναι ώρα να
βγείτε με κωδικό #6 μια βόλτα στη γειτονιά ή
την ύπαιθρο και να ανανεώσετε τις προμήθειές σας. Βρίσκεται παντού, από αστικούς
κήπους μέχρι χωράφια και κοντά σε ρυάκια.
Νηστεία, με νόστιμα, αρωματικά και καλομαγειρεμένα φαγητά, μια και σε λίγο ξεκινά
η Σαρακοστή, δεν νοείται χωρίς φύλλα δάφνης όπως ούτε χωρίς δενδρολίβανο, θυμάρι
και τα λοιπά θαυμάσια ελληνικά αρωματικά
που αναβαθμίζουν με φυσικό τρόπο τα πιο
πολλά απλά, αλλά θρεπτικά και χορταστικά
ελληνικά φαγητά.

Μελεκούνι, το πιο νόστιμο και
γλυκό energy σνακ, μια βόμβα υγείας
Όταν η πιο παλιά παράδοση της Ρόδου
συναντά με τον πιο ταμάμ τρόπο τα γούστα μιας σύγχρονης, ψαγμένης, αγνής
διατροφής
Αν η Ρόδος ήταν γλυκό, θα ήταν μελεκούνι. Ένα γλυκό που λατρεύουν με ευλάβεια
σχεδόν θρησκευτική όλοι οι Ροδίτες, κάθε
γενιάς, ηλικίας και κοινωνικής κατάστασης.
Κάθε γιορτή είναι ευκαιρία για μελεκούνι.
Κάθε μικρή πείνα της καθημερινότητας είναι, και πάλι, ευκαιρία για ένα μελεκούνι.
Το μελεκούνι μοιάζει με παστέλι, αλλά δεν
είναι. Πιο χοντρό και πιο μαλακό από το
παστέλι, γίνεται με αναποφλοίωτο σουσάμι, αμύγδαλο, ενίοτε και με κουκουνάρι ή
φιστίκι, και συνήθως αρωματίζεται με κανέλα, γαρίφαλο, μοσχοκάρυδο, φλούδα από
πορτοκάλι, περγαμόντο ή κίτρο. Όπως
όλα τα γλυκά με ξηρούς καρπούς και μέλι,
έρχεται κι αυτό από την Αρχαία Ελλάδα, με
αλλοιωμένη την αρχική του συνταγή μέσα
από τους Βυζαντινούς και τους Ενετούς που
του πρόσθεσαν τη δική τους πινελιά. Όνομα από μέλι και κούνα, όπως λένε εδώ τον
σπόρο, παραφθορά του αρχαιοελληνικού
«κόκκων».
Χωρίς περιττές θερμίδες, το μελεκούνι είναι
μια βόμβα υγείας, καθώς το σουσάμι περιέχει πενταπλάσια ποσότητα ασβεστίου
από το πρόβειο γάλα, διπλάσια ποσότητα
σιδήρου από το σπανάκι και περισσότερο
φώσφορο από το ψάρι. Βάλε και τα 180 πολύτιμα συστατικά του μελιού, τα Ω6, τη νιασίνη, τις βιταμίνες (Β1, Β2, Ε) και τότε έχεις
μια αντιοξείδωση στο φουλ που τρώγεται
με τον γλυκύτερο τρόπο, καθώς οι Ροδίτες
ορκίζονται πως κάτι ευτυχεί μέσα σου όταν
τρως ένα μελεκούνι: σε πιάνει μια χαρά, μια
αγαλλίαση, μια πληρότητα, μια ευδαιμονία.
Στη Ρόδο το μελεκούνι δεν είναι ένα. Κάθε
χωριό το κάνει ίδιο αλλά και καθόλου ίδιο,
όπως θα σου πουν οι ντόπιοι. Του Αφαντενού, ας πούμε, δεν του αρέσει το λινδιακό,
γιατί δεν έχει μπαχαρικά. Αλλά και ο Λίνδιος δεν αρέσκεται στο «φαντενό», που «δεν
έχει την ιδανική υφή». Ψύλλοι στ' άχυρα
για σένα που δεν είσαι Ροδίτης και όλα σου
φαίνονται εξαίσια, αν τα αγοράσεις από τις
2-3 ντόπιες οικοτεχνίες ή αν τα πετύχεις σε
γιορτή από χέρι σπιτικό.
ΗΣοφία, στο πολύχρωμο, παραμυθένιο
χωριό Κοσκινού, είναι η ιέρεια του μελεκουνιού. Όπου γάμος και χαρά στο νησί,
σε κείνη θα προστρέξεις για τα μελεκούνια,
κάτι που σημαίνει πως η Σοφία μπορεί να
φτιάχνει και 2.500 ρόμβους τη μέρα! Στο
καμαρούλα μια σταλιά εργαστήριο/σπίτι
της, με τα εικονίσματα και τη βοήθεια του
Νικήτα, του συζύγου, ο οποίος και σχεδίασε
τις ξύλινες φόρμες που ζυγίζουν έναν τόνο,
άρα μόνο αυτός μπορεί να τις σηκώσει − να
ένας ωραίος τρόπος να μη φεύγει ποτέ από
κοντά της. Ενίοτε, στο τελικό τύλιγμα στη
ζελατίνα βοηθούν και οι κόρες, που είναι
δεινές τυλίχτρες!
Πρωί-πρωί ξεκίνησα στο πλάι της να την
παρακολουθώ και να τη ρωτάω, έτσι ώστε
να ξεκαθαρίσει μέσα μου, χωρίς μυστικά, το
ομιχλώδες τοπίο του μελεκουνιού.
Απορία πρώτη: πώς γίνεται το τοπικότερο
των ροδίτικων γλυκών να περιέχει σουσάμι,
όταν στην τουριστικότατη Ρόδο ποτέ μου
δεν είδα ούτε ένα χωραφάκι;
Παλιά, λέει, στην Κατταβιά, στη Λαχανιά και

στα Κοσκινού καλλιεργούσαν το σουσάμι.
Το λίγο που καλλιεργείται πια δεν επαρκεί
και δεν είναι και η καλύτερη ποιότητα. Το
μέλι, πάλι, όταν είναι μόνο θυμαρίσιο, «δεν
δένει». Άρα, πρέπει να βάλεις μια σύμμειξη ανθέων και θυμαρίσιου για το άρωμα. Η
Σοφία το μέλι το παίρνει από την εξαδέλφη,
τα εσπεριδοειδή από τον κήπο τον δικό της
και των γειτόνων. Τρίβει ψιλό το ξύσμα, καβουρδίζει ολόκληρο το αμύγδαλο, πλένει το
σουσάμι. Μετά, όπως κάνουμε τον χαλβά,
το καβουρδίζει σκέτο και υπομονετικά σε
χαμηλή φωτιά και παράλληλα ζεσταίνει το
μέλι να γίνει σιρόπι. Ύστερα ενώνει τα δύο
μείγματα, προσθέτει μπαχαρικά και ξύσμα,
απλώνει ομοιόμορφα το μείγμα σε ξύλινες
τάβλες, το αφήνει να κρυώσει. Μόλις κρυώσει, ο Νικήτας το χαράζει σε ρόμβους με τον
χάρακα, μην του ξεφύγει το μέγεθος. Μόλις
κρυώσει εντελώς, τυλίγεται σε ζελατίνα.
Πριν εφευρεθεί η ζελατίνα, το έκαναν «κουταλάτο» και του έδιναν σχήμα με μια λαδόκολλα. Στο σερβίρισμα, ακόμη και σήμερα,
σε γιορτές, μπορεί να το δεις πάνω σε λεμονόφυλλα που δεν το αρωματίζουν, απλώς
τα παλιά χρόνια ήταν ό,τι πιο κοντινό στα
σημερινά πλαστικά πιατάκια μίας χρήσης.
Γλυκό της καλοτυχίας και της χαράς, «όσους
κόκκους έχει το κάθε κομμάτι τόσα χρόνια
να 'χει το ζευγάρι» εύχονταν στους γάμους,
μοιράζεται σαν πρόσκληση την εβδομάδα
πριν από τον γάμο, μοιράζεται στο «κρεβάτι», μοιράζεται και στην εκκλησία, προσφέρεται και στα σαράντα του νεογέννητου μωρού, προσφέρεται παντού και πάντα.
Παλιότερα, οι οικογένειες των μελλονύμφων μοιράζονταν τα έξοδα και οι γυναίκες
του χωριού το έφτιαχναν όλες μαζί σε ένα
τραγουδιστό κλίμα χαράς και ευφορίας. Με
το πρώτο κομμάτι άλειφαν το πρόσωπο του
γαμπρού και της νύφης, να 'χουν ζωή γλυκιά σαν μέλι, γεμάτη τόσες αφθονίες, όσες
και οι κόκκοι του σουσαμιού. Αν σκεφτείς
τα συντηρητικά, την ποσότητα της ζάχαρης
και τη χημική επεξεργασία μιας μπάρας δημητριακών ή των δημητριακών που δίνουμε
στα παιδιά, έχεις κάθε λόγο να υιοθετήσεις
το αγνό, αθώο και ενεργειακό μελεκούνι
στην καθημερινότητά σου. Οι τρεις καλύτεροι, αυτοί που φτιάχνουν το απολύτως αυθεντικό και ασύγκριτο σε νοστιμιά μελεκούνι, μπορούν να σου το στείλουν όπου κι αν
κατοικείς, αφού μεταφέρεται εύκολα και συντηρείται μέχρι και για έναν χρόνο. Αν κάνει
ζέστη, συμβουλεύει η Σοφία, απλώς το βάζεις στο ψυγείο για να διατηρήσει τη μαλακή
του υφή. Αν επιμένεις να το προσπαθήσεις
μόνος σου, οι αναλογίες είναι 2 κιλά σουσάμι, 2 κιλά μέλι, 500 γρ. ολόκληρα αμύγδαλα,
2 κ.γ. μπαχαρικά (κανέλα, γαρίφαλο, μοσχοκάρυδο) και 2 κ.γ. ξύσμα πορτοκάλι.
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Μπορεί η κηπουρική να σου δώσει χαρά; Γιατί
αγάπησαν όλοι την κηπουρική στο lockdown;
Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ μάς βρήκε
εντελώς απροετοίμαστους.
Ο εγκλεισμός στο σπίτι μάς αιφνιδίασε, και μέχρι να συνειδητοποιήσουμε τι συνέβαινε, ο καθένας
ανέπτυξε τις δικές του άμυνες για
να αντιμετωπίσει την αλλαγή.
Η δική μου άμυνα ήταν τα φυτά.
Αυτά που είχα μέσα στο σπίτι, με
τα οποία δεν είχα ποτέ χρόνο να
ασχοληθώ, και τα φυτά στο μπαλκόνι, που ήταν εντελώς παρατημένα μετά την πανωλεθρία του καλοκαιριού (γύρισα από τις διακοπές και τα
βρήκα σχεδόν όλα σε κακή κατάσταση).
Η καραντίνα ήταν μια καλή ευκαιρία να
κάνω την εκκαθάριση που ίσως να μην έκανα ποτέ, να πετάξω τα ξεραμένα, να καθαρίσω το χώμα από τα ζιζάνια, να μεταφυτέψω όσα είχαν απομείνει και μπορούσαν να
σωθούν.
Στους δύο μήνες που μείναμε μέσα στο σπίτι η καθημερινή περιποίηση και φροντίδα
τους έγινε μια ασχολία που δεν άλλαξε μόνο
την κατάσταση των φυτών αλλά κι εμένα.
Τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί, το καθένα είναι σαν ένα κατοικίδιο, το οποίο μπορεί
να μην αντιδρά άμεσα, αλλά τη φροντίδα
που του δείχνεις την εισπράττεις με την ευημερία του, την ανάπτυξή του, τα νέα φύλλα
και τα λουλούδια που εμφανίζονται και σου
δίνουν χαρά.
Οι διαφορετικές αποχρώσεις του πράσινου

και τα χρώματα των λουλουδιών έχουν διαφορετικές επιδράσεις στη διάθεσή σου και
σου θυμίζουν ότι υπάρχει ένα κομμάτι φύσης μέσα στο σπίτι σου. Και σε μια γκρίζα
πόλη, γεμάτη πολυκατοικίες με άχαρα διαμερίσματα, τα φυτά είναι ο μόνος τρόπος
για να συνδεθείς με τη φύση.
Δεν είναι τυχαία η ραγδαία αύξηση που
παρατηρήθηκε στις πωλήσεις φυτών
μέσα στην καραντίνα, αλλά και τους
επόμενους μήνες.
Εκεί που ήταν τα μοντέρνα αξεσουάρ
που στόλιζαν ένα δωμάτιο και το έκαναν
μοδάτο και ελκυστικό στο Instagram, τα
φυτά έγιναν τρόπος ζωής κι όλοι άρχισαν να μιλούν για τα οφέλη τους στην
πνευματική μας υγεία αλλά και για τη
βοήθειά τους στην αντιμετώπιση του
στρες και της αγωνίας που δημιουργεί η
νέα κατάσταση.

