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7 χρόνια! Μάρτιος
ο μήνας Ελληνικής
Κληρονομιάς στο Οντάριο
Τον Δεκέμβριο του 2019 με νομοσχέδιο που εισηγήθηκε η ομογενής
επαρχιακή βουλευτής του Οντάριο στην περιοχή Oakville North-Burlington,
MPP Έφη Τριανταφυλλοπούλου, ο μήνας Μάρτιος ανακηρύχθηκε μήνας
Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς για όλη την επαρχία.
Μέσα από τη θεσμοθέτηση του «Ελληνικού Μήνα» επίσης δίνεται η
ευκαιρία να διαδοθεί ο πλούσιος Ελληνικός πολιτισμός, οι παραδόσεις
και ο πλούτος του ελληνικού τρόπου ζωής.
Το θέμα για το τρέχον έτος είναι:
1821-2021
Freedom and Unity - Ελευθερία και Ενότητα
Μαθαίνοντας από τις ρίζες μας…
Διαμορφώνοντας το Μέλλον μας

σελίδα 4

Στον ετήσιο διαγωνισμό που διοργανώνει το σχολικό συμβούλιο του
Τορόντο για το έτος 2021 διακρίθηκε ο μαθητής Μιχάλης Καραμήτσος!
Συγχαρητήρια!!

Στα Ελληνικά χρώματα θα
φωταγωγηθεί η Πλατεία του
Τορόντο και το CN Tower

Το Νέο Συμβούλιο Αποδήμου
Ελληνισμού και η Εκκλησία

Τιμής ένεκεν για την 200η Επέτειο
Ανεξαρτησίας της Ελλάδας

Οι Εκπρόσωποι του Απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού
ανά Περιφέρεια θα εκλέγονται µέσω εσωτερικών διαδικασιών του
απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού, που διενεργούνται από τις
αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις και οντότητες.
Ο αριθμός των Εκπροσώπων του Απόδημου και Ομογενειακού
Ελληνισμού στο Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια
καθορίζεται βάσει πληθυσμιακής κατανομής
σελίδα 6

σελίδα 5

Περιφέρεια Καναδά: 6 Εκπρόσωποι

Ακίνητα :
Ηλεκτρονική
μεταβίβαση
σε 9 βήματα

Σεισμός Ελασσόνα: Άμεση
κινητοποίηση Πολιτικής
Προστασίας για παροχή κάθε
συνδρομής προ τους κατοίκους

After 100 days in
lockdown, Toronto
wants to move
into grey zone

$518M in new research
funding announced,
federal wage and rent
subsidies extended
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

T h a n k Yo u F o r
Supporting
Local

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
Ontario Grown

S p e c i a l s e f f e c t i v e M a r c h 5 th t i l M a r c h 1 1 th
Florida Grown

Large English
Cucumbers

Sweet Red Strawberries
454 g

5

$

3/

Ontario Raised Maple Leaf Prime Brand

Skinless, Boneless
Chicken Breast

7

3/
Ontario Raised Pork

Rib End Pork Chops

2

Janes Pub Style

Chicken Burger
Nuggets or Strips

Fresh Green
Onions

99
Deli Sliced
9.03 lb

Cheemo

Perogies

/100 g

lb/11.00 kg

Toppits

Palirria

425 g

400 g

Dolmas

Shrimp Rings

815-907 g

1

99

99

lb/6.59 kg

99

Oven Roast Chicken

Dips, Hummus, Eggplant
or Taramosalata

4

1

3/

/pkg of 3

Deli Sliced Jerry Brand

99

lb/17.62 kg

Extra Virgin
Olive Oil

2

2021

Product of Mexico

Andy Boy Romaine
Hearts

$

99

Bertolli

5

Product of USA

,

700 g

1 lt

7

7

99
/each

General Mills

Tropicana

725 g

1.54 lt

Honey Nut Cheerios
Cheerios

2

99

49

/each

Orange Juice

/each

No Name

Smooth Peanut
Butter

14

2

99

99

/each

Tassimo

Redpath or Lantic

123 g

2 kg

Tim Horton’s

/each

Granulated Sugar

1 kg

570 g

4

99
/each

3

99
/each

3

99
/each

8

99
/each

2

49
/each
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Προεγγραφή για το εμβόλιο COVID-19
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Οι κάτοικοι άνω 80 ετών του Ανατολικού Τορόντο μπορούν να προ-εγγραφούν για το εμβόλιο COVID-19
διαθεσιμότητα εμβολίου AstraZeneca σε άτομα ηλικίας 60 έως 64 ετών
Οι ηλικίας 80 ετών και άνω,
καθώς και οι αυτόχθονες
ενήλικες στην περιοχή του
ανατολικού Τορόντο συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων
που έχουν πλέον τη δυνατότητα να προ-εγγραφούν για το εμβόλιο COVID-19.
Το East Toronto Health Partners (ETHP), το
οποίο περιλαμβάνει το νοσοκομείο Michael
Garron, δημιούργησε έναν ιστότοπο προεγγραφής και θα επικοινωνήσουν με αυτούς
που πληρούν τις προϋποθέσεις.
Εκείνοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για
προεγγραφή είναι:
• Κοινοτικοί εργαζόμενοι στον τομέα της
υγείας
• Ενήλικες 80+
• Παραλήπτες του Homecare
• Αυτόχθονες ενήλικες
Αυτό συμβαίνει παρά τη δήλωση ότι οι κάτοικοι θα πρέπει να περιμένουν την έναρξη
της επαρχιακής πύλης κρατήσεων εμβολίων, στις 15 Μαρτίου.
Ο Jeff Powis, ιατρικός διευθυντής πρόληψης
και ελέγχου λοιμώξεων στο Michael Garron,
δήλωσε ότι η αναμονή μπορεί να κοστίσει
μερικές ζωές και ότι έχουν την ευκαιρία να
κάνουν κάτι για να το αποτρέψουν.
Το North York General, μαζί με το North
York Health Partners προσφέρει επίσης
προεγγραφή για αυτούς που είναι άνω των
80 ετών και το Νοσοκομείο Sunnybrook
έχει δημιουργήσει μια παρόμοια διαδικασία
εγγραφής.
Η Δημόσια Υγεία του Τορόντο περιμένει την
επαρχία με τον κορυφαίο γιατρό της πόλης
να λέει ότι η κατάσταση εδώ είναι «περίπλοκη και ευρεία» και ότι ο αριθμός των ατόμων
που είναι 80 ετών και άνω στο Τορόντο είναι
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

«περίπου ισοδύναμος» με τον πληθυσμό
της πόλης του Guelph.
Αξιωματούχοι συνέστησαν υπομονή για
όποιον προσπαθεί να κλείσει ραντεβού
λόγω του μεγάλου όγκου στον ιστότοπο.
Το Σύστημα Υγείας William Osler στο
Μπράμπτον άνοιξε επίσης ένα σύστημα
κρατήσεων εμβολίων για άτομα ηλικίας 80
ετών και άνω.
Το Οντάριο επίσης θα δώσει το πρόσφατα
εγκεκριμένο εμβόλιο Oxford-AstraZeneca
COVID-19 σε κατοίκους ηλικίας 60 έως 64
ετών.
Η Sylvia Jones λέει ότι η επαρχία πιστεύει ότι η στοχευμένη χρήση αυτού του εμβολιασμού θα βοηθήσει στη μείωση της
ασθένειας και του θανάτου σε ολόκληρο το
Οντάριο.
Επίσης το εμβόλιο Oxford-AstraZeneca δεν
θα πραγματοποιηθεί μέσω κλινικών μαζικής ανοσοποίησης αλλά μέσω μιας «διαφορετικής οδού», παρόλο που δεν ανέλυσε τι
θα ήταν αυτό.
Το Οντάριο δήλωσε ότι σκοπεύει να ακολουθήσει τις συμβουλές μιας εθνικής επιτροπής που συνιστάται κατά της χρήσης
εμβολιασμού Oxford-AstraZeneca σε άτομα
ηλικίας 65 ετών και άνω.
Οι ερωτήσεις σχετικά με το ποιος θα πρέπει
να λάβει το εμβόλιο Oxford-AstraZeneca
συνεχίζονται εν μέσω αντιφατικών οδηγιών
σχετικά με τη χρήση του.
Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Ανοσοποίησης συνέστησε να μην χορηγείται σε
άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω
Οι πρώτες δόσεις του εμβολίου OxfordAstraZeneca COVID-19 έφτασαν στον Καναδά την περασμένη Τετάρτη, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση σχετικά με το

Το Τορόντο μετακομίζει στη
γκρίζα ζώνη 100 ημέρες
μετά το απαγορευτικό
Την περασμένη Τετάρτη ο
δήμαρχος του Τορόντο μαζί
με την κορυφαία γιατρό
ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμοι να άρουν τα μέτρα μένουμε-σπίτι, εφόσον η πόλη βρίσκεται ήδη
100 ημέρες σε απαγορευτικό.
Η ιατρός υγείας της πόλης Δρ. Eileen de
Villa ανακοίνωσε την αλλαγή κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου της Τετάρτης με
τον Δήμαρχο John Tory, χαρακτηρίζοντάς
το «ένα μέτριο βήμα προς περισσότερη
ευελιξία». Ενθάρρυνε τους ανθρώπους να
ενεργούν με τρόπους που δεν θα «σπαταλήσουν» αυτή την ευκαιρία.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Το Τορόντο θα παραμείνει με απαγορευτικό
αλλά από τον κόκκινο κωδικό θα μετακινηθεί στον γκρι.
Ενώ η de Villa δεν παρείχε ακριβή ημερομηνία, είπε ότι η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί
τις επόμενες μέρες, μετά από την πρόσφατη παράταση μέτρων μένουμε σπίτι για το
Τορόντο μέχρι τουλάχιστον τις 8 Μαρτίου.
"Ενώ πιστεύω ότι η μετακίνηση σε “γκρι”
είναι λογική, αυξάνουμε επίσης τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας για την προστασία
εκείνων των βασικών εργαζομένων της
πρώτης γραμμής που έχουν επηρεαστεί

δυσανάλογα από το COVID-19", δήλωσε
η de Villa, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι
στην πόλη "έχουν κερδίσει αυτήν την αλλαγή ... συχνά με προσωπική θυσία. "
Εξακολουθεί να ανησυχεί για ορισμένες από
τις μεταλλάξεις COVID-19, σημειώνοντας
ότι ο αριθμός των περιπτώσεων που προβάλλονται θετικά για μια μετάλλαξη «έχει
υπερδιπλασιαστεί» μέσα σε μια εβδομάδα.
«Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση», είπε ο
δήμαρχος, προσθέτοντας ότι «οι εμβολιασμοί που λαμβάνονται μαζί με την περιφερειακή και οικονομική πραγματικότητα κάνουν την κατάλληλη στιγμή για το Τορόντο
να επιστρέψει προσεκτικά».
Η διάθεση των εμβολίων COVID-19 στο
Οντάριο συνεχίζεται, αλλά επειδή η προσπάθεια έχει αφεθεί σε κάθε μεμονωμένη
μονάδα υγείας, ο ρυθμός εξαρτάται από το
σε ποια περιοχή κατοικεί ένα άτομο.

ποιος πρέπει να το πάρει.
Ο Καναδάς έλαβε 500.000 δόσεις του εμβολίου, η τρίτη εγκεκριμένη για χρήση στον
Καναδά, από το Serum Institute of India.
Η Health Canada επέτρεψε την περασμένη
εβδομάδα τη χρήση της για όλους τους ενήλικες Καναδούς, αλλά η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Ανοσοποίησης συνέστησε
την Τρίτη να μην χορηγείται σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.
Η επιτροπή αναφέρει ότι υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα από κλινικές δοκιμές
σχετικά με το πόσο αποτελεσματικό είναι το
εμβόλιο Oxford-AstraZeneca για τους ηλικιωμένους και συνιστά να δοθεί προτεραιότητα στα δύο άλλα εμβόλια - Pfizer-BioNTech
και Moderna έχουν ήδη εγκριθεί για χρήση
στον Καναδά.

Τόσο η Health Canada όσο και η επιτροπή
τονίζουν ότι δεν έχουν προκύψει ανησυχίες για την ασφάλεια στις κλινικές μελέτες ή
μεταξύ των εκατομμυρίων ηλικιωμένων που
έχουν λάβει το εμβόλιο Oxford-AstraZeneca
σε άλλες χώρες.
Σύμφωνα με στοιχεία, φαίνεται ότι το εμβόλιο AstraZeneca είναι αποτελεσματικό
στην πρόληψη σοβαρών περιπτώσεων
COVID-19, νοσηλείας και θανάτων.
Ορισμένες επαρχίες, όπως η Αλμπέρτα,
η Βρετανική Κολομβία και το νησί Prince
Edward, σκοπεύουν να ακολουθήσουν τις
συμβουλές της συμβουλευτικής επιτροπής
και να παρέχουν το εμβόλιο AstraZeneca
σε νεότερους ανθρώπους που εργάζονται
σε βασικές υπηρεσίες πρώτης γραμμής ή σε
χώρους υψηλού κινδύνου όπως φυλακές.
Άλλες επαρχίες, όπως το Κεμπέκ, το Νιού
Μπρούνγουικ και η Νέα Σκωτία, εξακολουθούν να εξετάζουν το ζήτημα.
Εκτός από τη σημερινή αποστολή των δόσεων AstraZeneca, ο Καναδάς έχει επίσης
προγραμματίσει να λάβει 444.600 δόσεις
του εμβολίου Pfizer αυτήν την εβδομάδα.
Το Οντάριο έχει χορηγήσει συνολικά
754.419 δόσεις εμβολίου COVID-19 μέχρι
στιγμής.