Συναρμολογούμενα «φυτά»
εν μέσω πανδημίας
Ένας λόγος παραπάνω σήμερα, στον
εγκλεισμό λόγω της
πανδημίας, να έχουμε λουλούδια και
φυτά στο σπίτι.
Για όσους ωστόσο είναι ταλαιπωρία να φροντίζουν
άνθη σε βάζο ή ένα
έστω μικρό φυτό, η
γνωστή δανέζικη
εταιρεία παιχνιδιών Lego προσφέρει
εναλλακτική λύση: Ένα μπουκέτο λουλουδιών και ένα μπονσάι, τα οποία συναρμολογούνται με στοιχεία
από πλαστικό με βάση
τα φυτά (χρήση ζαχαροκάλαμου από βιώσιμες
καλλιέργειες).
«Ενώ πολλοί αναζητούν
χώρους πράσινου για να
χαλαρώσουν και να απαλλαγούν από το στρες, τώρα
οι ενήλικες μπορούν να
φέρουν μια σταλιά φύσης
μέσα στο σπίτι τους και να
εκτονωθούν καθώς δημιουργούν, ο καθένας με τον δικό του τρόπο,
αυτές τις φυτικές κατασκευές. Και τα σπουδαία νέα είναι ότι σε αυτά τα φυτά δεν χρειάζεται ν' αλλάζεις νερό για να διατηρούνται
φρέσκα» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Το κιτ για το Μπουκέτο Λουλουδιών
αποτελείται από 756 στοιχεία τα οποία
μπορεί κάποιος να τα συνθέσει σε ένα

σύνολο εντυπωσιακών χρωμάτων.
Συνδυασμός
από
σκυλάκια, τριαντάφυλλα, παπαρούνες,
άστερ, μαργαρίτες
και
διαφορετικές
πρασινάδες συγκροτεί το μπουκέτο το
οποίο μπορεί να συναρμολογείται ξανά
και ξανά για να εκφράζει την εκάστοτε διάθεση του δημιουργού του ή να ταιριάζει με το διαφορετικό
δωμάτιο, το οποίο προορίζεται να στολίσει.
Από 878 στοιχεία αποτελείται το κιτ για το Μπονσάι.
Στόχος του είναι να φέρει
γαλήνη στους δημιουργούς
του καθώς αυτοί δίνουν
μορφή στο μπονσάι είτε με
πράσινο φύλλωμα είτε με
ροζ άνθη κερασιάς.
Συνοδεύεται από μια ορθογώνιου σχήματος γλάστρα
και μια καφασωτή, σαν από
ξύλο βάση.
«Καθώς οι ενήλικες ψάχνουν καινούργιους τρόπους να “κλείσουν
τον διακόπτη” και να χαλαρώσουν, είμαστε
ενθουσιασμένοι που τους βοηθούμε να
αναζητήσουν παρηγοριά στην καθημερινότητά τους καθώς "βυθίζονται" στη δημιουργία αυτών των όμορφων φυτικών κατασκευών», σχολιάζει ο επικεφαλής σχεδιασμού
στον όμιλο LEGO, Jamie Berard.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό «Journal of Psychological Anthropology»
και ανέφερε ότι οι συμμετέχοντες σε μια διαδικασία φυτέματος ένιωθαν πιο ήρεμοι, πιο
χαλαροί και πιο άνετοι από εκείνους που
έκαναν κάτι τεχνικό, καθώς και ότι τα φυτά
βελτιώνουν τη συγκέντρωση και την παραγωγικότητα (μέχρι 15%), ελαττώνουν τα
επίπεδα άγχους και βελτιώνουν τη διάθεση,
βοηθώντας ακόμα και στο να θεραπευτούν
γρηγορότερα οι αρρώστιες, έκανε τον γύρο
του διαδικτύου την άνοιξη και το καλοκαίρι.
Τα φυτά μάς κάνουν επίσης ευσυνείδητους και επιμελείς.
Κάθε φυτό έχει διαφορετικές ανάγκες και
η φροντίδα καθενός σημαίνει ότι μαθαίνεις
τις μικρές παραξενιές του: πότε πρέπει να
το ποτίσεις, πότε να το ψεκάσεις, πότε να
το γυρίσεις προς το φως για να μεγαλώσει
ομοιόμορφα, πόσο φως να του δώσεις,
πότε να ξεσκονίσεις τα φύλλα του και πότε
να του βάλεις λίπασμα.
Μαθαίνεις τη σημασία των μικρών πραγμάτων. Και μαθαίνεις να παρατηρείς.
Σε αυτή, τη δεύτερη καραντίνα, πολύ
διαφορετική από της άνοιξης, γιατί
υπάρχει πιο μεγάλη απόγνωση και
απελπισία και πιο δυνατό το αίσθημα
του φόβου για το τι άλλο μάς περιμένει, τα φυτά είναι ακόμα πιο χρήσιμα
για να ξεφύγω από τη νευρικότητα
που μου προκαλεί η απαγόρευση της
κυκλοφορίας και το αβέβαιο μέλλον.
Η πρωινή περιποίησή τους είναι κάτι
σαν ιεροτελεστία, το πότισμα, το τσεκάρισμα αν έχουν ξερά φύλλα ή έντομα, η μετακίνηση για να τα δει πιο
πολύ ο ήλιος, με βοηθούν να καθαρίσω το μυαλό μου και να ξεκινήσω τη
μέρα μου με έναν σκοπό.
Από την άνοιξη ο αριθμός των φυτών μου
έχει μεγαλώσει και αυτόματα έχει αλλάξει
και η ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι.
Όχι μόνο αισθητικά.
Τα φυτά στη διάρκεια της ημέρας κάνουν το
αντίθετο απ' ό,τι κάνουμε εμείς με την αναπνοή: απελευθερώνουν οξυγόνο και απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα.
Αυτό δεν φρεσκάρει μόνο τον αέρα –όσο
πιο πολύ οξυγόνο παίρνεις, τόσο πιο χαρούμενος είσαι, με λιγότερη νευρικότητα–
αλλά βελτιώνει και την ποιότητά του, γιατί
τα φυτά απορροφούν τις τοξίνες του περιβάλλοντος και τις περιορίζουν.
Έρευνες της ΝΑΣΑ έχουν δείξει ότι τα φυτά
του σπιτιού απομακρύνουν το 87% των
τοξινών του αέρα σε 24 ώρες. Ρυθμίζουν
επίσης την υγρασία, ελαττώνουν τις λειτουργίες του αυτόνομου νευρικού συστήματος και μειώνουν το στρες, χαρίζοντάς
σου ηρεμία. Είτε έχεις μικρό είτε μεγάλο
χώρο, τα φυτά μπορούν να δημιουργήσουν ένα καταφύγιο που βελτιώνει την

ποιότητα ζωής σου και την
υγεία σου. Βοηθούν και
στη μοναξιά και την κατάθλιψη – το να φροντίζεις
έναν ζωντανό οργανισμό
σού δίνει σκοπό και ανταπόδοση, ειδικά όταν τον
βλέπεις να αναπτύσσεται
και να ανθίζει.
Και δεν είναι καθόλου δύσκολο να ξεκινήσεις έναν μικρό
κήπο ακόμα και στο πιο μικρό μπαλκόνι, ακόμα και στο
πιο μικρό διαμέρισμα.
Αν δεν έχεις χώρο, μπορείς να κρεμάσεις τα
φυτά από το ταβάνι, να τα βάλεις σε ράφια,
στην κουζίνα, στο μπάνιο, αρκεί να υπάρχει
στο δωμάτιο φως.
Γενικοί κανόνες δεν υπάρχουν, κάθε φυτό
έχει τις δικές του ανάγκες, που τις μαθαίνεις
εμπειρικά, παρατηρώντας.
Στα πιο πολλά φυτά εσωτερικού χώρου
δεν αρέσει ο άμεσος μεσημεριανός ήλιος,
δεν θέλουν υπερβολικό πότισμα και το
χώμα πρέπει να στραγγίζει καλά και να μη
λασπώνει.
Και θέλουν αγάπη, όσο πιο πολύ ασχοληθείς μαζί τους, τόσο πιο πολύ θα σ' το ανταποδώσουν. Ακόμα και η μικρότερη γλάστρα
μπορεί να σε κάνει χαρούμενο.
Εύκολα φυτά για να ξεκινήσεις υπάρχουν αρκετά: ο πόθος, που έχει ελάχιστες ανάγκες και αναπτύσσεται γρήγορα, η ζάμια, το χλωρόφυτο, η σεφλέρα,
η διφενμπάχια, η σανσεβιέρια, οι φίκοι,
οι δράκαινες, τα φυλλόδεντρα, οι αλοκάσιες, η μονστέρα, το συγκόνιο.

Τα περισσότερα φυτώρια είναι ανοιχτά
στην καραντίνα, αλλά, ακόμα πιο εύκολα,
μπορείς να παραγγείλεις από τα sites τους
φυτά, χώμα και γλάστρες και να τα φέρουν
στο σπίτι σου.
Αυτή την εποχή μπορείς να βάλεις βολβούς
στο μπαλκόνι και να γεμίσεις τις γλάστρες
με σπόρους καπουτσίνου, που του αρέσει
το δροσερό περιβάλλον. Φυτρώνει αμέσως
και σε έναν μήνα ανθίζει και το μπαλκόνι γεμίζει χρώματα.
Είναι καλή εποχή να μαζέψεις σπόρους από
τα φρούτα που τρως ώστε να τους φυτέψεις
λίγο πριν από το τέλος του χειμώνα, το αβοκάντο φυτρώνει ακόμα και τώρα, να βάλεις
αρωματικά φυτά. Το καλύτερο απ' όλα είναι
να ζητήσεις από φίλους σου να σου δώσουν
μοσχεύματα από τα φυτά που έχουν, να τα
βάλεις στο νερό και μόλις βγάλουν ρίζες να
τα μεταφέρεις σε γλάστρα.
Είναι απίστευτο το πόσο μεγάλη δύναμη
έχει η φύση και πόσο μπορεί να σε επηρεάσει. Και δεν είναι καθόλου δύσκολο
να τη φέρεις μέσα στο σπίτι σου.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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«ΙΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΑΤΑ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Κατά Λουκά, κεφ. 17: 12 - 19)

ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ το γεγονός που μας περιγράφει το ιερό ευαγγελικό κείμενο. Δέκα
λεπροί που έχουν χάσει κάθε ελπίδα θεραπείας. Άνθρωποι και φάρμακα δεν μπορούν
να τους χαρίσουν αυτό που ζητούν. Ένας

είναι δυνατόν να τους σώσει. Είναι ο Κύριος
από τον Οποίον ζητούν με δυνατή κραυγή
το έλεός Του και τη θεραπεία τους. «Ήραν
φωνήν λέγοντες. Ιησού επιστάτα, ελέησον
ημάς». Και τότε τους στέλνει στους ιερείς να
δείξουν τα γιατρεμένα τους σώματα. Αλλά
από τους δέκα που θεραπεύτηκαν μόνο
ο ένας γύρισε πίσω και ευχαρίστησε τον

Κύριο. Οι εννέα πήραν το δώρο, την υγεία
τους, χωρίς ένα «ευχαριστώ» να πουν. Πήραν τη θεραπεία, αλλά στερήθηκαν το έλεος και τη σωτηρία της ψυχής τους.
Ο Παντοκράτωρ Θεός έστειλε Προφήτας
για να διδάξουν τον Ισραήλ και να
προκαταγγείλουν τον ερχομό του
Μεσσία. Και όταν φθάνει «το πλήρωμα του χρόνου», ο Λόγος έρχεται
στον κόσμο. Ο Κύριος διδάσκει, καλεί
το λαό Του στο δρόμο της σωτηρίας:
«Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν...».
Και προσφέρει την υπέρτατη θυσία,
σταυρώνεται και την Τρίτη ημέρα
ανασταίνεται για τη σωτηρία μας.
Αλλά και κάθε ημέρα, σε κάθε θεία
Λειτουργία, αλλά κάποτε και μ’ ένα
πιστό φίλο ή ένα πνευματικό βιβλίο
και με τόσους άλλους τρόπους μας
προσκαλεί να δεχθούμε τη σωτηρία.
Εδώ όμως παρουσιάζεται όλη η τραγικότητα της εποχής μας. Οι σύγχρονοι άνθρωποι, πολλές φορές, δε νιώθουν την ανάγκη του Λυτρωτού και
δεν Τον αναζητούν. Δεν φωνάζουν
σαν τους δέκα λεπρούς: «Ιησού επιστάτα. Ελέησον ημάς». Ή ζητούν από
αλλού τη λύτρωση: Από την πρόοδο
ή την επιστήμη. Ακόμη καταφεύγουν
στις παραθρησκείες, στα μάγια, και
σε τόσα άλλα δαιμονικά κατασκευάσματα.
Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας... Έχουν φουντώσει οι αιρέσεις, οι ανατολικές δοξασίες,
που παρασύρουν νέους και ώριμους την
πλάνη, στην καταστροφή...
Ας το τονίσουμε: Η θέληση του Θεού, η
αγάπη του Κυρίου είναι μία, να σώσει τον
άνθρωπο, να του προσφέρει τα θεία Του