$518 εκατομμύρια σε παράταση
επιδοτήσεων μισθών και ενοικίων
και σε νέα χρηματοδότηση έρευνας
Ο πρωθυπουργός Justin
Trudeau ανέφερε ότι παρατείνονται τα τρία ομοσπονδιακά προγράμματα
βοήθειας που έχουν σχεδιαστεί για να αμβλύνουν τις επιπτώσεις από
το COVID-19 όπως η επιδότηση μισθών, η
υποστήριξη ενοικίου και τα πρόσθετα επιδόματα που σχετίζονται με το απαγορευτικό και θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τον
Ιούνιο.
Η καναδική ομοσπονδιακή κυβέρνηση
ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη ότι θα
επεκτείνει πολλαπλά κρίσιμα οφέλη έκτακτης ανάγκης COVID-19 με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της
πανδημίας.
Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau δήλωσε
ότι θα "παραμείνουν στα τρέχοντα επίπεδα".
"Οι καιροί είναι σκληροί", είπε. "Είμαστε
εδώ για να σας παρέχουμε την υποστήριξη
που θα χρειαστείτε για να αντιμετωπίσετε
αυτήν την κρίση, όσο διαρκεί."
Η επέκταση σημαίνει ότι το μέγιστο ποσοστό επιδότησης μισθού για υπαλλήλους
που εξακολουθούν να είναι μισθωτοί θα
παραμείνει στο 75%. Για το πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου, το ποσοστό θα παραμείνει στο 65%. Το πρόγραμμα Υποστήριξης
Lockdown θα παραμείνει στο 15%
Αυτό θα παράσχει στις «επιχειρήσεις υποστήριξη ενοικίου έως και 90%», πρόσθεσε
η υπουργός Οικονομικών και αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης Chrystia Freeland.
Η υπουργός Οικονομικών Chrystia Freeland
ανέφερε ότι και τα τρία προγράμματα θα διατηρήσουν την υποστήριξη στα τρέχοντα
επίπεδα καθώς το τρίο των προγραμμάτων
επεκτείνεται επειδή η οικονομία εξακολουθεί
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

να αγωνίζεται ακόμη, με ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης στον ορίζοντα.
Ο Trudeau ανακοίνωσε επίσης την χρηματοδότηση 518 εκατομμυρίων δολαρίων την
Τετάρτη που θα υποστηρίξει το έργο σχεδόν 1.000 ερευνητών.
Η προσπάθεια ενίσχυσης της ικανότητας
του Καναδά να παράγει εμβόλια είναι μεταξύ των άνω των 100 ερευνητικών έργων που
λαμβάνουν τα νέα ομοσπονδιακά χρήματα.
Τα έργα περιλαμβάνουν επίσης αισθητήρες ωκεανών για την παρακολούθηση της
κλιματικής αλλαγής και τη δημιουργία ενός
ψηφιακού αρχείου για να φιλοξενεί αρχεία
που σχετίζονται με σχολεία κατοικιών.
Η χρηματοδότηση που σχετίζεται με το
εμβόλιο θα κατευθυνθεί στους ερευνητές
από τα νοσοκομεία που συνδέονται με το
Universite Laval στην πόλη του Κεμπέκ.
Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα
δημόσιο πρόγραμμα παραγωγής εμβολίων
που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και τον
έλεγχο των εμβολίων και στη δημιουργία
σχετικών εταιρειών εκκίνησης.
Το γεγονός ότι ο Καναδάς εξαρτάται από
ξένους κατασκευαστές για πρόσβαση στο
εμβόλιο COVID-19 έχει οδηγήσει σε κλήσεις
για ενίσχυση των εγχώριων δυνατοτήτων
του Καναδά.
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7 χρόνια! Μάρτιος ο μήνας Ελληνικής
Κληρονομιάς στο Οντάριο
Τον Δεκέμβριο του 2019
με νομοσχέδιο που εισηγήθηκε η ομογενής
επαρχιακή βουλευτής του
Οντάριο στην περιοχή
Oakville North-Burlington,
Κατερίνα
MPP Έφη ΤριανταφυλλοΓερασκλή
πούλου, ο μήνας Μάρτιος ανακηρύχθηκε μήνας
Ελληνικής
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς για όλη την επαρχία. «Υπάρχουν περισσότεροι από 270.000 άνθρωποι
ελληνικής καταγωγής στον Καναδά σήμερα
και περισσότεροι από τους μισούς ζουν στο
Οντάριο. Οι πρώτοι Ελληνοκαναδοί έφτασαν το 1864, ως μετανάστες σε αναζήτηση
μιας καλύτερης ζωής. Άρχισαν να φτάνουν
σε ακόμη μεγαλύτερους αριθμούς μετά τον
Β Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ελληνικό Εμφύλιο. Σήμερα, οι Έλληνες εξακολουθούν
να επιλέγουν το Οντάριο ως το σπίτι τους,
με ένα νέο κύμα να φτάνει την τελευταία δεκαετία.» Η συμβολή του αρχαίου ελληνικού
πολιτισμού στις σημερινές δημοκρατίες,
αλλά και η θεμελιώδης συνεισφορά των Ελλήνων στην παιδεία, το δίκαιο, την ιατρική,
την επιστήμη, τις επιχειρήσεις, τον αθλητισμό και πολλά άλλα θα έχουν την ευκαιρία να «βιώσουν» οι μαθητές του Οντάριο.
Μέσα από τη θεσμοθέτηση του «Ελληνικού
Μήνα» επίσης δίνεται η ευκαιρία να διαδοθεί ο πλούσιος Ελληνικός πολιτισμός, οι
παραδόσεις και ο πλούτος του ελληνικού

τρόπου ζωής.
Το θέμα για το τρέχον έτος είναι:

1821-2021
Freedom and Unity Ελευθερία και Ενότητα
Μαθαίνοντας από τις ρίζες μας…
Διαμορφώνοντας
το Μέλλον μας
Σε επικοινωνία μας με την υπεύθυνη του
προγράμματος του TDSB, GHM Chair κ.
Άννα Επιτρόπου μας ενημέρωσε ότι λόγω
της πανδημίας όλες οι δημόσιες εκδηλώσεις
δεν θα πραγματοποιηθούν. Την Τετάρτη 10
Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί μία διαδικτυακή εκδήλωση μεταξύ του Συμβουλίου του
TDSB όπου η Trustee Jennifer Story θα
προβεί στην καθιερωμένη ετήσια “αναγνώριση” του Ελληνικού Μήνα Πολιτιστική Κληρονομιάς στα σχολεία του Τορόντο.
Τα ελληνικά θέματα που οι μαθητές θα κληθούν να μελετήσουν κατά τη διάρκεια του
μήνα είναι, Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός &
Παραδόσεις, Ελληνική Ιστορία & Μυθολογία, Αθλήματα, τέχνες και ψυχαγωγία,
Ελληνική Γεωγραφία και Τουρισμός και Ελληνική μαγειρική και φαγητό.
Στον ετήσιο διαγωνισμό που διοργανώνει
το σχολικό συμβούλιο του Τορόντο για το
έτος 2021 διακρίθηκε ο μαθητής Μιχάλης
Καραμήτσος! Συγχαρητήρια!!

Μάρτιος: Μήνας Ελληνικής
Κληρονομιάς
Να τον γιορτάσουμε όλοι μαζί
Του Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου

Ο μήνας Μάρτιος με πρωτοβουλία της βουλευτού κας Έφης Τριανταφυλλοπούλου και
με την υποστήριξη του πρωθυπουργού κ.
Doug Ford και του υπουργού οικονομικών κ.
Rod Phillips, ανακηρύχθηκε το 2019 Μήνας
Ελληνικής Κληρονομιάς. Ευχαριστούμε και
ευγνωμονούμε για την μεγάλη τιμή.
Ο Ελληνισμός τον μήνα Μάρτιο και ιδιαίτερα την 25η Μαρτίου, γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Παναγίας, αλλά και την Ελληνική
Επανάσταση του 1821 που οι τότε Έλληνες
σκλάβοι επανεστάτησαν «για του Χριστού
την πίστη την αγία, της πατρίδας την ελευθερία και για την τιμή της οικογένειας» και
απέκτησαν την ελευθερία τους. Το θάρρος
τους και τα κατορθώματά τους ενέπνευσαν
και άλλους λαούς και απέκτησαν κι εκείνοι την ελευθερία τους από την τουρκική
σκλαβιά.
Το εγχείρημα αυτό δεν ήταν καθόλου εύκολο. Πολλοί θυσιάστηκαν στον αγώνα με
κορυφαίο τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’, ο
οποίος κρεμάστηκε από τους Τούρκους την
ημέρα του Πάσχα του 1821 στην πύλη του
Πατριαρχείου.

Καλούμαστε να τιμούμε τους ήρωες της
Ελληνικής Επανάστασης και ενωμένοι να
ζούμε και να ενεργούμε εμπνεόμενοι από
τα κατορθώματά τους και φωτιζόμενοι από
την αληθινή πίστη στον μόνο αληθινό Θεό,
τον Ιησού Χριστό. Κάθε χρόνο στον μήνα
Μάρτιο να εργαζόμαστε εμπνεόμενοι από
τα ιδανικά της ελευθερίας, της αγάπης, της
θυσίας και της πίστης στον Θεό.

ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ
Hellenic Home for the Aged Inc.
33 Winona Drive
Toronto, ON M6G 3Z7
Attention: Ladies Auxiliary
Κάθε χρόνο, το Γυναικείο Τμήμα του
Ελληνικού Σπιτιού
σας προσκαλούσε να γιορτάσετε μαζί
μας τα πατροπαράδοτα Κούλουμα.
Φέτος, λόγω του Κορωνιού, η ετήσια μας
αυτή εκδήλωση δε θα πραγματοποιηθεί
και δε θα μπορέσουμε να σας φιλοξενήσουμε και να σας προσφέρουμε τα
νοστιμότατα νηστήσιμα φαγητά
και γλυκίσματα ετοιμασμένα από τις
Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος.
Τα πατροπαράδοτα Κούλουμα, αφετηρία
της Αγίας Τεσσαρακοστής
αποτελούν ορόσημο στο Ελληνικό Σπίτι
και οι Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος με
τη δική σας

συμμετοχή και βοήθεια συγκέντρωναν
κάθε χρόνο ένα σεβαστό ποσό
για τις ανάγκες του Ελληνικού Σπιτιού.
Με την ακύρωση της φετινής εκδήλωσης
οι Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος
ζητούν από όλους την υποστήριξή σας
με μία δωρεά στο Ελληνικό Σπίτι.
Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 416654-7700, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
μας στο
www.hellenichome.org ή αποστείλετε
ταχυδρομικά την δωρεά σας
Σας ευχαριστούμε,
Εκ του Γυναικείου Τμήματος
Του Ελληνικού Σπιτιού

Every year, the Ladies Auxiliary of the
Hellenic Home would celebrate the
annual Koulouma with you.
This year, due to Covid-19 restrictions,
our annual event will not take place and
we will not be able to host
and offer you our delicious fasting food
and sweets prepared by the Ladies
Auxiliary.
The celebration of the traditional
Koulouma is the beginning of Agia
Tessarakostis.
This celebration is a milestone for the
Hellenic Home.
Your participation and help every year

made it possible for the Ladies Auxiliary
to raise an honorable amount of funds for
the Hellenic Home’s needs.
With the cancellation of this year’s event,
the Ladies Auxiliary is requesting your
kind donation in order in support of the
Hellenic Home.
Please contact us at 416-654-7700 or
visit our website at www.hellenichome.
org or you can also mail your donation to
the address above.
Thank you,
The Ladies Auxiliary of the Hellenic
Home

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
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Ένα βράδυ με τον αξιότιμο Erin O'Toole.
με οικοδεσπότες τον Γερουσιαστή
Λεωνίδα Χούσακο και τον πρώην
βουλευτή Κώστα Μενεγάκη
Συνάντηση διαδικτυακή είχαν τα μέλη της Ελληνικής
παροικίας του Καναδά με
τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Erin
O'Toole.
Κατερίνα
Τον κ. O'Toole προλόγισαν
Γερασκλή
ο γερουσιαστής του Καναδά κ. Λεωνίδας Χουσάκος
και ο πρώην βουλευτής
του κόμματος των συντηρητικών κ. Κώστας
Μενεγάκης.
Οι Συντηρητικοί του O’Toole εξακολουθούν
να είναι 5 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από
τους Φιλελεύθερους του Trudeau στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο η
κυβέρνηση του Trudeau θα διαχειριστεί την
κρίση COVID-19 και την κυκλοφορία εμβολίων τους επόμενους μήνες.
Σε μια εικονική ομιλία την Τρίτη ο O'Toole
σκιαγράφησε πώς μια διακυβερνητική κυβέρνηση θα διέφερε από μια φιλελεύθερη
κυβέρνηση ή από την προηγούμενη κυβέρνηση του Stephen Harper, για το θέμα αυτό.
Μίλησε για μια νέα εμπορική σχέση με τις
συμμαχικές δημοκρατικές χώρες, κρατώντας το όριο των φόρων, αντιμετωπίζοντας
ένα διογκωμένο ομοσπονδιακό έλλειμμα
και χρέος, μια «αδιάκοπη» έμφαση στις
θέσεις εργασίας και μια πολύ διαφορετική
στάση απέναντι στην Κίνα.
Καθοριστική σημασία σ’ αυτή την υγειονομική κρίση δεν έχει μόνο η προστασία των ζωτικών τομέων της οικονομίας μας αλλά και
η διαφύλαξη των περιουσιακών μας στοιχείων, της τεχνολογίας και των υποδομών
μας. Πάνω από όλα πρέπει να προστατέψουμε τις θέσεις εργασίας και τους εργαζομένους.«Ο Καναδάς χρειάζεται μια σοβαρή
κυβέρνηση που επικεντρώνεται ασταμάτητα στην οικονομική ανάκαμψή μας», είπε.
Ανέφερε, ότι το 40% των καναδικών επιχειρήσεων φοβούνται ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αφερεγγυότητα τον επόμενο
χρόνο. Πρόσθεσε ότι τα δύο τρίτα των Καναδών εργάζονται για μια μικρή ή μεσαία
επιχείρηση και πως η σωτηρία αυτών των
επιχειρήσεων θα αποτελούσε προτεραιότητα της συντηρητικής κυβέρνησης.
Ο O'Toole είπε ότι ο Καναδάς αντιμετωπίζει
μια από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία
του, ως αποτέλεσμα της πανδημίας, και κατηγόρησε την κυβέρνηση του Φιλελεύθερου
Trudeau ότι “έχασε την μπάλα”.
«Πρέπει να σχεδιάσουμε αυτήν την οικονομική ανάκαμψη τώρα», είπε. «Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι να τελειώσει
η πανδημία. Δυστυχώς, κύριε Trudeau, σε
όλες τις προσπάθειες σας είτε, πρόκειται
για το θέμα των συνόρων είτε για τις ταχείες
δοκιμές και τα εμβόλια, ήσασταν πάντα δύο
ή τρία βήματα πίσω και δεν νομίζω ότι αυτό
είναι κριτήριο καλής ηγεσία. "
Ακόμα και πριν από την πανδημία, η κυβέρνηση του Trudeau είχε συγκεντρώσει χρέος
100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είπε, και
έκτοτε έχει προσθέσει άλλα 400 δισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες που σχετίζονται
με την πανδημία.

Στα Ελληνικά χρώματα θα
φωταγωγηθεί η Πλατεία του
Τορόντο και το CN Tower
Τιμής ένεκεν για την 200η Επέτειο
Ανεξαρτησίας της Ελλάδας

Είναι γεγονός! Χάρη στις ενέργειες του νέου
Έλληνα δημοτικού συμβούλου Nick Mantas
θα δούμε το βράδυ της 24ης Μαρτίου 2021
αυτό το χαρακτηριστικό σημείο της πόλης
να φωταγωγείται στα χρώματα της Σημαίας μας, δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γενικός Πρόξενος στο Τορόντο
κ. Βίκτωρας Μαλιγκούδης. Ο μεγαλύτερος
δήμος του Καναδά τιμά με αυτό τον τρόπο
την Εθνική Εορτή μας, την επέτειο των 200
ετών από την έναρξη του Αγώνα της Ανεξαρτησίας αλλά και την ειδική θέση που

«Αυτό είναι μισό τρισεκατομμύριο τα τελευταία πέντε χρόνια», δήλωσε ο O'Toole, προσθέτοντας ότι αυτά τα είδη των επιπέδων
χρέους απειλούν θεσμούς όπως η ασφάλεια γήρατος και οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη, και θα πρέπει να ανησυχούν τους Millennials που θα επωμιστούν
πολύ της επιβάρυνσης του χρέους.
Είπε ότι η μείωση του χρέους και του ελλείμματος θα αποτελέσει προτεραιότητα για την
συντηρητική κυβέρνηση του, αλλά προειδοποίησε ότι θα ήταν μια μακρά διαδικασία
που θα διαρκούσε περίπου μία 10ετία.
Πέραν της πολιτικής ενημέρωσης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στην ενίσχυση των διακρατικών
σχέσεων Ελλάδας και Καναδά και απαντώντας σε ερωτήσεις που του τέθηκαν
από τους παριστάμενους αναφορικά με τα
ελληνοτουρκικά και την αδιάλλακτη στάση
της Τουρκίας, την αναγνώριση της Ποντιακής Γενοκτονίας και την ευρύτερη σχέση
των δύο κρατών, υποσχέθηκε να σταθεί στο
πλευρό όλων των ελληνοκαναδών και ενωμένοι να αποτελέσουν γέφυρα κατανόησης
μεταξύ Καναδά και Ελλάδας.
Στη διαδικτυακή συνάντηση συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι, Κ. Karzis, Μ. Saras
Voutsinas, Ν. Macrozonakis, Ν. Mantas,
Ν. Mavros, P. Amanatidou, Τ. Papadatos,
P. Adamidis, P. Karavoulias, P. Thymaras,
S. Leptokaridis, S. Pettas, Τ. Chalatsis, T.
Pentefountas, D. Jacqui, Laponte M., S.
Valiani, G. Blanas, A. Markopoulos, Ch.
Argiriou, C. Passaris, M. Dritsas, G. Marios,
H. Liontas, J. Hatzitolios, J. Vlachopoulos,
G. Kanargelidis, N. Katalifos, G. Koroneos
και άλλοι.

κατέχει ο Ελληνισμός στην ιστορία και στη
σύγχρονη κοινωνία του Τορόντο.
Επίσης στα χρώματα της Ελληνικής Σημαίας θα φωταγωγηθεί στο ύψος των 553
μέτρων ο πύργος CN Tower / La Tour CN,
για να τιμήσει τη συγκεκριμένη ημέρα και
να τιμήσει την περήφανη ελληνοκαναδική
κοινότητα που ευδοκιμεί σε αυτή τη μεγάλη πόλη, όπως είχαμε προανακοινώσει την
13η Νοεμβρίου 2020 από τις σελίδες του
Ελληνικού Τύπου.

Ένοχος κρίθηκε ένας νεαρός που
παρέσυρε με ένα φορτηγάκι πλήθος
πεζών, σκοτώνοντας 10 από αυτούς
Ένοχος και για τις 26 κατηγορίες που του
αποδίδονταν κρίθηκε σήμερα από καναδικό
δικαστήριο ένας άνδρας που το 2018 παρέσυρε με νοικιασμένο φορτηγάκι ένα πλήθος
ανθρώπων στο Τορόντο, σκοτώνοντας 10
από αυτούς.
Ο Άλεκ Μινασιάν, 28 ετών, είπε στην αστυνομία ότι ήθελε να «τιμωρήσει» την κοινωνία επειδή έμεινε «ακουσίως εργένης», καθώς πίστευε ότι οι γυναίκες δεν τον θέλουν.
Οι δικηγόροι του δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι η διαταραχή από την οποία
πάσχει και η οποία εντάσσεται στο φάσμα
του αυτισμού, τον καθιστά ανίκανο να διακρίνει μεταξύ του σωστού και του λάθους,
είπε η δικαστής Αν Μολόι ανακοινώνοντας
την ετυμηγορία. Η δίκη διεξήχθη διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας και η απόφαση
ανακοινώθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.
Η Μολόι αναφερόταν στον κατηγορούμενο
με το προσωνύμιο «Τζον Ντο» (σ.σ. είναι
το όνομα που δίνεται στις αρχές στα άτομα
αγνώστου ταυτότητας), επειδή, όπως εξήγησε, η υπόθεση αυτή έκανε γνωστό τον
Μινασιάν, όπως επιθυμούσε. Πρόσθεσε ότι
«σκεφτόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα»

να διαπράξει το έγκλημα και δεν έχει επιδείξει καμία μεταμέλεια ή συμπόνοια για τους
26 ανθρώπους που παρέσυρε.
Το βασικό ερώτημα στη δίκη δεν ήταν αν ο
Μινασιάν χρησιμοποίησε το φορτηγάκι για
να σκοτώσει ανθρώπους, αλλά η διανοητική του κατάσταση εκείνη την εποχή. Μολονότι ο δικηγόρος του υποστήριζε ότι δεν
γνώριζε ότι έκανε κάτι κακό, ο εισαγγελέας
επισήμανε ότι κατανοούσε πολύ καλά ότι η
κοινωνία θεωρούσε λανθασμένη την πράξη
του αλλά παρ’ όλα αυτά προχώρησε στη διάπραξη της επίθεσης.
Ο Μινασιάν κινδυνεύει να καταδικαστεί σε
ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη ποινή έκτισης
τα 25 χρόνια. Η ποινή του θα ανακοινωθεί
στα μέσα Μαρτίου.

General Assembly
Please Join us on March 14th at 4pm for
the General Assembly which will once
again be held virtually. Please ensure
your membership is in good standing
before registering at the below link. You
will receive a reminder notice the day
before with the link to the meeting. We
hope to see you there!
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Δημοσιεύτηκε την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου
2021 στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ο Νόμος “Οργάνωση και λειτουργία
Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων
Διεθνούς Αναπτυξιακής συνεργασίας και
ανθρωπιστικής βοήθειας”, ο οποίος ψηφίστηκε την περασμένη Παρασκευή από
την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Ο
Νόμος προβλέπει μεταξύ άλλων την Επαναλειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου
Ελληνισμου, στο οποίο σημαντικό ρόλο καλείται να παίξει και η Εκκλησία.
Σκοποί του Σ.Α.Ε. είναι, ιδίως:
• α) Η γνώση, διατήρηση και προώθηση της Ελληνικής Γλώσσας,
του Ελληνικού Πολιτισμού και του
Φιλελληνισμού,
• β) Η μέριμνα, προαγωγή και αξιοποίηση των Ελλήνων που εργάζονται
έξω από την Ελληνική Επικράτεια,
• γ) η ενδυνάμωση και η εξωστρέφεια
της Εθνικής, Πολιτισμικής και πολιτιστικής ταυτότητας του Ελληνισμού,
• δ) η προαγωγή των συµφερόντων
του Αποδήμου Ελληνισμού και η
προσέλκυση επενδύσεων,
• ε) η σύσφιξη των δεσμών του παγκοσμίου Ελληνισμού, τόσο μεταξύ
του αποδήμου και ομογενειακού,
όσο και µε τη Μητέρα Πατρίδα.
Αναφορικά με τη σύνθεση του Σ.Α.Ε., ορίζεται στο νόμο ότι θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού ανά Περιφέρεια.
Οι Περιφέρειες από τις οποίες θα εκλέγονται οι Εκπρόσωποι στο Σ.Α.Ε. είναι:
• α) Περιφέρεια Καναδά,
• β) Περιφέρεια Η.Π.Α.,
• γ) Περιφέρεια Χωρών Κεντρικής και
Νοτίου Αμερικής,
• δ) Περιφέρεια Χωρών Ευρώπης,
• ε) Περιφέρεια Χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας,
• στ) Περιφέρεια Χωρών Ωκεανίας –
Άπω Ανατολής
• και ζ) Περιφέρεια Χωρών Αφρικής –
Εγγύς και Μέσης Ανατολής.
Οι Εκπρόσωποι του Απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού ανά Περιφέρεια θα
εκλέγονται µέσω εσωτερικών διαδικασιών
του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού, που διενεργούνται από τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις και οντότητες.
Ο αριθμός των Εκπροσώπων του Απόδημου και Ομογενειακού Ελληνισμού στο
Σ.Α.Ε. ανά Περιφέρεια καθορίζεται βάσει
πληθυσμιακής κατανομής, ως εξής:
•

α)

Περιφέρεια

Καναδά:

Έξι

Το Νέο Συμβούλιο Αποδήμου
Ελληνισμού και η Εκκλησία
Περιφέρεια Καναδά: 6 Εκπρόσωποι
•
•
•
•
•
•

Εκπρόσωποι,
β)
Περιφέρεια
Η.Π.Α.:
Δέκα
Εκπρόσωποι,
γ) Περιφέρεια χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής: Πέντε
εκπρόσωποι,
δ) Περιφέρεια χωρών Ευρώπης: Εννέα εκπρόσωποι,
ε) Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής Ασίας: Έξι
εκπρόσωποι,
στ) Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας –
Άπω Ανατολής: Εννέα εκπρόσωποι,
ζ) Περιφέρεια χωρών Αφρικής –
Εγγύς/Μέσης
Ανατολής:
Πέντε
εκπρόσωποι.