δώρα, να τον ανυψώσει από τα γήινα, τα
υλικά, να του χαρίσει «τα τίμια και μέγιστα
επαγγέλματα». Φθάνει να το θέλουν και οι
άνθρωποι.
Η αποδοχή, η κατάφαση δηλαδή το ναι στο
θεϊκό κάλεσμα είναι το πρώτο σκαλοπάτι
για να πλησιάσουμε τον Κύριο, να γίνουμε
δοχεία της χάριτός Του. Και θα το ανεβούμε το σκαλοπάτι αυτό, όταν καταλάβουμε
εκείνο, που ένιωσαν οι δέκα λεπροί: ότι ο
Κύριος είναι ο μόνος, που μπορεί να μας
δώσει αυτό που ποθούμε. Ο Κύριος είναι ο
μεγάλος ιατρός, ο γιατρός των ψυχών και
των σωμάτων. Αυτός δίνει τη θεραπεία του
σώματος, αλλά και την ειρήνη της ψυχής,
τη γαλήνη της συνειδήσεως, τη δύναμη στις
δυσκολίες της ζωής. Δώρα πολύτιμα, που
κανείς άλλος δεν μπορεί να μας προσφέρει.
Ο Κύριος είναι παντού και πάντοτε παρών.
Δίπλα, κοντά μας. Αρκεί εμείς σ’ όποια

δυσκολία κι αν βρισκόμαστε, να Τον αναζητούμε. Να κάνουμε ό,τι έκαναν οι δέκα
λεπροί, όταν Τον πρωτοσυνάντησαν. Να
φωνάζουμε και εμείς, να κραυγάζουμε κι
εμείς εκείνο το υπέροχο και τόσο δυνατό αίτημα: «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». Να
απλώνουμε τα χέρια μας προς τον Κύριο και
θα δούμε ότι Εκείνος έχει πρώτος απλώσει
προς εμάς τα δικά Του παντοδύναμα χέρια.
«Προτού με φωνήσαι, ιδού εγώ πάρειμι».
Είμαι κοντά σου και πριν ακόμα με ζητήσεις
με την προσευχή σου, τη θερμή δέησή σου,
την ταπεινή ικεσία. Πόσο περισσότερο,
όμως, όταν με ζητήσεις, λέει, στον καθένα μας ο Κύριος και Θεός μας. Και πόσες
φορές στη ζωή μας, όταν Τον ζητήσουμε
με θερμή πίστη, σ’ όποια δυσκολία μας, σ’
όποια συμφορά δεν Τον νοιώθουμε κοντά
μας αντιλήπτορα και συμπαραστάτη μας,
Κύριο και Θεό μας!

Αγγελία Θανάτου
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
(1/5/1929 – 6/1/2021)
Dr. CONSTANTINE GEORGIADIS “Costas”,
May 1st, 1929 – January 6th, 2021
Professor Emeritus of Philosophy, McMaster
University, Hamilton Ontario
Ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του
McMaster, Hamilton, Ontario, απεβίωσε
ειρηνικά την 6ην Ιανουαρίου 2021, στο
St. Joseph's Νοσοκομείο του Hamilton,
Ontario σε ηλικία 92 ετών.
Ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης γεννήθηκε
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, μεγάλωσε στον Ελληνικό χώρο (Κύπρος και
Ελλάδα), και σπούδασε Φιλοσοφία στην
Πολωνία και Αγγλία. Το 1967 εγκαταστάθηκε για πάντα στο Χάμιλτον, Ontario
όπου δίδαξε Φιλοσοφία μέχρι τα χρόνια
της συνταξιοδότησης του. Υπήρξε ένας
αγαπητός σύζυγος, στοργικός πατέρας
και λατρευτός παππούς, ένας αξιοπρεπής και ταπεινός άνθρωπος που αφιέρωσε την ζωή του στην Ακαδημαϊκή του
καριέρα και σε αυτούς που πραγματικά
αγαπούσε.
Ήταν ένας πολυγραφότατος λογοτεχνικός συγγραφέας και ποιητής, με πολλές
εκδόσεις στα Ελληνικά και Αγγλικά.
Άφησε την σύζυγό του για 65 χρόνια,
Τάνια, τον γιό του Αλέξη Γεωργιάδη, την
κόρη του Dr. Νίνα Γεωργιάδη, τα εγγόνια του (3) και τα δισέγγονά του (2).
Η απουσία του Κώστα Γεωργιάδη θα γίνει αισθητή από την οικογένειά του και
εκείνους που τον αγάπησαν πραγματικά.
Το κοινό του Τορόντο απόλαυσε τις μηνιαίες φιλολογικές παρουσιάσεις του
Κώστα Γεωργιάδη σε θέματα φιλοσοφίας και λογοτεχνίας για πολλά χρόνια.
Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021 στις 1 ΜΜ, σε κλειστό
οικογενειακό περιβάλλον (λόγω κορώνα-ιού), και θα ενταφιαστεί στο Νεκροταφείο Woodland του Burlington.
The obituary was published in the Hamilton Spectator and Globe and Mail:
https://www.legacy.com/obituaries/theglobeandmail/obituary.
aspx?n=constantine-georgiadis&pid=197461289
Βούλα Βέτση
Πρόεδρος ΔΕΦΝΚ

Τμήμα Τορόντο
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Ανακάλυψε την Σαντορίνη περπατώντας!
Είτε θέλεις να ακολουθήσεις τα σκαλιά
της Καλντέρας ή να βρεθείς στο ψηλότερο σημείο του νησιού, η πεζοπορία στα
μονοπάτια της Σαντορίνης θα σε βοηθήσει να την ανακαλύψεις με τρόπο που θα
μείνει για πάντα στο μυαλό σου.

Γιάννης
Κακαγιάννης

Η Σαντορίνη θα σε μαγέψει από την πρώτη στιγμή. Αν όμως θέλεις να “δεθείς”
πραγματικά με ένα από τα πιο διάσημα
νησιά του κόσμου, τότε βάλε ένα ζευγάρι άνετα παπούτσια
και εξερεύνησε τα υπέροχα μονοπάτια του.
Υπάρχουν πολλά μονοπάτια, γι’ αυτό θα σε βοηθήσουμε να
επιλέξεις και να ακολουθήσεις τα δύο πιο εντυπωσιακά…
ανοίγοντας για τα καλά την όρεξή σου για περπάτημα! Το
ένα, ξεκινάει από την διάσημη Καλντέρα του νησιού στα
Φηρά και καταλήγει στην Οία. Κατά τη διάρκεια της βόλτας
σου απολαμβάνεις μια υπέροχη θέα από το μπαλκόνι του
Αιγαίου, περνάς από μικρά χωριά και γραφικά εκκλησάκια και
αντικρύζεις, ίσως, το πιο θεαματικό ηλιοβασίλεμα της ζωής
σου.
Το δεύτερο μονοπάτι ξεκινάει από τον πανέμορφο Πύργο και
καταλήγει στο ψηλότερο σημείο της Σαντορίνης, το οποίο
σου χαρίζει μια πανοραμική θέα, λίγο πριν κατηφορίσεις στην
αρχαία Θήρα, που πρωτοκατοικήθηκε από Δωριείς αποίκους
τον 9ο αιώνα π.Χ. Αν προσέξεις καλά θα δεις ότι το μονοπάτι
σε κάποια σημεία του μοιάζει σαν να έχει χαραχτεί πάνω σε
πέτρα.
Μην σε ξεγελά το απόκρημνο τοπίο του νησιού- τα μονοπάτια
του δεν είναι καθόλου απαιτητικά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι είτε να γραφτείς σε ένα από τα γκρουπ πεζοπορίας
και να μάθεις από ειδικούς για την τοπογραφία και την πλούσια ιστορία του ή να ανακαλύψεις μόνος σου τα μονοπάτια

του. Ό,τι κι αν επιλέξεις, ένα είναι το σίγουρο: Θα φύγεις από
το νησί με ένα συναίσθημα που λίγοι επισκέπτες θα έχουν
καταφέρει να νιώσουν.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Από τα Φηρά στην Οία
•
Μην ξεχάσεις να κάνεις στάση στα παρεκκλήσια
του Αγίου Γεράσιμου και του Αγίου Νικολάου στο χωριό
Φηροστεφάνι.
•
Λίγο μετά, θα συναντήσεις το διάσημο Ημεροβίγλιιδανική ευκαιρία για ένα πικνίκ με ανεπανάληπτη θέα.
•
Θέλεις να μείνεις με το στόμα ανοιχτό; Στο Ημεροβίγλι κατέβα τα σκαλιά που οδηγούν στο βραχώδες ακρωτήρι
του Σκάρου. Δες τα ερείπια του οχυρού και φωτογράφισε τα
πλοία που περνάνε και τα μικρά ηφαιστειακά νησάκια Θηρασιά και Νέα Καμένη.

Η προϋπόθεση εμβολιασμού
για τα ταξίδια στο εξωτερικό
οδηγεί σε διακρίσεις, λέει
η επικεφαλής του WTTC
Το να αποτελεί ο εμβολιασμός κατά
της COVID-19 προαπαιτούμενο για
τα ταξίδια στο εξωτερικό είναι παρόμοιο με τις διακρίσεις στον εργασιακό τομέα και είναι κάτι που θα
πρέπει να απορριφθεί, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής του Παγκόσμιου
Συμβουλίου Ταξιδίων και Τουρισμού
(WTTC).
«Ποτέ δεν θα πρέπει να απαιτούμε
τον εμβολιασμό για να πάρουμε μια
δουλειά ή να ταξιδέψουμε», δήλωσε
η Γκλόρια Γκεβάρα, διευθύνουσα
σύμβουλος του WTTC στο πανέλ της διάσκεψης Reuters Next.
Καθώς οι κυβερνήσεις σπεύδουν να εμβολιάσουν τους πολίτες τους και να ανακόψουν την εξάπλωση του κορονοϊού, κάποιοι
αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής έχουν
προτείνει ότι ο εμβολιασμός θα πρέπει να
αποτελέσει προϋπόθεση για τα αεροπορικά ταξίδια. Η Qantas Airways έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να εφαρμόσει μια τέτοια
προϋπόθεση.
«Διαφωνώ εντελώς με την προσέγγιση της
Qantas», δήλωσε η Γκεβάρα, της οποίας ο
οργανισμός αντιπροσωπεύει έναν κλάδο
ο οποίος αντιστοιχεί έως και στο 10% της
παγκόσμιας απασχόλησης. «Εάν απαιτήσουμε τον εμβολιασμό πριν από τα ταξίδια,
αυτό μας οδηγεί σε διακρίσεις».

Τα πρωτόκολλα ασφαλείας των αεροπορικών εταιριών και το φιλτράρισμα του αέρα
στην καμπίνα του αεροσκάφους σημαίνουν
ότι οι επιβάτες έχουν «λιγότερες πιθανότητες να κολλήσουν COVID σε ένα αεροπλάνο
(απ’ ό,τι) σε ένα σούπερ μάρκετ», πρόσθεσε
η ίδια. «Χρειάζεται να προστατεύσουμε τις
ευπαθείς ομάδες και να θέσουμε ως προτεραιότητα τον εμβολιασμό γι’ αυτούς».
Τα σχόλια της Γκεβάρα έρχονται σε αντίθεση με την πλειονότητα όσων παρακολουθούν το online πάνελ, οι οποίοι τάσσονται
υπέρ της προϋπόθεσης του εμβολιασμού
σύμφωνα με μια γρήγορη έρευνα από τους
διοργανωτές της διάσκεψης. Ωστόσο, η Γκεβάρα βρήκε στήριξη στον διευθύνοντα σύμβουλο της AirAsia Group Τόνι Φερνάντες,
που δήλωσε ότι τα παγκόσμια πρωτόκολλα διενέργειας τεστ συνεχίζουν να είναι το

•
Ανάμεσα στο Ημεροβίγλι και την Οία επισκέψου τα
παρεκκλήσια του Αγίου Μάρκου και Αγίου Αντωνίου.
•
Λίγο πριν φτάσεις στην Οία, κάνε αναρρίχηση στο
Μαύρο Βουνό, συνάντησε το παρεκκλήσι του Σταυρού ή
το Προφήτη Ηλία και από εκεί απόλαυσε ένα εντυπωσιακό
ηλιοβασίλεμα.
Από τον Πύργο στην Αρχαία Θήρα
•
Από τον Πύργο θα σου πάρει περίπου 1 ώρα να
φτάσεις στην κορυφή των 567 μ. και στη Μονή Προφήτη Ηλία
(που χτίστηκε το 1711) και να απολαύσεις μια πανοραμική
θέα 360 μοιρών.
•
Το Αρχαίο Νεκροταφείο της Θήρας είναι το σημείο
στο οποίο κάποτε οι κάτοικοι κρύβονταν κατά τις πειρατικές
επιδρομές.
•
Μπορείς να ολοκληρώσεις την εμπειρία της πεζοπορίας σου στο Καμάρι, βόρεια της Αρχαίας Θήρας, όπου θα
βρεις εστιατόρια, καταστήματα και άλλες παροχές.