Όσον αφορά τη δομή του Σ.Α.Ε. σε Εθνικό
και Περιφερειακό επίπεδο, αυτή καθορίζεται µε εσωτερικές διαδικασίες που διενεργούνται από τον απόδημο και Ομογενειακό
Ελληνισμό.
Τα όργανα του Σ.Α.Ε. είναι το Προεδρείο, η
Γενική Συνέλευση και λοιπά όργανα, με το
Προεδρείο να εκπροσωπεί το Σ.Α.Ε. και να
ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται
από τον Κανονισμό Λειτουργίας του. Με τον
Κανονισμό ορίζονται, επίσης, ο αριθμός, η
Σύνθεση και η διαδικασία εκλογής των µελών του Προεδρείου.
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σ.Α.Ε. και ασκεί τις αρμοδιότητες για
τις οποίες δεν προβλέπει διαφορετικά ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Ε.. Στη Γενική
Συνέλευση συμμετέχουν ως Τακτικά Μέλη
µε δικαίωμα ψήφου οι Εκπρόσωποι των
ανωτέρω Περιφερειών, ενώ για να συγκροτηθεί για πρώτη φορά η Γενική Συνέλευση
θα πρέπει να έχουν ορισθεί και επισήμως
γνωστοποιηθεί 30 τουλάχιστον Μέλη της 4
τουλάχιστον Περιφέρειες.
Το γεγονός αυτό θα πιστοποιεί µε απόφασή
της η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού
της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων, η
οποία έχει αρμοδιότητα να κρίνει και επί της
αντιπροσωπευτικότητας της διαδικασίας
επιλογής, βάσει στοιχείων που προσκομίζουν, σε περίπτωση αμφισβήτησης, οι αρμόδιες Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές.
Η Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την πρώτη φορά από τον Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς
της Βουλής των Ελλήνων εντός Τριμήνου

International Women's
Day Cretan Women Talks
March 8th, 7:30-8:30pm

On Monday March 8th join the Cretan's
Association of Toronto's Women's
Committee as they celebrate International
Women's Day! Creating a virtual space
where we can come together to inspire one another, share some laughter and have fun.

από την Απόφαση περί της προαναφερθείσας Πιστοποίησης για τη συγκρότηση.
Στην πρώτη Συνεδρίασή της, η Γενική
Συνέλευση θα εκλέξει τον Πρόεδρό της
και θα αποφασίσει τον Προσωρινό Κανονισμό Λειτουργίας της, μέχρις ότου
ψηφιστεί ο επίσημος Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Α.Ε..
“Η Γενική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. φέρει
την επωνυμία “το Κοινόν του Απόδημου
Ελληνισμού” και θα έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο αριθμός, ο χρόνος και ο τρόπος των Συνεδριάσεων του “Κοινού”,
μετά από την πρώτη σύγκλησή του, θα
καθορισθεί από το ίδιο, βάσει των προβλέψεων του Κανονισμού Λειτουργίας
που θα καταρτίσει. Γραμματειακή υποστήριξη στο “Κοινόν” προβλέπεται να
παρέχει η Γενική Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού και Δηµόσιας Διπλωματίας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης τρεις
τουλάχιστον μήνες πριν από την προγραμματιζόμενη Συνεδρίασή του.
Το “Κοινόν” θα μπορεί να συγκαλείται εκτάκτως και από τον Υπουργό Εξωτερικών της
Ελλάδας για Ενημέρωση ή Διαβούλευση
επί θεμάτων εθνικού ενδιαφέροντος. Στην
περίπτωση αυτή, η Γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχεται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δηµόσιας
Διπλωματίας.
Στις Συνεδριάσεις του “Κοινού” μπορεί να
συμμετέχουν ως µέλη, χωρίς Δικαίωμα
Ψήφου:
• α) Προσωπικότητες του Απόδημου
Ελληνισμού, οι οποίες διαπρέπουν
στον Πολιτειακό, Επιστημονικό,
Επιχειρηματικό, Τεχνολογικό, Στρατιωτικό, Εκκλησιαστικό, Πολιτιστικό
και Κοινωνικό Τομέα. Οι ανωτέρω
θα προτείνονται από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής των Ελλήνων
και τη Γενική Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού και Δηµόσιας Διπλωματίας. Η επιλογή τους θα γίνεται µε
Απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, η οποία θα εκδίδεται μετά από
γνώμη του Προεδρείου της Ειδικής
Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού
της Διασποράς της Βουλής των
Ελλήνων.
• β) Προσωπικότητες διακεκριμένες
που, αν και δεν έχουν Ελληνική καταγωγή, έχουν διακριθεί:

•

βα) για την έμπρακτη προάσπιση
των ελληνικών εθνικών θεμάτων,
και
• ββ) για τη συµβολή τους στην προώθηση του ελληνικού πολιτισμού,
αναγνωριζομένης της διαχρονικής
προσφοράς του φιλελληνικού κινήματος ανά τον κόσμο. Η επιλογή
τους θα γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Εξωτερικών, η οποία θα
εκδίδεται μετά από γνώμη του Προεδρείου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς της
Βουλής των Ελλήνων.
• γ) Ένας Εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ένας Εκπρόσωπος κάθε Πρεσβυγενούς Πατριαρχείου, οι οποίοι θα ορίζονται από
τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά από
εισήγηση του Οικουμενικού Πατριάρχη ή του οικείου Πατριάρχου.
• δ) Εκπρόσωποι της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Απόδημων Κυπρίων
(ΠΟΜΑΚ) και της Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Κυπριακού
Αγώνα (ΠΣΕΚΑ) που θα ορίζονται
από τον Υπουργό Εξωτερικών, μετά
από Εισήγηση των τελευταίων.
Πάντως, ο Νόμος προβλέπει πως το σύνολο των μελών που θα συμμετέχουν χωρίς
Δικαίωμα ψήφου δε θα μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ των Τακτικών Μελών της Γενικής Συνέλευσης.
Επισημαίνεται ότι το “Κοινόν” θα αποφασίσει µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου
των Τακτικών Μελών του, και οπωσδήποτε
µε όχι λιγότερες από 26 ψήφους, τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Ε.. Με τον
Κανονισμό θα ρυθμιστούν όλα τα θέματα
για τα οποία δεν προβλέπει ειδικά ο νόμος,
συµπεριλαμβανομένου του καθορισμού της
διαδικασίας εκλογής των Εκπροσώπων στο
Σ.Α.Ε., των Αρμοδιοτήτων και της λειτουργίας του Προεδρείου και του “Κοινού”.
Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι ο νέος Νόμος προβλέπει ότι το προσωπικό Γραμματειακής υποστήριξης που έχει προσληφθεί
από το Ίδρυμα Απόδημου Ελληνισμού,
μεταφέρεται, μετά από σχετική Αίτησή του
και µε απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, στη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δηµόσιας Διπλωματίας, σε
συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου και με κύριο αντικείμενο Εργασίας
τη Γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. Η υπηρεσία
του προσωπικού αυτού θα παρέχεται στην
έδρα της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και τα επιμέρους
καθήκοντα αυτού θα εξειδικευτούν με την
ανωτέρω Απόφαση.
Τονίζεται δε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών
σε καμία περίπτωση δε βαρύνεται µε την
Καταβολή των προγενέστερων της ένταξης
οφειλόμενων δεδουλευμένων Απολαβών
του προσωπικού αυτού.
Για τους πόρους, τέλος, του Σ.Α.Ε., αναφέρεται στον Νόμο ότι θα λειτουργεί με ιδίους
πόρους, βάσει των οριζόμενων στον Κανονισμό Λειτουργίας του.

Read our current issue on-line!
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(*Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Γιορκ με
ειδικότητα στην Σύγχρονη Ελληνική και ΜεσογειΣάκης
ακή Ιστορία. Ο κ. Γκέκας
Γκέκας
είναι επίσης Συντονιστής
του Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών στο τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παν.
Του Γιορκ)
Τα 200 χρόνια από την Επανάσταση βρίσκουν την Ελλάδα, τους Έλληνες του εξωτερικού και την παγκόσμια κοινωνία σε
βαθιά υγειονομική και οικονομική κρίση
και σε κάποιες περιπτώσεις και σε κρίση
δημοκρατίας.
Η επέτειος ωστόσο, κυρίως λόγω της πρόσβασης στο διαδίκτυο, καταφέρνει να προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ανά τον
κόσμο, προσφέροντας τη δυνατότητα να
συζητηθούν διάφορα θέματα της ιστορίας
της επανάστασης, αλλά και της σημασίας
που έχει σήμερα για τον ελληνισμό. Σε μια
πρώτη ανάγνωση της συζήτησης αυτής είναι σαφές ότι πλέον έχουμε περάσει στην
ψηφιακή εποχή της μελέτης της ιστορίας της
επανάστασης του 1821. Αυτή η φάση περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση πολλών εγγράφων, εφημερίδων και βιβλίων για την ιστορία
της επανάστασης, την οργάνωση διαδικτυακών εκδηλώσεων, όπως συνέδρια και ομιλίες που γίνονται ανά τον κόσμο. Στα πλαίσια
αυτής της ψηφιακής εποχής της μελέτης της
ιστορίας της επανάστασης η Επιτροπή Ιστορίας του Hellenic Heritage Foundation δημιούργησε και διαθέτει στο διαδίκτυο σειρά
επεισοδίων podcast

Για την επανάσταση (και τον κλήρο)
(ht tp://hhf.ca /podcastseries-the-idea-of-greece/).
Με τη συμμετοχή πολλών
ιστορικών που προσφέρουν
τη δική τους οπτική σε ερωτήσεις που προσεκτικά σχεδιάσαμε με επιτροπή, φιλοδοξούμε να φτάσει στο ευρύτερο
κοινό η πρόσφατη έρευνα και
«ματιά» στην ιστορία της μεγάλης Επανάστασης. Κυρίως
όμως στοχεύουμε να διαδώσουμε μια προσέγγιση που
ξεπερνά στερεότυπα και απομεινάρια μιας
μάλλον παρωχημένης σχολικής ιστορίας,
και επιδιώκει να γεφυρώσει τη Δημόσια
Ιστορία με την πανεπιστημιακή ιστορία,
αυτή των έγκυρων δημοσιεύσεων και των
συνεδρίων των ειδικών.
Η επέτειος των 200 ετών όμως βρίσκει και
την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο σε μια
επίσης βαθιά κρίση, για δεύτερη φορά στην
πρόσφατη ιστορία της. Ενώ ήδη έχει δρομολογηθεί η διαδικασία πώλησης μιας εκκλησίας – ελπίζω να είναι μόνο μία – είναι
χρήσιμο να αναλογιστούμε όχι μόνο για το
παρελθόν, αλλά και για το παρόν και για το
μέλλον του οργανισμού της ελληνικής κοινότητα. Πρόκειται βέβαια για τον μακροβιότερο θεσμό στην ιστορία της παροικίας.
Κατά την ίδρυσή της το 1909, η Κοινότητα
– ως διοίκηση – αλλά και ως εκκλησία και
σχολείο στεγάστηκαν σε κτίριο που έχει
επιβιώσει παρά την έντονη ανοικοδόμηση
στο κέντρο της πόλης, στην οδό 170 Jarvis
street. Μάλιστα το κτίριο αυτό, με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ιστορίας του HHF,

Episode 5 of the HHF’s podcast The Idea of Greece drops today!
“Women of the Revolution” features the female heroes who fought and
influenced the war and looks into the toll the war took on the average Greek
woman. Hosted by journalist Georgia Balogiannis and Professor Sakis Gekas,
the HHF Chair in Modern Greek History at York University in Toronto, with
guest Maria Kaliambou of Yale University.
This one has some incredible music and we bring Bouboulina to life!
Episodes drop every two weeks.
Download on Spotify, Stitcher, Apple Podcasts and at HHF.ca

μέσα στο 2021 θα αποκτήσει και τη σχετική
επιγραφή με έγκριση του Heritage Toronto,
επιγραφή που θα αναδεικνύει την ιστορία
του κτιρίου και τη σημασία του για τον ελληνισμό της πόλης. Κληρικοί, από την πρώτη
στιγμή της ίδρυσης της κοινότητας, στήριξαν
με το εργο τους τις εκπαιδευτικές και λατρευτικές ανάγκες των Ελλήνων της πόλης.
Στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 και
σε λίγες περιπτώσεις κάποιοι κληρικοί – όχι
η επίσημη Εκκλησία, δηλαδή το Πατριαρχείο – στήριξαν τον αγώνα. Από την ίδρυση
της επαναστατικής κυβέρνησης το ζήτημα
ποιος αποφασίζει για το διορισμό εκκλησιαστικών ηγετών όπως οι μητροπολίτες
τέθηκε ξεκάθαρα. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος με μια αποφασιστική κίνηση ήδη
από το 1822 αποφάσισε ότι υπεύθυνη – άρα
και αρμόδια – για το διορισμό επισκόπων
ήταν η κυβέρνηση και όχι το Πατριαρχείο.

Δε θα μπορούσε να είναι αλλιώς, καθώς το
Πατριαρχείο αποτελούσε Οθωμανική αρχή
και ο Πατριάρχης ήταν υπόλογος στο Σουλτάνο, ο λόγος για τον οποίο ο Γρηγόριος Ε΄
βρήκε φριχτό και εξευτελιστικό θάνατο τον
Απρίλη του 1821, αν και αποκήρυξε τους
επαναστάτες.
Από τότε έχει περάσει πολύς καιρός. Κοινότητες Ελλήνων υπάρχουν σε όλον τον
κόσμο, κάποιες διαχειρίζονται εκκλησίες,
κάποιες ταυτίζονται με τις εκκλησίες και τις
«ενορίες» που υπηρετούν. Η τρέχουσα κρίση της Ελληνικής Κοινότητας δίνει αφορμή
να σκεφτούμε για ποιον λόγο θα πρέπει
ένας οργανισμός όπως μια Ελληνική Κοινότητα να διαχειρίζεται εκκλησίες ή σε πολλές
περιπτώσεις η εκκλησία και η Κοινότητα
να ταυτίζονται. Ένας οργανισμός όπως η
Ελληνική Κοινότητα αξίζει να δοκιμάσει να
φέρει κοντά της τους Έλληνες που ζουν και
συνδιαμορφώνουν την κοινωνία της πόλης,
ίσως και μιας νεότερης γενιάς, χωρίς να
εμπλέκεται σε θρησκευτικές και ακόμα και
«θεολογικές» αλλά και οικονομικές διαμάχες, να χειραφετηθεί πλήρως και να αυτονομηθεί, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες
που μπορεί να της προσφέρουν οι πολλοί
ενδεχομένως που θα αγκάλιαζαν μια τέτοια
πρωτοβουλία. Θα ήταν και ένας πολύ κατάλληλος τρόπος να τιμήσουμε και την μνήμη πολλών που το 1821, στηριζόμενοι στην
ταυτότητά τους ως ελληνορθόδοξοι οραματίστηκαν ένα διαφορετικό κράτος από αυτό
που γνώριζαν μέχρι τότε, στο οποίο κυριαρχούσαν η θεοκρατία και η εκκλησιαστική
αυθεντία.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

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

Φέρτε αυτή τη διαφήμιση στο γραφείο μας για τα
διαθέσιμα εκπτωτικά πακέτα
www.hearingworks.ca
Εκπτωτικό Κουπόνι
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Innovative Greeks - Μητσοτάκης:
Ελκυστικός επενδυτικός
προορισμός η Ελλάδα
Ο πρωθυπουργός, τόνσιε ότι υπάρχουν
πολλοί τρόποι να βοηθήσουν οι Έλληνες
του εξωτερικού τη χώρα και "να συμμετέχουν στην προσπάθεια υλοποίησης ενός
νέου οράματος για τον προσανατολισμό
της Ελλάδας.
"Είμαστε ελκυστικοί όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για όσους θέλουν να ζήσουν
και να εργαστούν εδώ είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Δ.Παπαλεξόπουλο, στο πλαίσιο του διαδικτυακού
συνεδρίου «Innovative Greeks».
Εκτίμησε ότι "δεν θα γυρίσουν όλοι οι Έλληνες που έφυγαν" αλλά τόνισε ότι "θέλουμε
να συμμετέχουν στο τι συμβαίνει στην Ελλάδα, και γι αυτό δώσαμε δικαίωμα ψήφου
από τον τόπο κατοικίας τους τηρώντας τις
δεσμεύσεις μας και έτσι εξασφαλίζουμε τη
συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού
στα κοινά".
Ο πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει "να δημιουργήσουμε δίκτυα που αξιοποιούν την
εμπειρία και την τεχνογνωσία των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό" και ανέφερε
ως παράδειγμα το χώρο της Υγείας όπου,
όπως είπε, "έχουμε πολλούς ταλαντούχους
Έλληνες στις ΗΠΑ στο χώρο της Υγείας, ή
άλλους που ηγούνται μεγάλων εταιρειών
στο χώρο της Υγείας όπως στα εμβόλια.
Δημιούργησα ένα δίκτυο και αυτοί τώρα
είναι σύμβουλοί μας στον κλάδο της Υγείας για το πως να βελτιώσουμε την παροχή

περίθαλψης και πως μπορούμε να επωφεληθούμε από τις αλλαγές που συμβαίνουν
στην Υγεία συγχωνεύοντας την τεχνολογία
στον κλάδο αυτό".
Ο κ.Μητσοτάκης τόνισε ακόμη ότι δεν χρειάζεται κατ΄ανάγκη να επιστρέψει κάποιος
στην Ελλάδα για να δώσει προστιθέμενη αξία στη χώρα, αλλά "αρκεί να βοηθήσουν με τις γνώσεις τους ή τα κεφάλαιά
τους". Απηύθυνε πρόσκληση σε Έλληνες
και ξένους να επενδύσουν στην Ελλάδα "γιατί είμαστε ελκυστικός επενδυτικός
προορισμός".
Ο κ.Μητσοτάκης επανέλαβε με έμφαση ότι
υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσουν οι
Έλληνες του εξωτερικού την Ελλάδα και "να
συμμετέχουν στην προσπάθεια υλοποίησης ενός νέου οράματος για τον προσανατολισμό της Ελλάδας. Γιορτάζουμε τα 200
χρόνια από την επανάσταση και είναι πολύ
καλή ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό. Να χαρτογραφήσουμε μια νέα πορεία
για ένα φιλόδοξο μέλλον".

Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν πρόκειται
να επιστρέψουμε σε μiα λογική που
τα νησιά μας θα επιβαρύνονται με
αυξημένους αριθμούς προσφύγων
«Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε στα
πράγματα αναλάβαμε μία δέσμευση. Να
αντιμετωπίσουμε το προσφυγικό - μεταναστευτικό στη ρίζα του. Και παρά τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίσαμε τους πρώτους μήνες πιστεύω ότι τα αποτελέσματα
είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά», δήλωσε ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη
συνάντηση που είχε την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου με τους δημάρχους Μυτιλήνης,
Στρατή Κύτελη, Χίου, Σταμάτη Κάρμαντζη
και ανατολικής Σάμου, Γεώργιο Στάντζο,
των τριών δήμων του Βορειοανατολικού Αιγαίου στα διοικητικά όρια των οποίων φιλοξενούνται δομές προσφύγων.
Ο πρωθυπουργός, στη σύσκεψη στην
οποία συμμετείχαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης και
ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, τόνισε πως «δεν πρόκειται ποτέ
να επιστρέψουμε σε μία λογική όπου τα
νησιά μας θα επιβαρύνονται με εξαιρετικά
αυξημένους αριθμούς προσφύγων και μεταναστών, λαμβάνοντας όμως υπόψη από
την άλλη, ότι πρέπει να έχουμε κάποιες
οργανωμένες υποδομές στα νησιά μας για
να μπορούμε να υλοποιούμε όχι απλά την
εθνική στρατηγική, αλλά και την ευρωπαϊκή
στρατηγική, όπως αυτή θα διαμορφωθεί με
το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου το

οποίο ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε να συμφωνηθεί νωρίτερα και όχι αργότερα».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε πως
η σημερινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε ακριβώς ένα χρόνο μετά την επίσκεψη
της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
Έβρο. «Όταν ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση μου, ήρθαν και επιθεώρησαν τα
σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία, αναγνωρίζοντας ότι ταυτόχρονα είναι και σύνορα της Ευρώπης με την Τουρκία. Ήταν μία
δύσκολη περίοδος αυτή στην οποία αντισταθήκαμε στον ουσιαστικό εκβιασμό της
γείτονας χώρας, υπερασπιζόμενοι το αναφαίρετο δικαίωμά μας να προστατεύσουμε
την εθνική επικράτεια και να φυλάξουμε τα
σύνορά μας και αυτή είναι μία πολιτική την
οποία έχουμε ακολουθήσει με συνέπεια
από τότε και στην ξηρά και στη θάλασσα»,
τόνισε.

Lockdown: Όλα τα νέα
μέτρα Χαρδαλιά
Αναπροσαρμογή των μέτρων για
την ανάσχεση του κορωνοϊού ανακοίνωσε ο Νίκος Χαρδαλιάς μετά
την συνεχιζόμενη αύξηση των κρουσμάτων σε όλη τη χώρα.
«Πρέπει να φανούμε ευέλικτοι στα
μέτρα που αποφασίζουμε αλλά άκαμπτοι στην τήρησή τους από όλους.
Μόνο έτσι θα πετύχουμε. Γι’ αυτό για
τις επόμενες εβδομάδες, υιοθετούμε
το σκεπτικό, τη λογική του προηγούμενου Μαρτίου. Μένουμε σπίτια
μας, μένουμε στη γειτονιά μας και όταν πρέπει να μετακινηθούμε μετακινούμαστε στην
μικρότερη δυνατή απόσταση», τόνισε ο κ.
Χαρδαλιάς.
Οι αλλαγές στον χάρτη υγειονομικής
ασφάλειας
Στο «βαθύ κόκκινο» θα βρίσκονται από
αύριο εκτός από την Αττική και οι εξής
περιοχές:
Αχαΐα, Αρκαδία, Θεσσαλονίκη, Λάρισα,
Λευκάδα (εκτός από το Μεγανήσι), Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία, Θεσπρωτία, Άρτα,
Σάμος, Βοιωτία, Χίος, Αιτωλοακαρνανία,
Ρόδος, Ηράκλειο, Εύβοια (εκτός από τη
Σκύρο) και ο δήμος Καλυμνίων.
Όλες οι άλλες περιοχές σε όλη τη χώρα
κατατάσσονται στην κατηγορία αυξημένου
κινδύνου «κόκκινο».
Εξαίρεση αποτελεί η περιφέρεια Λάρισας
όπου τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από το
Σάββατο, 6 Μαρτίου προκειμένου να γίνει η
διαχείριση των συνεπειών του σεισμού.
Απαγόρευση κυκλοφορίας
Στις περιοχές που βρίσκονται στο «κόκκινο» η κυκλοφορία δεν θα επιτρέπεται από

τις 9 το βράδυ έως τις 5 το πρωί.
Στις περιοχές που βρίσκονται στο «βαθύ
κόκκινο» αναπροσαρμόζεται και η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινά στις 7 αντί για
τις 6. Μόνες εξαιρέσεις η Αττική και η Θεσσαλονίκη, όπου τις καθημερινές η απαγόρευση θα ξεκινά από τις 9 το βράδυ και έως
τις 5 το πρωί.
Τι ισχύει για τα σχολεία
Στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, βρίσκεται σε αναστολή η δια ζώσης λειτουργία των
Λυκείων. Στις περιοχές που βρίσκονται στο
«βαθύ κόκκινο» είναι σε αναστολή η δια ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών βαθμίδων εξαιρουμένης της ειδικής αγωγής.
Αυξημένοι οι έλεγχοι στις γειτονιές
Δεν επιτρέπεται η παραμονή πολιτών σε
χώρους εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες
μαρίνες, πάρκα και άλση.
Οι έλεγχοι θα είναι αυξημένοι και στις γειτονιές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στους
ελέγχους στους χώρους εργασίας, που
μαζί με τις συνάξεις στα σπίτια αποτελούν
όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς τις βασικές αιτίες εξάπλωσης της πανδημίας τις τελευταίες
εβδομάδες.

Ακίνητα : Ηλεκτρονική
μεταβίβαση σε 9 βήματα
Η διαδικασία υποβολής της
δήλωσης και πληρωμής του
φόρου μπορεί πλέον να ολοκληρωθεί ψηφιακά σε 24 ώρες
Τέλος στην ταλαιπωρία των
φορολογουμένων βάζουν οι
ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις στα
ακίνητα.
ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική
πλατφόρμας myProperty της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω της
οποίας οι αγοραπωλησίες ακινήτων που βρίσκονται εντός αντικειμενικού
συστήματος θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά
από το γραφείο του συμβολαιογράφου, βάζοντας τέλος στις επισκέψεις στην Εφορία.
Η διαδικασία υποβολής της δήλωσης και
πληρωμής του φόρου μπορεί πλέον να ολοκληρωθεί ψηφιακά σε 24 ώρες.
Από την 1η Ιουνίου 2021 όλες οι δηλώσεις
φόρου μεταβίβασης ακινήτων θα υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ωστόσο το σύστημα είναι
ανοιχτό και θα υποδέχεται προαιρετικά τις
δηλώσεις μέχρι τις 31 Μαΐου.