Πτώση 68,4% στην επιβατική
κίνηση το 2020 λόγω της Covid -19
Τη χειρότερη επίδοση
όλων των εποχών, λόγω
της παγκόσμιας επιδημίας του κορωνοϊού και τις
επιπτώσεις της στο αεροπορικό ταξίδι, κατέγραψε
ο Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών το 2020 με την
επιβατική κίνηση να σημειώνει πτώση -68,4% σε
σχέση με το 2019.
To 2020 ήταν μία χρονιά
που ξεκίνησε με μικρή
άνοδο το πρώτο δίμηνο
(+5,7% και +2,8%) αλλά εξαιτίας των περιοριστικών όρων κυκλοφορίας και μετακινήσεων συνέχισε με πτωτική τάση, με αποκορύφωμα τον Απρίλιο του 2020 όπου η
πτώση έφτασε στο -98,8% και μόλις 23.328
επιβάτες. Τον Αύγουστο η πτώση διαμορφώθηκε σε -60,4%.
Η διεθνής κίνηση κατέγραψε πτώση κατά
-71,6% και 5,06 εκατ. επιβάτες. Αντίστοιχη
εικόνα και στους επιβάτες εσωτερικού που
παρουσίασαν μείωση κατά -61,1% (3,015
εκατ. επιβάτες).
Συνολικά, η επιβατική κίνηση του Διεθνούς
‘κλειδί’ για την απελευθέρωση των ταξιδίων.
Ο Φερνάντες δήλωσε πως σε κάθε περίπτωση είναι «απαισιόδοξος» για την ετοιμότητα των χωρών να δεχθούν η μία τα τεστ
και τα πιστοποιητικά της άλλης, με πολλές
ασιατικές χώρες να είναι επίσης πιθανόν να
απαιτούν τον εμβολιασμό.

Αερολιμένα Αθηνών, κατά τη διάρκεια του
2020, ανήλθε σε 8,08 εκατ., σημειώνοντας
πτώση 68,4% σε σχέση με το 2019, στο
οποίο διακινήθηκαν 25,57 εκατ. επιβάτες
καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ.
Τον μήνα Δεκέμβριο, η επιβατική κίνηση
του αεροδρομίου ανήλθε στις 236 χιλιάδες
επιβάτες περίπου, μειωμένη κατά 85,6% σε
σχέση με τα αντίστοιχα επίπεδα του 2019.
Οι επιβάτες, τόσο των πτήσεων εσωτερικού, όσο και των διεθνών πτήσεων κατέγραψαν μείωση της τάξης του 80,1% και
87,7% αντίστοιχα.
«Υπάρχει τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης
εκεί έξω», δήλωσε ο Φερνάντες. «Κάποιες
χώρες θα πουν ‘Αυτό το τεστ PCR διενεργείται πραγματικά σύμφωνα με τα δικά μας
πρότυπα;’ Οι κυβερνήσεις γίνονται ολοένα
και πιο εθνικιστικές».

ΤΑ Ξ Ι Δ Ε Υ Ο Ν ΤΑ Σ
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NYT: Η Άνδρος μεταξύ των
προορισμών που μπορεί να
αγαπήσει κανείς το 2021
Στη λίστα των αναγνωστών των New
York Times με τα μέρη που μπορεί κανείς να αγαπήσει το 2021 περιλαμβάνεται το νησί της Άνδρου.
Ειδικότερα, το νησί των Κυκλάδων καταλαμβάνει μία από τις 52 πολύτιμες
θέσεις της πρόσφατης λίστας.
Το άρθρο το οποίο έχει συντάξει η Μαρία Νταλ Παν, η οποία είναι συγγραφέας, έχει τίτλο «η φιλοξενία βρίσκεται
στην καρδιά του νησιού» και σε αυτό
αποκαλύπτει το έντονο συναισθηματικό «δέσιμο» με τον προορισμό. Μεταξύ
άλλων αναφέρει πως η Άνδρος δεν έπαψε
να διατηρεί την αυθεντικότητά της στο πέρασμα των δεκαετιών.
«Πήγα για πρώτη φορά στην Άνδρο, το νησί
από το οποίο κατάγεται η οικογένειά μου,
το 1992, τη χρονιά πριν πάω στο γυμνάσιο.
Ηταν όλα μαγικά. Μαζί με τον ξάδερφό μου
Γιάννη τριγυρνούσαμε μέρα-νύχτα. Ξυπνούσαμε το πρωί και πηγαίναμε για κολύμπι και
το βράδυ βγαίναμε και χορεύαμε με τους νέους φίλους που είχαμε κάνει. Το νησί ήταν
γεμάτο ζωή», αφηγείται η συγγραφέας και
συνεχίζει: «Επέστρεψα το 1996 και ο Γιάννης είχε νοσήσει από καρκίνο. Και παρόλο
που θυμάμαι το 1992 σαν να ήταν χθες,
ακόμη και το τι φορούσα και που πηγαίναμε,
δυσκολεύομαι να θυμηθώ το δεύτερο ταξίδι.
Ο Γιάννης μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο και
έκανε χημειοθεραπεία και απεβίωσε έναν
χρόνο αργότερα. Το 2017 επέστρεψα με τα
παιδιά μου και με ανακούφιση διαπίστωσα ότι είχε αλλάξει ελάχιστα, αν και υπήρχαν πράγματα που δεν είχα παρατηρήσει,
όπως το μουσείο σύγχρονης τέχνης και ο
κινηματογράφος. Είναι τόσο ζεστό και φιλόξενο μέρος και στον αέρα αναδύονται τα
αρώματα των λουλουδιών. Πλέον τα παιδιά
μου ανυπομονούν να επιστρέψουν».

«Η σπουδαία αυτή διάκριση έχει διπλή
αξία και σημασία, εάν ληφθεί υπόψη πως
η Άνδρος είναι ο μοναδικός ελληνικός προορισμός που φιλοξενεί η λίστα και πως το
κριτήριο επιλογής ήταν να ξεχωρίσουν
όσα μέρη ανά τον κόσμο κατόρθωσαν να
εμπνεύσουν, να ικανοποιήσουν και να χαλαρώσουν τους ταξιδιώτες, υπό τις δυσμενείς συνθήκες του προηγούμενου έτους.
Ευχαριστούμε θερμά την εξαιρετική δημιουργό του άρθρου, όλους τους φίλους μας
για την εμπιστοσύνη τους, καθώς και τους
φορείς που συμβάλλουν καθημερινά στην
προβολή της Ελλάδας, όπως τα Γραφεία
ΕΟΤ και το Γενικό Προξενείο μας στη Νέα
Υόρκη», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Άνδρου, Νίκος Μουστάκας.
Σημειώνεται, πως η Άνδρος καταλαμβάνει
την 25η μεταξύ 52 προορισμών όπως η Ουαλία, η Ινδία, το Ιράν, η Κολομβία, η Αίγυπτος, η Ισπανία, η Κόστα Ρίκα, η Σενεγάλη,
η Αγγλία, το Μαρόκο, η Ισλανδία, η Ιορδανία, η Κίνα, η Σκωτία, το Μεξικό, οι ΗΠΑ, η
Μπουρκίνα Φάσο, η Παραγουάη, ο Λίβανος, η Ρωσία, η Ρουμανία, η Αυστραλία, το
Περού, το Πακιστάν, η Νορβηγία, ο Καναδάς, η Καραϊβική, η Ιαπωνία, οι Φιλιππίνες,
η Νέα Ζηλανδία, το Βιετνάμ, το Κιργιστάν, η
Νότια Αφρική και η Φινλανδία.

Νέα υφυπουργός Τουρισμού
η Σ. Ζαχαράκη
Πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Τουρισμού η τελετή παράδοσης - παραλαβής από
τον απερχόμενο υφυπουργό, Μάνο Κόνσολα, στη νέα υφυπουργό, Σοφία Ζαχαράκη.
Κατά την τελετή, ο υπουργός Τουρισμού,
Χάρης Θεοχάρης, αφού καλωσόρισε τη νέα
υφυπουργό, ευχαρίστησε τον απερχόμενο
υφυπουργό για τη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή του όλο το προηγούμενο διάστημα. Οι προκλήσεις, όμως, είναι μπροστά
μας. Για αυτό θέλω να καλωσορίσω τη Σοφία
Ζαχαράκη και αν υπάρχει κάτι για το οποίο
θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό,
πέρα από τη στήριξη και την εμπιστοσύνη
του, είναι και για αυτό. Γιατί αυτή η ομάδα και αυτή που ήμασταν ως τώρα και αυτή που
θα είμαστε στο επόμενο διάστημα - είναι μια
δυνατή ομάδα, που μπορεί να φέρει θετικά
αποτελέσματα, όπως άλλωστε το έχει αποδείξει. Η Σοφία είναι ένας νέος άνθρωπος
με όραμα για τον τουρισμό, και με όρεξη για
δουλειά, και χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαστε μαζί για να αντιμετωπίσουμε κατάματα
τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας και
τις προκλήσεις αυτής της κομβικής για την

ανάκαμψη του τουρισμού χρονιάς. Είμαστε
ήδη σε προετοιμασία. Οι καμπάνιες ήδη κτίζονται από τον ΕΟΤ και έχουμε να κάνουμε
πολλά, και στον θεματικό τουρισμό, και στην
τουριστική εκπαίδευση. Σε ευχαριστώ που
είσαι εδώ και που έχεις την όρεξη και τη διάθεση να μας βοηθήσεις».
Τέλος, η νέα υφυπουργός Τουρισμού Σοφία
Ζαχαράκη δήλωσε: «Παραλαμβάνω σημαντικό και μετρήσιμο έργο από τον Μάνο
Κόνσολα, τον οποίο θερμά ευχαριστώ για τη
συνεργασία που είχαμε και που θα συνεχίσουμε να έχουμε στα θέματα του τουρισμού.
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να συνεργαστώ με
τον υπουργό και φίλο Χάρη Θεοχάρη και είμαι σίγουρη πως σε μια δύσκολη χρονιά για
τη χώρα ο τουρισμός, όχι μόνο θα σταθεί όρθιος, αλλά θα αποτελέσει και τον καταλύτη
εξόδου της χώρας από την κρίση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό για
τη διαρκή εμπιστοσύνη του και δεσμεύομαι
ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια, ώστε
το κυβερνητικό όραμα για τις ειδικές μορφές
τουρισμού και την τουριστική εκπαίδευση και
κατάρτιση στη χώρα μας να υλοποιηθεί».
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Ατρόμητος - ΟΦΗ 0-0: Όρθιοι οι
Κρητικοί με δέκα στο Περιστέρι
Ισόπαλοι 0-0 έμειναν στο Περιστέρι ο
Ατρόμητος και ο ΟΦΗ
για την 16η αγωνιστική της Super League
Interwetten, με τους
Κρητικούς να αγωνίζονται με δέκα από το 52’.
Δεν είχε νικητή η αναμέτρηση
ανάμεσα
στον Ατρόμητο και τον
ΟΦΗ στο Περιστέρι
για την 16η αγωνιστική της Super League
Interwetten. Το παιχνίδι έληξε χωρίς γκολ,
0-0, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από

έναν βαθμό.
Το ματς είχε ευκαιρίες και
για τις δύο ομάδες, με τον
ΟΦΗ να μένει με δέκα παίκτες από το 52ο λεπτό. Η
ομάδα του Γιώργου Σίμου
έμεινε όρθια, με τον Ατρόμητο να μην γίνεται ουσιαστικός και να κινδυνεύει
μάλιστα στο φινάλε. Με
αυτόν τον τρόπο, οι Περιστεριώτες έφτασαν τους 18
πόντους και βρίσκονται στην 9η θέση, ενώ
έναν παραπάνω μετρούν οι Κρητικοί που
είναι έβδομοι.

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
1-2: Ο ζογκλέρ κι ο τιμωρός
Με ασύλληπτη ασίστ του Βαλμπουενά και τελείωμα του
Αραμπί στο 65', ο Ολυμπιακός
νίκησε 2-1 στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό, πέτυχε την 13η νίκη
του σε 15 παιχνίδια και καλπάζει
προς τον τίτλο. Επιστροφή του
Χασάν στη δράση.
Ο Παναιτωλικός κατάφερε να
ισοφαρίσει σε 1-1 τον Ολυμπιακό, ο οποίος όμως έφτασε στη
νίκη (2-1) στο Αγρίνιο χάρη σε

μια απίθανη ασίστ του Βαλμπουενά (έκανε πάσα πέφτοντας) και ένα από τα γνωστά
εξαιρετικά τελειώματα του
Αραμπί, στο πλαίσιο της 16ης
αγωνιστικής της Super League
Interwetten. Οι ερυθρόλευκοι
μετρούν 13 νίκες και δύο ισοπαλίες και συνεχίζουν δυναμικά
προς τον τίτλο. Η ομάδα του
Αγρινίου μετρά πλέον 2 νίκες, 5
ισοπαλίες και 9 ήττες.

“ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ”. Υπήρξε ένα ανδρόγυνο, που όλα στη ζωή τους
πήγαιναν ωραία. Καλή δουλειά, άνετο σπίτι, και όλα φαίνονταν
θαυμάσια. Η ζωή όμως έχει και απρόοπτα. Διαβάστε με προσοχή την
ομολογία του: “Η γυναίκα μου πέθανε σε νεαρή ηλικία. Μόλις 3 ½ χρόνια
ήμασταν παντρεμένοι. Νόμιζα θα τελείωνε και η δική μου ζωή. Ήμουν
απογοητευμένος που άρχισα να παραπονιέμαι στο Θεό. Γιατί να
επιτρέψει να μείνουμε μόνοι, εμένα και το δίχρονο κοριτσάκι μας; Γιατί;
Γιατί; Μέσα σ’αυτή την απελπισία ο Θεός δεν με άφησε να υποφέρω
περισσότερο. Η πονεμένη καρδιά μου, άρχισε να γεμίζει με μια παράξενη
ειρήνη. Ο Θεός έριξε φως στην συννεφιασμένη μου καρδιά. Γέμισε η
ψυχή μου από τη βεβαιότητα ότι η γυναίκα μου πέρασε στην αιώνια ζωή
όπου δεν υπάρχει χωρισμός, θάνατος. Γι’αυτό την καρδιά μου ο Θεός την
γέμισε με θαυμάσια ειρήνη, και περιμένω σύντομα να δω τη γυναίκα μου
ξανά στον ουρανό.” Αυτή είναι η εμπειρία ενός πιστού ανθρώπου που
πολύ νωρίς γεύτηκε το πικρό ποτήρι. Την ίδια αυτή πείρα έχουν όλοι
εκείνοι που αγαπούν και πιστεύουν στον Χριστό. Τα απρόοπτα δεν τους
λυγίζουν. Το μυστικό τους είναι ο Χριστός. Εσύ έχεις αυτή τη ΘεΪκή
δύναμη στη καρδιά σου; Αν όχι, πίστεψε στον Χριστό που είναι η πηγή
της χαράς, της αγάπης και της ειρήνης. Στο ευχόμαστε ολόψυχα!

Αν θέλεις ΔΩΡΕΑΝ το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ αναγνωρισμένο από το
Πατριαρχείο Κων/πόλεως και το DVD με τη ζωή και τα πάθη
του Χριστού Τηλεφώνησε στο 416-298-3919

ΠΑΣ Γιάννινα - Άρης 0-0: Τα
μούσκεψαν και αρκέστηκαν
στην ισοπαλία
Ο Άρης σε ένα βαρύ αγωνιστικό
χώρο και σε ένα ματς που έγινε
κάτω από άσχημες καιρικές συνθήκες στα Γιάννινα υποχρεώθηκε σε
ισοπαλία κόντρα στον ΠΑΣ.
Σε ένα παιχνίδι που έγινε κάτω από
δύσκολες καιρικές συνθήκες σε ένα
βαρύ τερέν και υπό καταρρακτώδη βροχή ο Άρης υποχρεώθηκε σε
ισοπαλία εκτός έδρας με τον ΠΑΣ
Γιάννινα με το 0-0 να είναι το τελικό
αποτέλεσμα.
Και οι δύο ομάδες είχαν λίγες καλές φάσεις,
μόλις τρεις τελικές στην εστία καθώς δεν
μπορούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο ποιότητας με την μπάλα κάτω. Οπότε το τελικό
0-0 ήταν φυσιολογικό.
Ο Άρης μετά την απώλεια βαθμών στα Γιάννινα έμεινε οκτώ βαθμούς πίσω από τον

Ολυμπιακό στη μάχη του πρωταθλήματος
ενώ ο ΠΑΣ πήρε ένα σημαντικό πόντο.
Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν βέβαια γκολ με
τον Μαντσίνι στο 33' το οποίο ακυρώθηκε
ως φάουλ στην αρχή της φάσης από τον
Μάνο στον Χουτεσιώτη μετά τη χρήση του
VAR.

Απόλλων Σμύρνης - Αστέρας 0-1:
Απόδραση εξάδας με Μπαράλες
Ο Αστέρας απέδρασε από τη Ριζούπολη επικρατώντας (0-1) του Απόλλωνα με το ένατο γκολ του Μπαράλες στη σεζόν και βρίσκεται μόνος
στην έκτη θέση. Καλύτεροι, αλλά
άσφαιροι οι γηπεδούχοι.
ΟΑπόλλων Σμύρνης υποδέχτηκε το
απόγευμα της Κυριακής (10/1) τον
Αστέρα για την 16η αγωνιστική της
Super League Interwetten με την
ομάδα της Τρίπολης να φεύγει με το
τρίποντο από τη Ριζούπολη.
Το ένατο γκολ του δεύτερου σκόρερ του
πρωταθλήματος της τρέχουσας σεζόν, Χερόνιμο Μπαράλες, χάρισε τη νίκη (0-1), την
απόδραση και το τρίποντο στους Αρκάδες.
Έτσι βρίσκονται μόνοι στην έκτη θέση. Η

Ελαφρά Ταξιαρχία είχε ευκαιρίες, αλλά δεν
κατάφερε να τις μετουσιώσει σε γκολ.
Η πίεση δεν έφερε αποτέλεσμα και ο Τσιφτσής κράτησε την εστία του απαραβίαστη.

Βαθμολογία Superleague
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ΠΑΟΚ - Βόλος 3-1: Ξαναχαμογέλασε
με τριάρα και ανατροπή
Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες
επικρατώντας 3-1 του Βόλου για την 16η
αγωνιστική της Super League Interwetten.
Σβαμπ (29'), Ίνγκασον (65') και Κρμέντσικ
(90') τα γκολ του Δικεφάλου, ο Κιάκος (11')
το τέρμα των Θεσσαλών.
Έπειτα από μία δύσκολη εβδομάδα, ο
ΠΑΟΚ κατάφερε να ξαναχαμογελάσει επικρατώντας του Βόλου με 3-1 για την 16η
αγωνιστική της Super League Interwetten.
Ωστόσο τα πράγματα δεν ήταν απλά για τον
Δικέφαλο, αφού πριν φτάσει στη νίκη χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή. Ο ΠΑΟΚ
μπόρεσε να πάει στην ανάπαυλα έχοντας
ισοφαρίσει το γκολ του Βόλου και παρουσιάζοντας καλή εικόνα στο δεύτερο μέρος,
έφτασε στο τρίποντο.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία πανηγύρισε
την πρώτη νίκη στο 2021 και έφτασε στους
31 πόντους, ενώ παραμένει στην τρίτη
θέση. Από την άλλη, η ομάδα του Βόλου
παραμένει 6η με 19 πόντους.

Παναθηναϊκός - ΑΕΛ 2-0:
Δύσκολο τρίποντο για το
τριφύλλι που ανεβαίνει
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΛ δυσκολότερα απ' ότι δείχνει το τελικό 2-0,
συνέχισε την ανοδική του πορεία και πλησιάζει την πρώτη τετράδα του βαθμολογικού
πίνακα. Δικαιούταν ένα γκολ η ομάδα της
Λάρισας.
Την ανοδική του πορεία συνέχισε ο Παναθηναϊκός ο οποίος στο πλαίσιο της 16ης
αγωνιστικής επικράτησε, έστω και δύσκολα παρά το τελικό 2-0 της ΑΕΛ και ανέβηκε
βαθμολογικά. Οι πράσινοι με τα γκολ των
Καρλίτος και Εμμανουηλίδη πήραν ένα

ακόμη τρίποντο και πλησίασαν την πρώτη
τετράδα.

Ατρόμητος - Λαμία 2-1: Πάλι
με ανατροπή στο Περιστέρι
Η Λαμία προηγήθηκε 0-1 στο Περιστέρι,
έφτασε μια... ανάσα από το 0-2, αλλά στο
85' βρέθηκε να χάνει 2-1 από τον Ατρόμητο με γκολ του Σάλομον, σκορ που έμεινε
μέχρι τέλους. Όπως με τον ΠΑΟΚ, η ομάδα
του Νταμίρ Κάναντι έφτασε στο τρίποντο με
ανατροπή.
ΟΑτρόμητος νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Λαμία στο Περιστέρι σε αγώνα για την εξ' αναβολής 13η αγωνιστική της Super League
Interwetten (με ανατροπή νίκησε προ ημερών στο ίδιο γήπεδο τον ΠΑΟΚ).
Η ομάδα του Κάναντι μετρά πλέον πέντε

νίκες, έξι ισοπαλίες και πέντε ήττες σε 16
παιχνίδια και έπιασε τον Αστέρα στην έκτη
θέση. Η Λαμία υπέστη την 11η ήττα σε 14
ματς, έχοντας μία νίκη και δύο ισοπαλίες.

Πρόγραμμα Superleague

Λαμία - ΑΕΚ 0-1: Απόδραση
με Ανσαριφάρντ
Η ΑΕΚ έφυγε με τη νίκη (0-1) - δεύτερη διαδοχική και πάλι χωρίς να δεχτεί
γκολ (με ίδιο σκορ) - από τη Λαμία χάρη
στο γκολ του Καρίμ Ανσαριφάρντ. Με
παίκτη λιγότερο από το 53' και την
αποβολή του Ινσούα οι κιτρινόμαυροι.
ΗΑΕΚ φιλοξενήθηκε στη Λαμία από την
τοπική ομάδα στην αναμέτρηση με την
οποία έπεσε η αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Super League Interwetten
και έφυγε με τη νίκη χάρη στο γκολ του
Καρίμ Ανσαριφάρντ στο ένατο λεπτό.
Η Ένωση έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το
53ο λεπτό και την αποβολή του Εμανουέλ
Ινσούα με κόκκινη.
Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική νίκη για
τους κιτρινόμαυρους. Όπως και η πρώτη

την περασμένη εβδομάδα κόντρα στον Παναιτωλικό χωρίς να δεχτεί γκολ, με το ίδιο
σκορ (1-0). Μάλιστα κατάφερε να μειώσει τη
διαφορά από τον Άρη, ο οποίος έμεινε στο
0-0 στα Ιωάννινα με τον ΠΑΣ Γιάννινα.

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 1-1: Το δοκάρι
του Τζόλη στις καθυστερήσεις
Ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει
τη νίκη στο ισόπαλο (1-1) ντέρμπι με τον
Ολυμπιακό, αλλά η μπάλα μετά την προσπάθεια του Τζόλη στις καθυστερήσεις
(90+3') σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι
της εστίας του Σα.
ΟΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 στην
Τούμπα με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, έτσι
η βαθμολογική διαφορά των δύο ομάδων
διατηρήθηκε στους δέκα βαθμούς. Ο Δικέφαλος έχασε μεγάλη ευκαιρία να πάρει
τη νίκη στο 90+3'.

Άρης - ΑΕΚ 0-1: Με το αριστερό του
Γκαρσία και τον τρόπο του Χιμένεθ
Η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας (0-1) τον Άρη με
την εκτέλεση φάουλ του Λιβάι Γκαρσία και
τον έπιασε στη δεύτερη θέση. Τρίτη διαδοχική νίκη με το ίδιο σκορ για την Ένωση και
τη σφραγίδα του Χιμένεθ.
ΟΆρης υποδέχτηκε την ΑΕΚ την Πέμπτη σε
εξ αναβολής αναμέτρηση για την 8η αγωνιστική της Super League Interwetten με
την Ένωση να φεύγει με τη νίκη (0-1) από
τη Θεσσαλονίκη χάρη στην εκτέλεση φάουλ
του Λιβάι Γκαρσία.
Αυτή ήταν η τρίτη διαδοχική νίκη για την

Ένωση του Μανόλο Χιμένεθ και μάλιστα με
το ίδιο σκορ.

ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ

(416) 298-0611

Θα ακούσεις ένα σύντομο, ωφέλιμο μήνυμα για τη ζωή σου.
Αν σου αρέσει, πες το και σε άλλους.
Μπορείς να τηλεφωνήσεις όποια ώρα θέλεις.
Το μήνυμα αλλάζει κάθε Παρασκευή.
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Ένα χρονογράφημα για τα ψέματα των μέσων συσκότισης της Ελλάδας που εν μέσω πανδημίας έχουν πληρωθεί 31 εκατομμύρια
από τα χρήματα των φορολογούμενων για να βρίσκουν πως όλα
τα κάνει καλά η αυταρχική χουντικής έμπνευσης και καταγωγής κυβέρνηση αχρήστων υπαλλήλων της διαπλοκής που σκοπός τους
είναι να θεσμοθετήσουν την βίαιη ανισότητα, αδιαφάνεια και μεροΤάσος
ληπτική δικαιοσύνη υπέρ των πατρώνων και αφεντικών τους. Των
Θεοδωρίδης ίδιων αφεντικών που ιδιοποιούνται τον μόχθο εκατομμυρίων σκληρά εργαζόμενων τίμιων Ελλήνων και με την βία του αυταρχισμού,
επιβάλλουν την ελιτίστικη αντίληψή τους για τη “δημοκρατία” στο τσιφλίκι – την
Ελλάδα - που κληρονόμησαν απ’ τους δοσίλογους, προδότες, φονιάδες, επίορκους,
μαυραγορίτες, εκμεταλλευτές απογόνους τους.
Αν 5000 + νεκροί ήταν το αποτέλεσμα του “δευτέρου κύματος”, τρέμουμε για το “τρίτο κύμα” που έρχεται…
Έδωσε στημένη συνέντευξη
ο κούλης στον αρχιερέα της
υποκρισίας
διαπλεκόμενο
Χατζη – αποτέτοιο και όλα
πήγαν όπως τα σχεδίασαν
οι δυό τους: Ο “δημοσιογράφος” είχε δώσει τα χαρτιά με
τις έτοιμες ερωτήσεις ΚΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στον κούλη, ο
οποίος με ύφος … άνετο (όσο
άνετο μπορεί να έχει ένας
πρωθυπουργός που κάθεται
πάνω σε ένα ηφαίστιο που
είναι έτοιμο να εκραγεί, δεν
το λεμε εμείς η … αδερφή του
η Ντόρα το λέει) απαντούσε
σε κάθε στημένη ερώτηση,
και μάλιστα είχε και τα στοιχεία να αποδείξει αυτά που
έλεγε. Γατόνι, ο κούλης, και
όσοι από σας μπορέσατε να
παρακολουθήσετε αυτή την
παράσταση χωρίς να γελάσετε, στο τέλος θα καταλάβατε
πως όλα είναι στημένα για να

κερδίσει τις εντυπώσεις ο κούλης. Που σημειωτέον δεν τολμά να κάνει ο,τιδήποτε μπροστά
στις κάμερες που δεν είναι στημένο και μελετημένο από ειδικούς της επικοινωνίας. Όπως
και να έχει, ο κόσμος είναι καζάνι που βράζει, τα χιλιάδες θύματα του COVID που αφέθηκαν
να πεθάνουν ΕΞΩ από τις ΜΕΘ είναι μόνο η αρχή του εφιάλτη των ενοχών (καλά τώρα…)
που θα βαραίνει τα κυβερνητικά στελέχη για πολλά χρόνια ακόμη. Έχουν αίμα στα χέρια
τους για πολύ συγκεκριμένους λόγους, με κύριο αυτόν της πρωταρχικής ευθύνης του κούλη
να μην θέλει να ενισχύσει το Εθνικό σύστημα υγείας με προσλήψεις προσωπικού καθώς
και τις αδέξιες κινήσεις του να στηρίξει τους μεγαλο-κλινικάρχες και τις κλίκες της ιδιωτικής
νοσηλείας στην Ελλάδα. Ήδη ετοιμάζονται οι πρώτες αγωγές εναντίον διοικήσεων νοσοκομείων (κομματικοί εγκάθετοι της Ν.Δ. και επιλογές του κούλη) από συγγενείς θυμάτων
του COVID που πέθαναν υπό απαράδεκτες συνθήκες μέσα στο σύστημα υγείας. Και η
ερώτηση μένει. Ποιός θα εμπιστευτεί τους ατζαμήδες στην κυβέρνηση όταν η διαχείριση της πανδημίας ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ήταν ΣΚΟΠΙΜΑ λάθος για επικοινωνιακούς λόγους;
(Κλείσαν με lockdown περιοχές όπως η Κοζάνη επειδή τα νούμερα των κρουσμάτων πριν
3 μήνες δηλώθηκαν όλα με μιάς – σκόπιμα- στον Ιανουάριο του 2021!!!) Και αν στο “δεύτερο κύμα” της Πανδημίας έγιναν τέτοια ευτράπελα και πέθαναν αβοήθητοι τόσοι και τόσοι,
φανταστείτε τι έχει να γίνει στο τρίτο και φαρμακερό κύμα!
Η νεο-δεξιά χουντικής έμπνευσης και προέλευσης ονειρευόταν “μικρό” κράτος με
ευέλικτο κρατικό μηχανισμό. 2965 ‘κολλητούς και συγγενείς” με 65 εκατομμύρια σε
μισθούς δεν το λες και μικρό!!!
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Ρεκόρ 10ετίας στους μετακλητούς από την κυβέρνηση του κούλη: 2965 άτομα με κόστος
65 εκ, και μια αύξηση +236% στο κόστους στις Γεν Γραμματείες που υπάγονται κατευθείαν
στον Πρωθυπουργό. Ρουσφέτια λοιπόν για να κρατηθεί στη ζωή η ανίκανη και αναποτελεσματική αυτή κυβέρνηση που εν μέσω πανδημίας έχει κύριο μέλημά της την διαιώνιση της
“βασιλείας” της ακόμη και στάχτη να γίνει η “μεσαία τάξη” που τους ψήφισε.
Αδέρφια, ξαδέρφια, φίλοι, δικοί τους δημοσιογράφοι, αποτυχόντες πολιτευτές, μέλη της
ΝΔ, της ΔΑΚΕ, της ΟΝΝΕΔ αποτελούν τον κομματικό στρατό της fake αριστείας που διοικεί
αυτή τη στιγμή το κράτος. Είναι οι ίδιοι που φώναζαν κατά του δημοσίου που ήταν “δυσκίνητο” και με “παθογένειες”. Δεν φταίει κανείς, αλλά ο Τσίπρας που επί 4.5 χρόνια έδειξε
στους ανίκανους “αρίστους” πώς πετυχαίνεται δικονομική πολιτική (εξοικονόμησε 37 δις με
σκληρή φορολογία ΟΛΩΝ των Ελλήνων) και έλυσε άλυτα για 40 χρόνια προβλήματα της
περιοχής των Βαλκανίων (με την υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών). Βρήκε λοιπόν
ο κούλης κουμπαρά 37 δις και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε να κάνει, όπως κάθε κακομαθημένος μπεμπές στο τσιφλίκι του πατέρα του, να ξοδέψει “μπαχσίς” στα φιλαράκια του
και τους κολλητούς για να τον ξαναψηφίσουν την επόμενη φορά. Δεν είναι τυχαίο που η
ίδια η αδερφή του η Ντόρα, δήλωσε «Φοβάμαι λαϊκή εξέγερση κατά του Μητσοτάκη...».
συνεχίζεται στη σελίδα 27
Η Ντόρα δεν είναι λιγότερο Νέα Δημοκρατία
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απ’ τον αδερφό της, απλά έμεινε έξω απ’ την
κυβέρνηση και έχει το ελεύθερο να συλλογάται και να μιλάει όπως λέει και ο ποιητής.
Μια φράση λοιπόν τα λέει όλα: “Νύχτα θα φύγουν” οι ανίκανοι. Όπως όλοι οι ανίκανοι, οι
διαπλεκόμενοι, τα λαμόγια και οι πολιτικοί αλήτες…

συνέχεια από τη σελίδα 26

Τα προτελευταία καρφιά στο φέρετρο της κυβέρνησης: Νομοσχέδιο για αστυνομοκρατία και αυθαιρεσία στους ναούς της Ελεύθερης Έρευνας και Γνώσης – τα
Πανεπιστήμια.
Όταν η αποτυχημένη θείτσα (ούτε καν πέρασε σε
πανελλαδικές, φοίτησε σε κολλέγιο και μετά στο
εξωτερικό) που παριστάνει την Υπουργό Παιδείας χρειάζεται κάλυψη από τον χουντικό υπουργό
Αστυνομίας για να υπογράψουν μαζί ένα νομοσχέδιο – ντροπή που επιτίθεται στην Ελευθερία
και Ελεύθερη διακίνηση ιδεών που τα Δημόσια
Πανεπιστήμια πρεσβεύουν τότε αυτό περνάει
στην Ιστορία. Όχι την ένδοξη Ιστορία και αντάξια
των ηρώων της Ελλάδας, αλλά αυτήν των δοσίλογων. Γην και ύδωρ δίνει αυτή η κυβέρνηση
στους ιδιώτες και τα συμφέροντα. Δεν τα λεμε
εμείς αυτά. Οι ίδιοι οι δεξιοί τα λένε. Διαβάστε τι
γράφει ο Ευάγγελος Αντώναρος, ιστορικό στέλεχος του κεντροδεξιού χώρου για το κατάπτυστο
νομοσχέδιο που θέλει αστυνομία στα πανεπιστήμια. “Είναι κατάπτωση της δημοκρατίας και των
θεσμών της να υπογράφεται ν/σ για την Ανώτατη
Παιδεία απο τον Υπουργό Αστυνομίας. Ούτε ο
δικτάτορας Παπαδόπουλος ειχε καταφύγει σ τέτοιες μεθοδευσεις εγκαθιστώντας αστυνομικούς σε μόνιμη
βαση στα πανεπιστήμια. Ο
υφέρπων ορμπανισμός καλά
κρατεί.”
Θα μου πείτε, αυτό το “μπάχαλο” που γινόταν στα πανεπιστήμια ήταν σωστό; Και ποιοί
είμαστε εμείς να κρίνουμε, θα
σας απαντήσω όταν τα Πανεπιστήμια έχουν και Σύγκλητο
και Πρυτάνεις για αυτοδιοίκηση, ακριβώς για να μπορούν
να ρυθμίζουν τα του οίκου
τους; Μην ξεχνάτε πως τα επεισόδεια για να μειωθεί το κύρος των Δημοσίων Πανεπιστημίων έχουν και σχέδιο και στόχο: Να απαξιωθεί το Πανεπιστήμιο, να μείνουν έξω παιδιά
των κατώτερων εισοδηματικά τάξεων και να κατευθυνθούν είτε σε ιδιωτικά κολλέγια είτε
σε τεχνικές σχολές (άλλη μια επιστροφή στην ταξική νεοφιλελεύθερη πολιτική της αποτυχημένης κυβέρνησης – τσίρκο. Και κυρίως όταν το αποτέλεσμα μετρά, όταν απόφοιτοι
των Ελληνικών Πανεπιστημίων διαπρέπουν σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του
εξωτερικού και πρωτοστατούν στις έρευνες ανανδεικνύοντας την ελληνική επιστήμη και
έρευνα; Σίγουρα έχουν από σκοπιμότητες αμαυρωθεί κατά καιρούς πολλά πανεπιστήμια,
ωστόσο αυτό το αυταρχικό νομοσχέδιο αποτελεί τομή στην ελευθερία διακίνησης ιδεών και
θα είναι η ταφόπλακα της κυβέρνησης των ανικάνων. Δεν γίνονται έτσι οι μεταρυθμίσεις,
πείτε τους. Έστι γίνονται μόνο οι δικτατορίες. Το γράφει άλλωστε ο “έγκριτος” Πορτοσάλτε
με την αναφορά του σε “Επανάσταση”. Επανάσταση κάνουν μόνο οι στασιαστές με αστυνομία, στρατό και διατάγματα. Και μπορεί ο έλληνας μετά από 10ετή λιτότητα, κακουχίες
και πανδημία να είναι φοβισμένος και διστακτικός, έρχεται όμως η ώρα που θα επαναστατήσει. Ιδίως τώρα που γνωρίζει πόσο ικανοί στη διαχείριση κρίσεων αποδείχτηκαν οι
“καταραμένοι” αριστεροί. Που είναι ή δεν είναι αριστεροί, δεν έχει καμία σημασία σήμερα
στις πρωτόγνωρες συνθήκες κρίσης οικονομικής και πολιτικής/κοινωνικής. Ακόμη και στην
Αμερική κατάλαβαν το λάθος τους, μετά 4 χρόνια και αποφάσισαν να κόψουν την επέλαση
του Τράμπ! Πού θα πάει, “του Έλληνος ο σβέρκος, ζυγόν δεν υπομένει”. Υπομονή, εδώ θα
είμαστε και έχουμε πολλά να πούμε!!!
Νοβάρτις: Όπως λέμε “Είναι πολλά τα λεφτά Άρη…”
Επιτρέπεται ένας Πρωθυπουργός να βγαίνει στη δημόσια τηλεόραση και να ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ πως δεν υπάρχει εμπλοκή πολιτικών στο σκάνδαλο Νοβάρτις (μάγος είναι ή φωνάζει
ο κλέφτης;) Δηλαδή για να το κάνουμε λιανά, αν αύριο κάποιος εισαγγελέας βρεί κάποια
αποδεικτικά στοιχεία που να συνδέουν κάποιο πολιτικό πρόσωπο με τη Νοβάρτις τι θα
σκεφτεί; Θα σκεφτεί πως αν προχωρήσω τώρα, ο κούλης θα με σκίσει. Άρα είναι ή δεν είναι
επέμβαση στη δικαιοσύνη αυτή;
Αυτοί που σκίζαν τα ρούχα τους να αποδείξουν πως η Νοβάρτις δεν είναι “σκάνδαλο” αλλά
“σκευωρία” ανήκουν στην ίδια μεριά με τον κούλη. Ίδια μούρη. Ίδια φάτσα. Ίδια φτιαξιά.
Η πρώτη γραμμή άμυνας των λαμόγιων ΕΝΟΧΩΝ πολιτικών και κολλητών τους ήταν να
υπονομεύσουν το κύρος της δικαστικής εξουσίας και να “καρατομήσουν” την Τουλουπάκη, εισαγγελέα διαφθοράς που πρώτη τόλμησε και μίλησε για τα σκάνδαλα. Μετά κάναν
μηνύσεις δεξιά και αριστερά για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο να μην τολμήσει να “ακουμπήσει” πολιτικούς, την στιγμή που ΟΛΑ τα στοιχεία δείχνουν πως υπάρχουν ένοχοι και
είναι συγκεκριμένοι. Κατόπιν, αν όλα αυτά καταρρεύσουν έχουν σχέδιο να τα ρίξουν στους
“κακούς” γιατρούς που τα πήραν (από μόνοι τους) από την φαρμακευτική χωρίς τη συμμετοχή των ανωτέρων τους στα υπουργεία (που ενέκριναν και άλλαζαν τιμές στα φάρμακα
ΜΟΝΟ της ΝΟΒΑΡΤΙΣ. Ρωτάω.Αυτά δείχνουν δημοκρατιή πολιτεία, ή τα πεπραγμένα της
ΚΑΜΟΡΑ; Τώρα που ο εισαγγελέας διαφθοράς (αυτόν που διόρισαν οι ίδιοι) αρχίζει και