Τα 9 βήματα για τα ακίνητα

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ η αγοραπωλησία
ενός ακινήτου μπορεί να ολοκληρωθεί σε 9
ψηφιακά βήματα:

1. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή.
2. Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet
3. Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση
4. Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος
5. Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.
6. Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking).
7. Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή
του φόρου.
8. Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται
στο myProperty για συμβολαιογράφο και
αγοραστή.
9. Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στo myProperty
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Κορωνοϊός: Σχέδιο
έκτακτης ανάγκης για τα
νοσοκομεία της Αττικής
Στο «κόκκινο» βρίσκονται τα νοσοκομεία με
τις εντατικές στην Αττική που έχουν απομείνει να είναι ελάχιστες. Ο υπουργός Υγείας
Βασίλης Κικίλιας, μάλιστα, έκανε λόγο για
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τα νοσοκομεία, όπως είπε σε δραματικούς τόνους,
λυγίζουν και με αυτό τον ρυθμό εισαγωγών
ξεπερνούν πλέον τα όριά τους. Από σήμερα
πολλά νοσοκομεία αλλάζουν και αναδιατάσσονται οι δυνάμεις τους προκειμένου να
εξασφαλιστούν νέες κλίνες για τις Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας.
Το τρίτο κύμα της πανδημίας χτυπάει αλύπητα τα νοσοκομεία της Αττικής, με τα δύσκολα να μην έχουν έρθει ακόμα, παρόλο
που οι ΜΕΘ-COVID έχουν ήδη γεμίσει.
Στην Αττική που δέχεται τους μεγαλύτερους κραδασμούς από την πανδημία, 1.528
ασθενείς νοσηλεύονται σε απλές κλινικές
κορωνοϊού και 431 είναι διασωληνωμένοι,
με την πληρότητα στις ΜΕΘ covid να ξεπερνά πλέον το 93%.
Το νέο «ξέσπασμα» της επιδημίας στην Αττική μέσα στον Μάρτιο, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε χιλιάδες νοσηλείες, καθώς οι
μολύνσεις θα «γίνουν» νοσηλείες την επόμενη εβδομάδα.

Την ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας
απειλεί και η ισχυρή παρουσία της βρετανικής μετάλλαξης στην Αττική, καθώς μολύνει
ταχέως αλλάζοντας τα δεδομένα της μετάδοσης του κορωνοϊού.
Σε αναδιάταξη των δυνάμεων των νοσοκομείων στην Αττική προχωρά το υπουργείο
Υγείας, μετατρέποντας το Σισμανόγλειο σε
νοσοκομείο αποκλειστικής νοσηλείας για
covid περιστατικά.
Παράλληλα, τις αμέσως επόμενες ημέρες
θα προστεθούν άλλες 12 κλίνες ΜΕΘCOVID στον Ευαγγελισμό, 10 στο Τζάνειο
και 7 στο Ασκληπιείο. Ακόμα, το ΝΙΜΤΣ
μαζί με το Ερρίκος Ντυνάν, θα σηκώσουν
το βάρος της νοσηλείας των non covid
περιστατικών.

Σεισμός Ελασσόνα: Άμεση
κινητοποίηση Πολιτικής
Προστασίας για παροχή κάθε
συνδρομής προ τους κατοίκους
Τις δράσεις και τις ενέργειες που πραγματοποίησε, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης μεγέθους 6.0 βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ, που σημειώθηκε 16 χλμ. νότια της
Ελασσόνας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η
γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
τονίζοντας πως η κινητοποίηση όλων των
δυνάμεων της για την παροχή κάθε συνδρομής προς τους κατοίκους ήταν άμεση.
Σκηνές στήνει ο στρατός στο Δαμάσι Τυρνάβου και το Μεσοχώρι Ελασσόνας για να
κοιμηθούν οι κάτοικοι των οποίων τα σπίτια
υπέστησαν ζημιές από τον ισχυρό σεισμό
των 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε το μεσημέρι
της Τετάρτης.
Έντονη είναι η μετασεισμική δραστηριότητα
ενώ γύρω στις 8.30 σημειώθηκε νέα ισχυρή
δόνηση εντάσεως 5 βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ.

Θεσσαλία-σεισμός: Επτά
μέτρα άμεσης στήριξης
στους πληγέντες

Τα επτά μέτρα στήριξης που θα εφαρμόσει
άμεσα η Πολιτεία στις πληγείσες από τον
σεισμό της Θεσσαλίας περιοχές ανακοίνωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.
Ειδικότερα, αυτά είναι:
1) Στεγαστική συνδρομή από το υπουργείο
Υποδομών για τα κτίρια που έχουν πληγεί
μόλις οριοθετηθούν οι σεισμόπληκτες περιοχές. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πάρουν
το 80% του κόστους επισκευής ως κρατική
αρωγή και το 20% ως άτοκο δάνειο.

2) Επιδότηση ενοικίου / συγκατοίκησης
σε όσα κτίρια κριθούν μη κατοικήσιμα. Το
ύψος είναι από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα
με τον αριθμό μελών της οικογένειας.
3) Οι δήμοι μπορούν να δώσουν 600 ευρώ
σε κάθε σεισμόπληκτη οικογένεια ως έξοδα κάλυψης άμεσων βιοτικών αναγκών
και αποζημίωση έως 6.000 σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη αποκατάστασης
οικοσκευής.
4) Επιχορήγηση των Δήμων και της Περιφέρειας για την αποκατάσταση δημόσιων
υποδομών που έχουν πληγεί από σεισμό.
5) Κατεδάφιση με άμεσες ενέργειες των επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτιρίων.
6) Η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές, όπου
υπάρχει ανάγκη, προβαίνει σε προμήθεια
πρόχειρων αιθουσών για τη στέγαση των
σχολείων.
7) Σύσταση γραφείου της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στον δήμο για βοήθεια στην υποβολή αιτήσεων από τους πληγέντες.
Σύμφωνα με την κ. Πελώνη, από την πρώτη
στιγμή που έγινε ο σεισμός υπήρξε άμεση
κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Με

Κυρ. Μητσοτάκης: Το τελευταίο
εμπόδιο πριν φτάσουμε στο
νήμα της ελπίδας - Χτίζουμε
το τείχος ανοσίας
Με δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά για την καλή πορεία
του εμβολιασμού και το τείχος ανοσίας
που χτίζεται ενάντια στον κορονοϊό, κάτι
ιδιαίτερα σημαντικό για να αφήσουμε
πίσω αυτή την περιπέτεια, όπως τονίζει.
«Ξεκινώ με τα καλά νέα: Τα εμβόλια αποδεικνύονται ασφαλή και αποτελεσματικά.
Στη χώρα μας, η διαδικασία προχωρά
οργανωμένα και πιο γρήγορα από τα πιο
πολλά ευρωπαϊκά κράτη. Γι΄ αυτό και τα
εμπιστεύονται ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας.
Σήμερα, ξεπερνάμε τον συμβολικό αριθμό
των 1.000.000 δόσεων. Που σημαίνει ότι
κάθε εβδομάδα που περνά, χτίζουμε το
τείχος ανοσίας που θα μας επιτρέψει να
αφήσουμε πίσω αυτή την περιπέτεια. Από
τον Απρίλιο, μάλιστα, θα έχουμε πολύ περισσότερες δόσεις στη διάθεσή μας. Και
όσο ο καιρός βελτιώνεται, θα γίνεται σύμμαχος μας», αναφέρει στη δήλωσή του ο κ.
Μητσοτάκης.
«Ο covid-19, όπως όλοι οι ιοί του αναπνευστικού, έχει εξάλλου έντονη εποχικότητα.
Κατά συνέπεια, είμαστε στην αρχή του τέλους. Και αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Παραμένει, όμως, ένα κρίσιμο στοίχημα για
όλους. Τώρα, τα ανησυχητικά νέα: Οι μεταλλάξεις και πρωτίστως η Βρετανική, που
κυριαρχεί, πια, στη χώρα μας, έχουν πολύ
υψηλή μεταδοτικότητα. Γι' αυτό και, τελευταία, βλέπουμε να αυξάνονται τα κρούσματα και να πολιορκείται το Εθνικό Σύστημα
Υγείας. Στην επίθεση αυτή απαντούμε συνεχίζοντας να ενισχύουμε ακόμα πιο πολύ
τα νοσοκομεία μας. Πρωτίστως στην Αττική,
όπου έχουμε και το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Και το γεγονός ότι πήραμε νωρίς περιοριστικά μέτρα, κάνει την κατάσταση, παρά τις
δυσκολίες, διαχειρίσιμη. Αλλιώς, θα είχαμε
γίνει Πορτογαλία ή Τσεχία», επισημαίνει.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρεται
στην αναβάθμιση της άμυνας της Δημόσιας
Υγείας, υπογραμμίζοντας: «Από σήμερα,
όπως γνωρίζετε, αναβαθμίζουμε την άμυνα
της Δημόσιας Υγείας, κάνοντας πιο αποτελεσματική την εφαρμογή της ελεγχόμενης
κινητικότητας. Οι νέες ρυθμίσεις δεν διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνες της περασμένης άνοιξης. Τότε, όμως, τις τηρούσαμε

σχολαστικά μπροστά στον φόβο του άγνωστου κινδύνου. Ενώ τώρα ο κίνδυνος είναι
ακριβώς να συμβιβαστούμε με αυτόν. Καταλαβαίνω απόλυτα την πολύμηνη κούραση που μπορεί να φέρει την πρόσκαιρη χαλάρωση. Ίσως και να φοβόμαστε λιγότερο,
ελπίζοντας στο εμβόλιο. Όμως, αυτό είναι
λάθος για τη φάση στην οποία βρισκόμαστε. Προχθές, επισκέφθηκα το Νοσοκομείο
Σωτηρία. Είδα συμπολίτες μας, 40 και 45
ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, να υποφέρουν στις εντατικές. Κανείς, λοιπόν, δεν
πρέπει να αισθάνεται άτρωτος. Και καθένας μπορεί να μεταδίδει γύρω του τον κορονοϊό, βάζοντας τους υπόλοιπους σε νέες
δοκιμασίες. Ειδικά σήμερα, που είναι μέρα
παραδοσιακών συγκεντρώσεων, πρέπει να
φανούμε διπλά προσεκτικοί. Ας “ τσικνίσουμε” μόνο με την οικογένειά μας. Δεν ξέρω,
αλήθεια, πώς αλλιώς να το εκφράσω. Είναι
κρίμα, τώρα, που βλέπουμε την έξοδο, να
γίνει μεγάλη ζημιά. Να γκρεμίσουμε, δηλαδή, στο τέλος όσα με κόπο χτίσαμε από την
αρχή.
Όλοι θέλουμε να λειτουργήσουν ξανά σύντομα το λιανεμπόριο και τα σχολεία. Αυτό,
όμως, θα συμβεί τόσο γρήγορα αύριο όσο
συνεπείς φανούμε σήμερα. Η μάσκα και η
αποφυγή των επαφών και των μετακινήσεων παραμένουν τα όπλα μας, μέχρι η ασπίδα των εμβολίων να καλύψει ολόκληρη τη
χώρα. Πρέπει να το νιώσουμε βαθιά μέσα
μας και να το υπηρετήσουμε».
Και καταλήγει ο πρωθυπουργός στη δήλωσή του: «Αυτές οι εβδομάδες μοιάζουν με το
τελευταίο εμπόδιο πριν φτάσουμε στο νήμα
της ελπίδας. Η τελευταία πρόκληση, καθώς
μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Γι΄ αυτό και
μια τελευταία προσπάθεια θα μας φέρει
όλους νωρίτερα στο ξέφωτο της Ελευθερίας. Ας το αναλογιστούμε και ας το κάνουμε».

εντολή του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μετέβη στην περιοχή κυβερνητικό
κλιμάκιο.
Το υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε ετοιμότητα όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες ανάγκες
των πληγέντων και είναι έτοιμο να στηρίξει
την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην αποκατάσταση των ζημιών.
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
έστειλε άμεσα κλιμάκια μηχανικών για τη
διενέργεια αυτοψιών.
Το υπουργείο Πολιτισμού και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν μνημεία,
αρχαιολογικοί και θρησκευτικοί χώροι.
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει μισθώσει ξενοδοχεία για τους κατοίκους που δεν επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στις οικίες τους.

Η Πολιτική Προστασία, η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν μεταφέρει στην περιοχή σκηνές, γεννήτριες,
κουβέρτες, κρεβάτια και λοιπό υλικό για
προσωρινή χρήση από τους πληγέντες.
Επιπλέον, ο πρωθυπουργός επικοινώνησε
με τον πρόεδρο και διευθύνοντα Σύμβουλο
της εταιρείας ΓΕΚ Τέρνα, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή με την κατασκευή
του Ε65, και ζήτησε ως πράξη εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης να κατασκευάσει νέο
δημοτικό σχολείο στο Δαμάσι Τυρνάβου. Η
εταιρεία συμφώνησε και με τη νέα σχολική
χρονιά το σχολείο θα είναι έτοιμο.
O Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με
τον διευθυντή του σχολείου και συνεχάρη
τον ίδιο και τους άλλους εκπαιδευτικούς που
έβγαλαν με ασφάλεια τους μαθητές από το
κτίριο που υπέστη σοβαρότατες ζημιές.

10

CANADIAN NEWS

Greek Press | March 5, 2021

Cash-strapped Ontario municipalities
to receive $500M in new funding
Cash-strapped municipalities in Ontario will
receive an additional $500 million to help
address pandemic-related costs.
Municipal Affairs Minister Steve Clark said
on Thursday the money can be used to pay
for community services and ongoing capital
projects.
The province said the new funding comes
in addition to nearly $1.4 billion received
from the federal government and given to
communities earlier in the pandemic.
Clark said the new funding will be split
between 444 municipalities in the province.
Toronto Mayor John Tory thanked the
federal and Ontario governments for their
financial support.
"I am continuing up to and including
today to have discussions with the other
governments about further support," Tory
said in a statement. "The funding provided
this week, just days after City Council
approved the 2021 budget, demonstrates all
governments are working together to protect
services and keep capital projects and jobs
on track."
Ontario municipalities are not allowed to
run deficits by law, so they have laid off
thousands of staff and contemplated deep
service cuts to offset pandemic-related
costs.

Local leaders have said that without
continued financial aid from the federal and
provincial governments they will be forced to
raise taxes.
The Residential Construction Council Of
Ontario has advocated for further financial
support for municipal infrastructure projects
throughout the pandemic. Nadia Todorova,
interim executive director of RCCAO, said
that her organization was "delighted" at the
news and added that it was good timing
as municipalities are finalizing their 2021
budgets.
"This kind of funding is also vital for
municipalities as it provides them with a
financial certainty so they can proceed
with state-of-good-repair projects across
Ontario, " said Todorova.

After 100 days in lockdown, Toronto
wants to move into grey zone
After 100 days in lockdown, Toronto's
mayor and top doctor said Wednesday
they're ready for the province to lift a stayat-home order for the city.
The city's medical officer of health Dr.
Eileen de Villa announced the change
during a Wednesday press conference with
Mayor John Tory, calling it "a modest step
toward more flexibility." She encouraged
people to act in ways that do not "squander"
this opportunity.
Toronto will be staying in lockdown, but
moving into the grey zone.
While de Villa did not provide an exact date,
she did say the change would take place in
the coming days. The province previously
extended its stay-at-home order for Toronto
until at least March 8.
"While I believe moving into grey is

reasonable, we are also scaling up
enhanced safety measures to protect those
essential frontline workers who have been
disproportionately impacted by COVID-19,"
said de Villa, adding that people in the
city have "earned this change... often at a
personal sacrifice."
Toronto's update comes as Ontario reports
an additional 958 cases of the illness. The

Most Canadians could get 1st dose
of COVID-19 vaccine by end of June
The target date for herd immunity could
be shifting forward thanks to a change in
vaccine guidelines and a potential fourth
vaccine on the way.
Prime Minister Justin Trudeau has remained
steadfast that all Canadians who want a
COVID-19 vaccine will be able to get one by
the fall.
But with extended intervals between the first
and second doses, the National Advisory
Committee on Immunization (NACI) projects
80 per cent of Canadians over the age of
16 could receive a first dose of the Pfizer or
Moderna shot by the end of June.
On Wednesday, Trudeau acknowledged
changes in public health guidance regarding
the timing of second doses would likely
speed up the vaccine rollout and move up
the target.
Additionally, Trudeau says the timeline set
by the federal government didn’t factor in
the newly-approved AstraZeneca shot, or
the Johnson & Johnson shot that could be
approved in the coming weeks.
NACI said Wednesday that provinces can
now wait up to four months before giving the
second doses of COVID-19 vaccines. That
is up from the three week maximum first
suggested when vaccines from Pfizer and
Moderna were first approved.
The federal body is recommending that “in
the context of limited COVID-19 vaccine
supply” the number of individuals benefiting
from the first dose should be maximized.
What this means for Ontario’s vaccine
rollout remains unclear, but sources suggest
the Ford government could provide a list of
who will get vaccinated sooner by the end
of the week.
“This will allow Ontario to rapidly accelerate
its vaccine rollout and get as many vaccines
total number of deaths connected with the
novel coronavirus has now surpassed 7,000
in the province.
However, the new cases reported
Wednesday are the lowest single-day
increase logged in the last two weeks. In
Toronto, there were 290 new cases reported,
according to de Villa.
She remains concerned by some of the
COVID-19 variants, noting that the number
of cases screening positively for a variant
"has more than doubled" in the span of a
week.
"This is the right approach," Tory said,

into arms as quickly as possible and, in
doing so, provide more protection to more
people,” said a spokesperson from Ontario’s
minister of health.
“I suspect that the government simply hasn’t
made up its mind,” said epidemiologist
Colin Furness to CityNews. “That’s too bad
because we could have been thinking about
this sooner.”
Timeline could move up even more if the
single-dose Johnson & Johnson vaccine
gets approved.
Health Canada officials say the decision on
the Johnson & Johnson shot could come
in the next few weeks after the U.S. and
the Food and Drug Administration (FDA)
recently approved the shot.
All three currently approved vaccines are
100 per cent effective against death and
hospitalization as a result of COVID-19, but
clinical trials suggested mRNA vaccines
(Pfizer and Moderna) were more effective
at preventing COVID-19 infections. NACI is
not recommending the AstraZeneca shot for
residents over 65.
Solicitor General Sylvia Jones was
asked who in Ontario will receive the new
AstraZeneca vaccine that has a shelf life
of less than a month. Jones said she’s not
ready to release the details yet, but said it will
go to those aged 60 to 64, and suggested it
would be pharmacists doling it out.
adding that "vaccinations taken together
with regional and economic realities make it
the right time for Toronto to move cautiously
back."
Ontario's rollout of COVID-19 vaccines
continues, but because the effort has been
left to each individual health unit, the pace
depends on where a person lives.
While some units have begun vaccinating
seniors over the age of 80, Toronto has not
yet started. During an update earlier this
week, de Villa did not provide a clear answer
as to when people aged 80 and above in the
city can expect to receive a vaccine.
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House of Commons committee
urges Trudeau not to call
election amid COVID-19
A House of Commons committee is
unanimously urging Prime Minister
Justin Trudeau to promise he won’t
call a federal election while the
COVID-19 pandemic rages across
Canada.
In a report by the procedure and
House affairs committee, even
Liberal members supported a
recommendation calling for a
commitment that there will be no
election during the pandemic, unless
Trudeau’s minority Liberal government is
defeated on a confidence vote.
The committee makes no similar call for
opposition parties to promise not to trigger
an election during the pandemic by voting
non-confidence in the government.
However, NDP Leader Jagmeet Singh has
vowed his party won’t vote to bring the
government down as long as the country is
in the grip of COVID-19.
That should be enough to ensure the
survival of the minority Liberal government
for the foreseeable future, unless Trudeau
decides to trigger an election himself.
Trudeau has repeatedly insisted he has no
interest in forcing an election but opposition
parties remain suspicious.
“Unfortunately, the Liberal government has
already indicated their desire to recklessly
send Canadians to the polls at whatever time
they deem to be the most advantageous for
the prime minister,” the Conservatives say in
a supplementary report to the committee’s
report.
Indeed, the Conservatives assert, without
explanation, that Trudeau has already tried
to orchestrate his government’s defeat.
They thank Liberal committee members
for taking “a stand against the whims of
the prime minister, who has been eagerly
pressing towards an election for the last few
months.”
At the same time, Conservatives appear
to be pursuing a strategy that could give
Trudeau justification for calling an election:
Liberals accuse the Tories of systematically
blocking the government’s legislative
agenda, including repeatedly delaying a bill
authorizing billions in pandemic-related aid.
They’ve also blocked debate on a bill that
would give Elections Canada special
powers to conduct an election safely, if need
be, during the pandemic.
Bill C-19 is the government’s response to
chief electoral officer Stephane Perrault, who
has said special measures are urgent given
that a minority government is inherently

unstable and could theoretically fall at any
time. However, some opposition MPs view
the legislation as proof that the Liberals are
planning to trigger an election.
In their own supplementary report, New
Democrats argue that an election in the
midst of the pandemic “has the potential to
undermine the health of our democracy.”
They point to the current delay in
Newfoundland and Labrador’s election due
to a COVID outbreak as an example of the
“delays, confusion and unforeseen barriers
in voting” that could undermine Canadians’
confidence in the outcome of a federal
election.
“This raises the spectre of a government
whose political legitimacy is openly
challenged,” the NDP committee members
say, adding that could lead to the kind of
crisis that provoked a riot at the U.S. Capitol
on Jan. 6 by supporters of former president
Donald Trump.
The Capitol riot, sparked by Trump’s
unfounded claims that mail-in ballots were
fraudulent, appears to have been on the
minds of opposition committee members
when it comes to other recommendations
for how to safely conduct an election, if
necessary, during the pandemic.
Anticipating a massive increase in mailin ballots, the chief electoral officer has,
among other things, suggested that mail-in
ballots received one day after the close of
in-person polls should still be counted.
The Conservatives say the procedure
and House affairs committee should have
rejected that proposal, arguing that “the
election should end on Election Day and
Canadians deserve to know the results
without delay.”
Bloc Quebecois committee members, in
their supplementary report, similarly argue
that extending the deadline for receipt of
mail-in ballots “would delay the election
results, which would fuel voter suspicion
and undermine confidence in the electoral
system, which is obviously undesirable.”

Ontario residents aged 60 to
64 to receive newly-approved
Oxford-AstraZeneca shot
Solicitor General Sylvia Jones says the
province feels the targeted use of that
shot will help cut illness and death across
Ontario.
Jones says the Oxford-AstraZeneca shot
will not be administered through mass

immunization clinics but through a "different
pathway," although she did not elaborate
what that would be.
Ontario said yesterday it plans to
follow the advice of a national panel
that's recommended against using the
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$27M To Boost Tourism In GTA
The Ontario government is providing
a one-time investment of up to $27
million to support the continued
operation, maintenance, and capital
needs of six major tourism and
cultural institutions in the Greater
Toronto Area.
This funding will protect jobs while
ensuring their financial stability
during the COVID-19 pandemic.
Details were provided on Wednesday
by Lisa MacLeod, Minister of
Heritage, Sport, Tourism, and
Culture Industries.
“Like so many of the province’s heritage,
sport, tourism, and culture industries,
provincial attractions have been among
the first and hardest hit by the COVID-19
pandemic – and will take the longest to
recover,” said Minister MacLeod. “That’s
why I am proud that our government is
providing significant support so these
cultural institutions can continue to meet
their financial obligations, protect jobs and
make the repairs and renovations needed to
reduce the spread of COVID-19. Once it is
safe to do so, these agencies and attractions
will be ready to welcome the return of guests
from around the globe, and highlight why
Ontario offers the world in one province.”
The government will be providing financial
support to the following ministry agencies
and attractions:
The Metro Toronto Convention Centre
will receive up to $9.6 million in stabilization
funding for operating costs.
The Royal Ontario Museum will receive
up to $9.5 million in stabilization funding
to support museum operations, as well as

$300,000 for capital repairs.
The Ontario Science Centre will receive
up to $4.35 million in stabilization funding
to support the ongoing operation of their
facilities, as well as $890,000 for capital
repairs.
The McMichael Canadian Art Collection
will receive up to $1.2 million in stabilization
funding for operating costs, as well as
$50,000 for capital repairs to support the
maintenance of the gallery and grounds.
The Art Gallery of Ontario will receive
$705,000 to support critical infrastructure
upgrades to the building’s cooling, heating,
and ventilation systems, as well as the
installation of touchless washroom devices.
The Royal Botanical Gardens will receive
$430,000 for infrastructure projects that will
increase the safety of visitors and staff by
reducing the spread of COVID-19.
While ministry agencies and attractions in
the Toronto area are temporarily closed in
accordance with the Ontario Chief Medical
Officer of Health guidelines, many offer
free virtual tours and interactive learning
opportunities for all ages. Please visit their
respective websites for more information.

$518M in new research funding
announced, federal wage and
rent subsidies extended
Prime
Minister
Justin
Trudeau says three federal
aid programs designed
to blunt the fallout from
COVID-19
are
being
extended.
Trudeau says the federal
wage subsidy, rent support
and lockdown programs will
remain in place until June.
Finance Minister Chrystia Freeland says
all three programs will keep support at the
current levels.
She says the trio of programs are being
extended because the economy is still
struggling even with encouraging signs of a
recovery on the horizon.
Trudeau also announced $518 million in
funding Wednesday that he says will support
the work of nearly 1,000 researchers.
Effort to boost Canada’s ability to produce
vaccines are among the over 100 research

projects receiving the new
federal money.
The projects receiving the
cash also include ocean
sensors to track climate
change and setting up a
digital archive to house
records related to residential
schools.
The vaccine-related funding
will be directed to the researchers from
the Universite Laval-affiliated hospitals in
Quebec City.
Their aim is to create a public vaccine
production program that will help develop
and test vaccines and launch related startup
companies.
Frustration that Canada is reliant on foreign
manufacturers to access the COVID-19
vaccine has led to calls to boost Canada’s
domestic capabilities.