ξηλώνει το κουβάρι (ο Μίστερ ΝΟΒΑΡΤΙΣ Ελλάς και άλλοι παραπέμπονται για ξέπλυμα
μαύρου χρήματος) αρχίζουν και σφυράνε αδιάφορα. Ο λόγος για τα “παλληκάρια” που
χρεωκόπησαν την Ελλάδα. Σαμαρο-Βενιζέλοι και δεν συμμαζεύεται. Μην ανησυχείτε αν
δεν τους ξέρετε όλους. Οι ίδιοι είναι. Έχουν και όνομα και ΦΑΚΕΛΛΟ με αποδείξεις εναντίον τους. Ήδη άρχισαν οι πρώτες κινήσεις από την γνωστή ΦΩΦΗ, που καρατόμησε
τον Λοβέρδο (από κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΙΝΑΛ) γιατί οσμίζεται πως έχουν
αρχίσει να πέφτουν τα τουβλάκια όπως στο ντόμινο. Λοιπόν εσείς που “ορκιζόσαστε” και
φωνάζατε με σιγουριά για “σκευωρίες” και πόσο καλοί είναι οι πολιτικοί που χρεωκόπησαν
μια ολόκληρη γενιά στην Ελλάδα (2008-2017) κρατηθείτε απ’ τον καναπέ σας, η κούρσα
μόλις αρχίζει...
Διαβάζετε τα πάντα, αποφεύγετε τις μανίες…
Έλαβα επιστολή από φανατικό αναγνώστη της στήλης που επαινεί τον “Ελληνικό Τύπο”
για την πολυφωνία του και την μοναδική συνύπαρξη κειμένων τόσο διαφορετικών μεταξύ
τους στο ίδιο μέσο. Δεν λέω βέβαια πως στη δική μας στήλη είμαστε σωστοί, άλλωστε
σατυρίζουμε ο,τι παράλογο και αναληθές πέφτει στην αντίληψή μας παραθέτοντας φωτογραφίες και στοιχεία για αποδείξεις. Τα ίδια μπορεί να κάνει και κάποιος άλλος που γράφει
τα αντίθετα. Ωστόσο, δεν έχει μανία να διαστρέφει τα πράγματα αυτή η στήλη. Οι μανίες
με “αριστερές παρενθέσεις” και “πατριδοκαπηλία από μερικούς μπατριώτες” εκφράστηκαν και υλοποιήθηκαν από την Δεξιά και μετεμφυλιακή πουλημένη δοσίλογη ελίτ για να
σφάξουν και να υποτάξουν “ιδεολογικά” τους μισούς Έλληνες. Ακριβώς όπως εκφράζεται
και επιδιώκει και σήμερα ο Βορίδης, ο Άδωνις, ο Πορτοσάλτε, και τα άλλα “παλληκάρια”
της χουντοδεξιάς που απέμειναν απ’ το στρατοφασιστικό καθεστώς που μας έδιωξε και
μας κρατά μακριά απ την Ελλάδα της Δημοκρατίας, Ισότητας και Δικαιοσύνης. Εσείς συνεχίστε να διαβάζετε όλες τις απόψεις, αλλά αυτούς που έχουν ανεξήγητη μανία και μίσος
για όσους λένε την αλήθεια, παραβλέψτε τους. Κάνει κακό στην υγεία… Και μια ο λόγος
για την υγεία, διαβάστε ένα υγιέστατο και επιμορφωτικό κείμενο ΑΛΗΘΕΙΑΣ από τον φίλο
μας τον Νικήτα Γεωργακόπουλο, που είναι ενσάρκωση της ίδιας της Ιστορίας του τόπου
μας. Με αγώνες, κατατρεγμούς ΑΔΙΚΙΑ, συκοφαντία, προδοσία εναντίον συμπολιτών που
η μόνη τους αμαρτία ήταν να είνα αγωνιστές για το κοινό δίκαιο και δικαιοσύνη για όλους.
Αύξηση των παρανόμων—Φυγή στα μεγάλα κέντρα---Εξορίες.
Από το Βιβλίο τού Γιάννη Λέφα ο Δημοκρατικός Στρατός Πελοποννήσου.
Επιμέλεια. Νικήτα. Αλεξ. Γεωργσκόπουλου
Τα μέτρα της αυτοπροστασίας αποδείχθηκαν ανεπαρκή, για το λόγο ότι η Δεξιά οπλιζόμένη και καθοδηγούμενη απο την αγγλική διπλωματία και ενθαρρυνόμενη απο την παρουσία των στρατευμάτων κατοχής υπό το Σκόμπυ εξωθούσε την κατάσταση ως τα άκρα. ‘Η
σκέψη των αρχηγίσκων τω χιτών
‘’Να βγάλουμε τους κομμουνιστάς στο βουνό για να τούς σκοτώσουμε όλους’’, που είχε
καταστεί πιά κοινό μυστικό στη Λακωνία το φθνόπωρο του 1945, απέρεε από κάποια
κέντρα αποφάσεων, τα οποία δεν ήταν άλλα απο τις αγγλικές μυστικές υπηρεσίες και τα
κεντρικά γραφεία της ‘’Χ’’ στην Αθήνα. Πολλοί αγωνιστές, για να αποφύγουν το βέβαιο
θάνατο τις στρεβλώεις κα τις παντοειδείς ταπεινώσεις, εγκαταλείποντας τις οικογένειές
τους,τις εργασίες και τα χωριά τους αναγκάσθηκαν να ζητήσουν προστασία στην πολυκοσμία και την ανωνυμία των μεγάλων πόλεων ειδικότερα της Αθήνας. Και εκεί τους ανακάλυπταν τα λαγωνικά της Αστνομίας. Αυτοί που δεν πιάστηκαν στα καθημερινά μπλόκα τις
κατ’ οίκον έρευνες και τις επιδρομές στα καφενεία και στα άλλα στέκια—τα ξερονήσια εγέμησαν απο συλληφθέντες, στελέχη και απλά μέλη---επέρασαν στην παρανομία, κυρίως
στην επαρχία, όπου η τρομοκρατία οργίαζε. Σχεδόν ποτέ οι παράνομοί δεν κοιμήθηκαν
στα σπίτια τους και δεν απόλαυσαν την οικογενειακή γαλήνη. Περιφέρονταν ως φαντάσματα απο τις κακουχίες και την πείνα στούς λόγγους και τις ρεματιές. ‘Ενδιααιτήματά
τους κάποια απομεμακρυμένα εξοχικά και σπηλιές. Αν κάποτε, κάτι που συνέβη πολλες
φορες κατατρεγμένοι πολίτες εζητούσαν την προστασία της Αστυνομία, οιαξιωματικοί της
αρνούνταν ή αδυνατούσαν να να τους την παράσχουν γιά δυό λόγους: Πρώτον,γιατί
τα Σώματα Ασφαλείας είχαν στελεχωθεί απο τεταρτοαυγουστιανούς δοσίλογους βαθμοφόρους οι οποίοι άλλοτε κεκαλυμένα κα
άλλοτε φανερά συναργάζονταν με τις παρασυνεχίζεται στη σελίδα 28
κρατικές συμμορίες. Δεύτερον γιατί και στην

28

Ο Υ Ψ Ε ΥΔ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ή Σ Ε Ι Σ . . .
Greek Press | January 15, 2021

περίπτωση που υπήρχαν δημοκρατικοί, ή
τέλος πάντων έντιμοι αξιωματικοί έτρεμαν
μπροστά στην παντοδυναμία και το θράσος
του οποιουδήποτε παρακρατικού σατραπίσκου.
Στο εννιάμηνο Φεβρουάριος---Νοέμβριος 1945 ο απολοηισμός της τομοκρατίας μόνο στην
Πελοπόννησο είναι: 220. Δολοφονίες, 1805. Τραυματισμοί,10.260 βασανισμοί, 21 δηλωμένοι βιασμοί, 231 κουρέματα και διαπομπεύσεις , 2.270 ληστείες και 105 ανατινάξεις τυπογρφείων εφημερίδων. Κανένας δεν αισθανόταν ασφαλής και δεν ήταν γιά τίοποτε βέβαιος.
Τα πάντα, η ζωή, η τιμή και η περιουσία των αριστερών, αλλά και των δημοκρατικών πολιτών στην Ελλάδα και εξαιρετικά στην Πελοπόννησο ήταν στη διάθεση του κάθε εγληματία
Στην αποκορύφωση της βίας και τον εξευτελισμό του ανθρώπου απο το ‘’χτήνος’’,μεμονωμένοι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης,ή ακόμη και ομάδες,υλοποιώντα τις
αποφάσεις του 7ου Συνεδρίου του Κ.Κ.Ε.επέρασαν απο την παθητική στη ένοπλη ‘’Αυτοάμυνα’’, ώστε να τρομοκρατήσουν τους τρομοκράτες. Με το νόημα: 1) Ο Πάνος Κωστανταράκος απο το Λάγιον Λακωνίας στί 25 Νοεμβρίου 1945 εξετέλεσε τον ομοχώριό του
χίτη Βασ. Σταπάκη, που ήταν πιόνι των άλλων χιτών και τους ικανποιούσε καθε παράλογη
επιθυμία. 2) Ομάδα τεσσάρων ένοπλων στίς16 Ιανουαρίου 1946 εξόντοσε τον Πρόεδρο
των χιτών Λακωνίας,Γρηγ. Κοντοβουνήσιο. 3) Ο Δημ.Κατσιμαντής απο τη Στφανιά Λακωνίας, επικεφαλής ομάδας αυτοαμυνιτών, στις 16 1946
Εφόνευσε τον αρχηγό τω χιτών του χωριού του Κων.Καλαντώνη. 4) Ο Δημ. Σταματάκος ή
Μπιλίνης απο τις Κροκεές στίς 20 ΜαΪου της ίδιας χρονιάς εσκότωσε τον εγκληματία θρασύ και προκλητικότατο συμπατριώτη του χίτη Παν.Μαραφάτσο. Αναφερθήκαμε μόνο στην
εκτέλεση των παραπάνω χιτών λόγω του περιορισμένου χώρου. Των υπολοίπων νεκρών
χιτών ο αριθμός δεν υπερβαίνει τούς 10.

συνέχεια από τη σελίδα 26

Άρθρο

Πρότυπο οικογένειας ή οικογενειοκρατίας ;

Γράφει ο Βασίλης Καραθανάσης (εςημερίδα Documento)

Μονάχα οι βασιλικές οικογένειες και τα ολοκληρωτικά φασιστικά καθεστώτα πλασάρουν την οικογένεια ως εικονικό εμπόρευμα προκειμένου να προσκομίσουν αξιώσεις και να εξαγοράσουν με τάχα στιγμές οικογενειακής ευπρέπειας την συνείδηση
της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Για αρχή θα ήθελα να θέσω
έναν προβληματισμό.
Η φωτογραφία αυτή απεικονίζει την οικογένεια του
πρωθυπουργού . Συμφωνούμε ? Συμφωνούμε .
Πριν μερικά χρόνια μια
τέτοια φωτογραφία δεν
εμπεριείχε τον αποβιώσαντα Κων. Μητσοτάκη , μαζί
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
, την Ντόρα Μπακογιάννη
, τον Κώστα Μπακογιάννη
και άλλους συγγενείς όπου
σήμερα κατέχουν ΟΛΟΙ
κρατικά αξιώματα ; Επειδή τυχόν θα με πουν κάποιοι κακοπροαίρετο δεν απαντώ , αφήνω
την απάντηση του προβληματισμού μου σε εσάς.
Θα ξεκινήσω τα λιγοστά λεγόμενα μου , λέγοντας ευθύς εξαρχής πως δεν έχω πολλά να
πω και φυσικά δεν έχω πολλά να δείξω. Εξάλλου δεν υπάρχει κάτι που να μην έχουμε δει
και φυσικά δεν υπάρχει κάτι περαιτέρω να πούμε αφού μια εικόνα 1000 λέξεις όπως λέει
και η λαϊκή σοφία.
Να πούμε αρχικά , πως και ιστορικά να το δει κανείς η δεξιά πάντα επένδυε δια της ψευδούς εικονας στην αυταπάτη και τη λαϊκή πλάνη.

Φυσικά ο μόνος τρόπος για
να αναδείξει κάνεις αυτή τη
σκοτεινή και ζοφερή πρακτική της δεξιάς χωματερής ,
είναι να την δώσει στο φως
αποκαλύπτοντας τη.
Αυτό ακριβώς θα κάνουμε
και εμείς , σύντομα , περιεκτικά και ευθύβολα.
Είναι γνωστό πως η τακτική
της χειραγώγησης και της
εξαπάτησης του λαού περνά μέσα από το όνειδος της
ψευτιάς και του λαϊκισμού.
Αυτές είναι εξάλλου τακτικές
που γνώριζαν από παλιά οι ανάκτορες , τα παλάτια , όσοι τα υπηρέτησαν , όσοι συνεχίζουν να τα υπηρετούν αλλά και όσοι σήμερα νοσταλγούν την ανυπαρξία τους καλυμμένοι
από το πέπλο της δημοκρατίας.
Κατά την δική μου πάντα θεώρηση η οικογένεια Μητσοτάκη από παλιά ως πιστός ιδεολογικός υπηρέτης τότε των παλατιών , σήμερα της διαπλοκής και της ρεμούλας , συνεχίζει αυτήν την παράδοση με μια διαφορά όμως. Τότε τα παράθυρα της λογικής και της
δημοκρατικής συνείδησης όσα δεν τα είχαν μανταλώσει εντελώς , τα είχαν εξορίσει και
φυλακίσει στα αμπάρια της εθνικής τους χουντικής αναμόρφωσης.
Σήμερα οι φωνές μας , η φωνές των αριστερών και δημοκρατικών ανθρώπων ακούγονται
πιο δυνατά και ας μας έχει κηρύξει την κοινωνική αντίσταση ενάντια στην νεοδημοκρατική βαρβαρότητα , παράνομη ο κ.Χρυσοχοίδης και τα στρατιωτάκια του.
Λέμε λοιπόν τα εξής στον κ.Μητσοτάκη : Μονάχα οι βασιλικές οικογένειες και τα ολοκληρωτικά φασιστικά καθεστώτα πλασάρουν την οικογένεια ως εικονικό εμπόρευμα προκειμένου να προσκομίσουν αξιώσεις και να εξαγοράσουν με τάχα στιγμές οικογενειακής
ευπρέπειας την συνείδηση της πλειοψηφίας του ελλ.λαού.
Ας πει κάποιος στον κ.Μητσοτάκη πως δεν βρισκόμαστε στην εποχή που βρίσκεται η
ακροδεξιά του παράταξη.
Δεν ενδιαφέρει τον άνεργο , ούτε τον απολυμένο , ούτε τον βιοπαλαιστή των 500€ , ούτε
και φυσικά τον άστεγο που του πήρε το σπίτι η δεξιά φάμπρικα των πλειστηριασμών ,
αν ο κ.Μητσοτάκης περνά στιγμές απόλυτης οικογενειακής τέρψης. Αλλά όσος είναι ο
οχετός της κοινωνική του τσίπας τόσος είναι και ο πολιτικός απόπατος της αξιοπρέπειας
του . Την ώρα που εξαιτίας των πολιτικών του αλχημειών στέλνει χιλιάδες ανθρώπους
στα εργασιακά Νταχάου και άλλους τόσους στα ασφαλίτικα κρατητήρια διότι πράττουν το
"μέγα έγκλημα" να μην συμβιβάζονται με την εκμετάλλευση και την αισχατιά της επίγειας
κόλασης , την ίδια ώρα φωτογραφίζεται με την οικογένειά του ή εν τέλει με τους συνεχιστές της δυναστείας του.
Αν ρωτήσουμε τους παππούδες μας , να μας πουν ονομαστικά τα μέλη της δυναστείας
Μητσοτάκη , είναι βέβαιο πως θα αρχίσουν να μας αραδιάζουν όχι μόνο ονόματα αλλά
διάφορες ενδοοικογενειακές ιστορίες της οικογένειας.
Θα μας διηγηθούν πιθανότατα , για τις λαμπάδες που άναβαν πάντα συνοδία με τις κάμερες , για τα μακροβούτια συνοδία με τις κάμερες , για τα ντολμαδάκια συνοδία με τις
κάμερες και για μια ζωή εν τέλει με σημερινούς όρους ριάλιτι σόου.
Βέβαια αν ρωτήσουμε τους παππούδες μας να μας πουν ονομαστικά τα μέλη της οικογένειας πχ του Χαρίλαου Φλωράκη ή του Λεωνίδα Κύρκου ή του Ηλία Ηλιού , τότε θα
σταματήσουν να μιλάνε για λίγα λεπτά . Ύστερα ,θα μας κοιτάξουν με τα γερασμένα από
σοφία μάτια , με δάκρυα συγκίνησης.
Θα μας πιάσουν το χέρι και θα μας πουν. " Παιδί μου αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν σαν
τους άλλους , πότισαν το κοινωνικό χώμα με το αίμα τους , εξορίστηκαν , βασανίστηκαν ,
άλλοι χάρησαν και τη ζωή τους στην υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης , προκειμένου κάποιοι άλλοι σαν αυτούς που μιλούσαμε πριν να παριστάνουν τώρα τους τάχα
ευπρεπείς λαϊκούς ευδαίμονες. " Αυτά θα μας έλεγαν οι παππούδες μας .
Άλλοι άναβαν λαμπάδες συνοδία καμερών , και άλλοι ήταν στη Μακρόνησο .
Άλλοι έκαναν αποστασίες και παρέδιδαν τα κλειδιά της χώρας στους χουνταίους και άλλοι ήταν στα τιμημένα ανταρτοβούνια της αντίστασης , δίνοντας κάθε ρανίδα του αίματος
τους για τον αγώνα .
Αυτή λοιπόν η παράδοση κρατάει μέχρι και σήμερα , άλλοι αγωνίζονται και άλλοι φωτογραφίζονται . Άλλοι δίνουν μάχη για επιβίωση και άλλοι επιβιώνουν κρατικοδίαιτα εδώ και
χρόνια σε βάρος αυτών που μάχονται .
Οφείλουμε όμως κάποια στιγμή να ΞΥΠΝΉΣΟΥΜΕ όλοι , ώστε να εμποδίσουμε τον ολοκληρωτισμό μιας εικόνας να μετασχηματίζεται διαχρονικά σε φασιστικό σύνδρομο διαχρονικής προπαγάνδας και εξαγοράς εντίμων συνειδήσεων.
Μόνον έτσι ίσως κάποια στιγμή καταφέρουμε να σπάσουμε ως λαός , την πολιτική αλυσίδα που ενώνει τους κρατικοδίαιτους του τότε με τους κρατικοδίαιτους του σήμερα .
Μόνον έτσι σπάζοντας την αλυσίδα , θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε νέα θεμέλια
ώστε να χαράξουμε πάνω σε αυτά τα μονοπάτια του μέλλοντος...Μόνο με ανατροπή ,
και ενσυνείδηση του αγώνα , θα κοκκινίσει πάλι η πλάσης και θα ανατείλει ο ήλιος της
δικαιοσύνης και της προκοπής .
Μέχρι τότε όλοι με το πινέλο του αγώνα στο χέρι. Κόκκινες πινελιές στο μαύρο τοίχο που
μας φτιάξανε , και που ξέρετε ίσως στο τέλος καταφέρουμε να ζωγραφίσουμε στο τοίχο
αυτόν, το αλφάδι του μέλλοντος , τον χάρτη της δημοκρατίας δίχως αυταρχικούς περιορισμούς και δεξιά σύνορα , παρά μονάχα με απέραντες κόκκινες κοιλάδες ελπίδας και
τεράστιες θάλασσες ονείρων.
[Υ.Γ]Μόνο φτιάχνοντας αυτόν τον τοίχο , θα καταφέρουμε να γκρεμίσουμε τον αστικό
τοίχο του νεοφιλελευθερισμού , της οικογενειοκρατίας ,της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης . Άλλος δρόμος δεν υπάρχει ! Εμπρός λοιπόν !

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ
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Την ώρα των μαθηματικών, βάζει η
δασκάλα στους μαθητές κάποια προβλήματα να λύσουν. Λέει λοιπόν στον

Μπόμπο ότι θέλει να της απαντήσει το
εξής ερώτημα: «Η μητέρα σου αγοράζει
μια μπλούζα με 40 ευρώ, ένα παντελόνι με 45 ευρώ, ένα φουλάρι 30 ευρώ, μια
τσάντα για 35 ευρώ κι ένα ζευγάρι γόβες
με 80 ευρώ. Τι κάνουν όλα αυτά μαζί;»
«Όλα αυτά μαζί κυρία, κάνουν τον πατέρα μου έξαλλο!»
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17 Κυριακή

16 Σάββατο

Αγ. Παύλου του
Προσκύνησις της
Θηβαίου / Ιωάννου Τ. αλύσεως του Απ.
Καλυβίτου
Πέτρου / Αγ. Φέρση
εκ Burgh Castle

Αγ. Αντονίου του
Μεγάλου/
Γεωργίου εκ
Ιωαννίνων

18 Δευτέρα

Αγ. Αθανασίου
και Κυρίλλου
Πατριαρχών
Αλεξανδρείας

19 Τρίτη

20 Τετάρτη

Αγ. Μακαρίου
Αιγυπτίου
/ Μακαρίου
Αλεξανδρείας

Αγ. Ευθυμίου
του Μεγάλου
/ Ευτυχίου/
Βάσσου / Αγνής

21 Πέμπτη

Αγ. Μαξίμου
Γραικού / Μαξίμου
Ομολογητού /
Πρίτζιδ Ιρλανδίας

Οι περιπέτειες του έξυπνου κολάρου για κατοικίδια
Τρία αδέλφια – μια καινοτομική ιδέα που φιλοδοξεί να μετατραπεί σε μια βιώσιμη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τα δύο από τα τρία αδέλφια – η 28χρονη Ελένη και
η 27χρονη Μαρία είναι τελειόφοιτοι σπουδαστές του
ΕΜΠ. Των Πολιτικών Μηχανικών η Ελένη, των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών η Μαρία. Ο τρίτος της οικογένειας, ο
25χρονος Παναγιώτης είναι φοιτητής Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Τα αδέλφια Μαντά «πέρασαν» στο πεδίο της επιχειρηματικότητας με αφορμή την συμμετοχή τους σε ένα
διαγωνισμό. Αλλά, πριν φθάσουμε εκεί, τη στιγμή μηδέν, ας διαβάσουμε μαζί μια ανάρτηση στο facebook. Η
ανάρτηση έγινε από το πάντα μάχιμο The People’s
Trust. «Τα αδέρφια Μαντά, η Ελένη, η Μαρία και ο
Παναγιώτης, δημιούργησαν την mCubed.io, μια
επιχείρηση τεχνολογίας που κατασκευάζει μηχανισμούς εντοπισμού ζώων, καθώς και την αντίστοιχη
εφαρμογή για κινητό.
Οι μηχανισμοί εφαρμόζονται τόσο σε μικρά ή μεγάλα
σκυλιά, όσο και σε βοοειδή και άλογα, κάνοντας έτσι τη ζωή των ιδιοκτητών σκύλων και
των κτηνοτρόφων πιο εύκολη. Εδώ και λίγους μήνες ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια
του #ThePeoplesTrust».
Η ένταξη της νεανικής οικογενειακής επιχείρησης στο πρόγραμμα στήριξης και ανάπτυξης που εφαρμόζει με επιτυχία ο μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός
The People’s Trust θα δώσει ώθηση στα σχέδια της και θα της δώσει περισσότερες
ευκαιρίες και δυνατότητες καθιέρωσης σε μια πολύ ιδιαίτερη αγορά όπως εκείνη των
κατοικίδιων.

Πώς ξεκινήσαμε

Η Μαρία Μαντά ανταποκρίθηκε στο αίτημα μας να μας αφηγηθεί τη μικρή επιχειρηματική διαδρομή που ακολούθησαν τα τρία αδέλφια. «Ο Παναγιώτης, ένας εκ των τριών
μας, βρήκε το event για το crowdhacathon smartcity και μας έπεισε να συμμετέχουμε.

Επιλέξαμε να αναπτύξουμε μία ιδέα που θα βοηθούσε τους δήμους να διαχειριστούν
με ευαίσθητο τρόπο το ζήτημα των αδέσποτων ζώων στις πόλεις, κι έτσι γεννήθηκε η
ιδέα που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή». Η Μαρία συνεχίζει: «Το πρότζεκτ έχει εξελιχθεί
για να συμπεριλάβει και την κτηνοτροφία, ιδιαίτερα την ελευθέρας βοσκής που είναι
αρκετά διαδεδομένη στη χώρα μας».
Περισσότερα για το έξυπνο κολάρο στο site της εταιρείας των 3 αδελφών στη διεύθυνση
https://mcubed.io/
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WWW.SELECTBAKERY.CA

Call Us:
416-421-2400

WE ‘RE OPEN:
MONDAY – SUNDAY
9 AM – 6 PM
ORDER ONLINE AND GET
FREE DELIVERY
WITH MIN. $49 ORDER

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5
SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE

Diana’s Seafood
Delight

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

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