Oxford-AstraZeneca shot on people aged
65 and older.
Jones says Ontario does not yet know how
many doses of the new vaccine it will be
receiving.
She also says the government has signed an

agreement with the province's pharmacists'
association to have COVID-19 shots
administered in pharmacies in the coming
months.
Ontario has administered a total of 754,419
doses of a COVID-19 vaccine so far.
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Παγκύπριο δημοψήφισμα
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
αποφάσισε το Υπουργικό
Αυτό
ανακοίνωσε
ο
Υπουργός Εσωτερικών
Νίκος Νουρής σε δηλώσεις του μετά από την συνεδρία του Υπουργικού,
προσθέτοντας ότι η απόφαση «θα διαβιβαστεί
στη Βουλή των Αντιπροσώπων συνοδευόμενη με
το κατάλληλο ερώτημα».
«Το Υπουργικό Συμβούλιο στην σημερινή του
συνεδρία υιοθέτησε εισήγηση του Υπουργείου
Εσωτερικών για τη διενέργεια ενός παγκύπριου δημοψηφίσματος με ημερομηνία διεξαγωγής την 30η Μαΐου, 2021 που είναι η
ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών
εκλογών», είπε ο κ. Νουρής.
Ο Υπουργός Εσωτερικών υπενθύμισε ότι
το Υπουργείο εισηγήθηκε το Υπουργικό
Συμβούλιο τη διενέργεια ενός παγκύπριου
δημοψηφίσματος έχοντας λάβει υπόψη «τη
γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας ο οποίος τοποθετήθηκε για τις
τροποποιήσεις που είχαν επισυμβεί στην
πρόταση της Κυβέρνησης από την Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής».
Πιο συγκεκριμένα, είπε ο κ. Νουρής, «η
Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής τροποποίησε με κατά πλειοψηφία αποφάσεις των

κοινοβουλευτικών κομμάτων το
νομοσχέδιο της Κυβέρνησης,
υιοθετώντας τη θέση για τη διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων μεταγενέστερα της ψήφισης
των νομοσχεδίων».
Σύμφωνα με τον ίδιο ο Γενικός
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
γνωμάτευσε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. «Δεν γίνεται να τίθενται ενώπιον του λαού ψηφισθέντα άρθρα των νόμων υπό
την αίρεση και την κρίση ενός
δημοψηφίσματος», ανέφερε.
Ο Υπουργός Εσωτερικών, συνέχισε λέγοντας ότι η Κυβέρνηση, έχοντας κατά νου και
τις θέσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων
που κατά πλειοψηφία προέκριναν την διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος, αποφάσισε
ότι «υιοθετώντας, ακριβώς, τις θέσεις των
κοινοβουλευτικών κομμάτων εισηγούμαστε
στη Βουλή να διενεργήσει ένα δημοψήφισμα την ημέρα των βουλευτικών εκλογών
στο οποίο θα τεθεί ενώπιον του κυρίαρχου
λαού το ερώτημα αν είναι επιθυμητή ή όχι η
μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση».
Επομένως, είπε, «θα πρέπει να αναμένεται
ότι στις επόμενες ημέρες θα αποσταλεί εκ
μέρους της Γραμματείας του Υπουργικού
Συμβουλίου η σχετική απόφαση στη Βουλή
των Αντιπροσώπων».
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Απαντητική επιστολή ΠτΔ σε
Γκουτέρες για πενταμερή
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης απέστειλε σήμερα στον ΓΓ των
ΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες απαντητική επιστολή, με την οποία του εκφράζει την ικανοποίηση του για την πρόσκληση που έλαβε
για την άτυπη διάσκεψη για την Κύπρο, στη
Γενεύη, στις 27 με 29 Απριλίου.
Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Γραφείου
Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρα Παπαδόπουλο «εξέφρασε, επίσης,
τις ευχαριστίες του προς τον ΓΓ των ΗΕ για
τις προσπάθειες του αλλά και για τις προσπάθειες της Ειδικής Απεσταλμένης του
για το Κυπριακό κας Τζέιν Χολ Λουτ, για
την επίτευξη συμφωνίας σε σχέση με τη
σύγκληση της διάσκεψης σε συγκεκριμένες
ημερομηνίες».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επαναβεβαίωσε για άλλη μια φορά την ετοιμότητα και
τη αποφασιστικότητα του να εμπλακεί με

πραγματική πολιτική βούληση στις συνομιλίες της άτυπης διασκέψεως, ώστε να
εξευρεθεί κοινό έδαφος που θα οδηγήσει
στην επανάληψη των συνομιλιών για την
εξεύρεση βιώσιμης και λειτουργικής λύσης,
στη βάση της μέχρι τώρα εργασίας που
έγινε, της συναντίληψης που καταγράφηκε
στις 25 Νοεμβρίου, 2019, στο Βερολίνο, των
ψηφισμάτων και των αποφάσεων του ΟΗΕ,
των αρχών και αξιών της ΕΕ και των κατά
καιρούς Συμφωνιών Κορυφής.

ΠτΔ- Μέρκελ: Ζήτησε παρέμβαση
προς Ερντογάν για προκλήσεις
Επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης με την
Καγκελάριο της Γερμανίας, κα Άγκελα Μέρκελ, είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο
πλαίσιο της οποίας τέθηκε προς συζήτηση
και το επικείμενο Ευρωπαικό Συμβούλιο.
Ενόψει της τηλεδιάσκεψης με τον Ταγίπ
Ερντογάν, ο Πρόεδρος παρακάλεσε την
Καγκελάριο να διαβιβάσει προς τον Τούρκο
Πρόεδρο πως θα πρέπει η Τουρκία να παραμείνει μακράν προκλήσεων.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας, όσον αφορά στο Κύπριακό «η κα
Μέρκελ έδειξε ετοιμότητα να διαδραματίσει
ρόλο στην προσπάθεια, ώστε από τη μια να
αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε προκλητικές από πλευράς Τουρκίας ενέργειες, ενώ
την ίδια ώρα δήλωσε θετική στο να συμβάλει ώστε η ΕΕ να είναι παρούσα, αλλά και
ταυτόχρονα να δώσει την οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί από νομικής άποψης ή άλλως
πως, έτσι ώστε η επιδιωκόμενη λύση να
είναι η επιθυμητή».
Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, μετά την τηλεδιάσκεψη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
είπε ότι «είχα μια μακρά αλλά και αρκετά
δημιουργική συνομιλία με την κα Μέρκελ
η οποία εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της
ενημέρωσης και των προσπαθειών που καταβάλλουμε έτσι ώστε με τις παρεμβάσεις
φίλων κρατών μελών να δημιουργηθούν οι
προοπτικές, ώστε η άτυπη πενταμερής συνάντηση να δημιουργήσει εκείνα τα δεδομένα που θα επιτρέψουν στον ΓΓ των ΗΕ να
προχωρήσει με τον ουσιαστικό διάλογο για
το κυπριακό πρόβλημα, να συγκαλέσει δηλαδή μια νέα διάσκεψη για την Κύπρο.
Είχα την ευκαιρία να της επαναλάβω την
αποφασιστικότητα μου, έτσι ώστε να είμαι
αρκούντως δημιουργικός κατά την παρουσία στην πενταμερή άτυπη διάσκεψη, εμμένοντας βεβαίως πως η λύση δεν μπορεί να
εκφεύγει των παραμέτρων των ψηφισμάτων
των ΗΕ, πολύ δε περισσότερο δεν μπορεί
να παραβιάζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Είμαστε και θα παραμείνουμε, όπως της
εξήγησα, χώρα της ΕΕ, για αυτό και ζητούμε τη συνδρομή της ΕΕ, έτσι ώστε με την

παρουσία της να διασφαλίζει ότι τα όσα θα
συμφωνούνται θα είναι συμβατά και με το
ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Είχαμε την ίδια ώρα την ευκαιρία να συζητήσουμε και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις
25 – 26 Μαρτίου όπου, μεταξύ των θεμάτων
που θα συζητηθούν είναι και το Μεταναστευτικό κάτι που οπωσδήποτε επηρεάζει
λόγω των ροών προσφύγων από την Τουρκία σημαντικά την πληθυσμιακή σύνθεση
της Κυπριακής Δημοκρατίας και ιδιαίτερα
της ελληνοκυπριακής κοινότητας.
Την παρακάλεσα να διαβιβάσει προς τον
Τούρκο Πρόεδρο με τον οποίο αύριο θα
έχουν συνομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης πως
θα πρέπει η Τουρκία να παραμείνει μακράν
προκλήσεων, πως θα πρέπει να αποφύγει
οτιδήποτε μπορεί να επηρεάσει το στάτους
κβο της Αμμοχώστου, πως θα πρέπει την
ίδια ώρα αν θέλει θετική ατζέντα να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις που δεν
θα παραγνωρίζει κανένα των κρατών μελών και πιο σημαντικά όσον αφορά το θέμα
των προσφυγικών ροών επιτέλους να λάβει τέτοια μέτρα, έτσι ώστε να ανακοπούν,
αλλά και να υπάρξει σημαντική βελτίωση
και ανακοπή αυτού του φαινομένου.
Η κα Μέρκελ έδειξε ετοιμότητα να διαδραματίσει ρόλο στην προσπάθεια, ώστε από
τη μια να αποφευχθούν οι οποιεσδήποτε
προκλητικές από πλευράς Τουρκίας ενέργειες, ενώ την ίδια ώρα δήλωσε θετική στο
να συμβάλει ώστε η ΕΕ να είναι παρούσα,
αλλά και ταυτόχρονα να δώσει την οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί από νομικής άποψης
ή άλλως πως, έτσι ώστε η επιδιωκόμενη
λύση να είναι η επιθυμητή».
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Μπορρέλ: Η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να έρθει από έξω
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως την επανάληψη μιας διαδικασίας διευθέτησης του Κυπριακού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, το συντομότερο δυνατόν",
παραμένει δεσμευμένη και είναι έτοιμη
να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια τα
δύο μέρη και τα Ηνωμένα Έθνη κρίνουν
χρήσιμη και αλλά "η λύση δεν μπορεί να
έρθει από έξω - η ευθύνη για την εξεύρεση λύσης βαρύνει πρώτα και κύρια
τους ίδιους τους Κυπρίους» , δήλωσε
ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την
εξωτερική πολιτική και ο Αντιπρόεδρος
της Κομισιόν (HRVP) Ζοζέπ Μπορρέλ,
πριν από την επίσκεψή του αύριο στην
Κύπρο.
Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή που παραχώρησε στο ΚΥΠΕ, ο Ζοζέπ Μπορρέλ υπενθυμίζει ότι η ΕΕ αναμένει από την Τουρκία
να υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις για δίκαιη, περιεκτική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο του
ΟΗΕ, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και
σύμφωνα με τις ιδρυτικές αρχές της ΕΕ και
το κοινοτικό κεκτημένο και υπενθυμίζει ότι
"πράγματι πρόκειται για μια διαδικασία που
δεν ξεκινά από το μηδέν: υπάρχει ένα πλαίσιο - συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και υπάρχει μια ιστορία, με συγκλίσεις , με
την υποστήριξη του ΟΗΕ, των εγγυητριών
δυνάμεων και της ΕΕ".
Αναλυτικά, κληθείς να σχολιάσει τι ελπίζει να επιτύχει με αυτήν την επίσκεψη
στην Κύπρο, ο Ύπατος Εκπρόσωπος
Μπορρέλ αναφέρει:
Ταξιδεύω στην Κύπρο για να προσφέρω την
υποστήριξή μου - και αυτή της ΕΕ - στην
εξεύρεση δρόμου για την επανάληψη των
συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού
και να βοηθήσω να τερματιστεί το μακροχρόνιο κυπριακό ζήτημα σύμφωνα με τις
παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών. Μια
ολοκληρωμένη διευθέτηση θα ήταν επωφελής για την Κύπρο και την ΕΕ, καθώς και
για την ευρύτερη ασφάλεια και σταθερότητα
στην περιοχή.
Κληθείς να εξηγήσει πως μπορεί η ΕΕ να
βοηθήσει τις δύο κοινότητες στην επίλυση του Κυπριακού και αν η πρόταση του
Προέδρου Γιούνκερ για οικονομική βοήθεια για την υλοποίηση της επανένωσης,
είναι αυτό ακόμη στο τραπέζι, ο ο Ύπατος Εκπρόσωπος Μπορρέλ σημειώνει:
Μια ολοκληρωμένη διευθέτηση σύμφωνα
με τις παραμέτρους του ΟΗΕ θα ανοίξει νέους ορίζοντες για την οικονομία και θα έχει
μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Η Κομισιόν παρέχει τεχνική και νομική υποστήριξη στη διαδικασία της επίλυσης για πολλά
χρόνια. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών
επίλυσης του 2017, η ΕΕ συμμετείχε σε πολιτικό επίπεδο και οι ανώτεροι αξιωματούχοι μας συνέβαλαν ουσιαστικά σε όλη τη
διαδικασία, συνεργαζόμενοι με τον ΟΗΕ. Οι
προσφορές υποστήριξης της ΕΕ παραμένουν στο τραπέζι.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη χορηγήσει
οικονομική βοήθεια σχεδόν 600 εκατομμυρίων ευρώ από το 2006 στην τουρκοκυπριακή κοινότητα για να διευκολύνει την επανένωση της Κύπρου ενθαρρύνοντας την
οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής
κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

- την οικονομική ολοκλήρωση του νησιού
- βελτίωση των επαφών μεταξύ των δύο κοινοτήτων και με την ΕΕ
την προετοιμασία για την ενσωμάτωση της
κοινοτικής νομοθεσίας (όπως λέμε το κεκτημένο της ΕΕ) μετά από ολοκληρωμένη διευθέτηση του Κυπριακού".
Σε σχέση με το αν και με ποιο ρόλο θα
βρεθεί η ΕΕ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην προσεχή πολυμερή
διάσκεψη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ο ο
Ύπατος Εκπρόσωπος Μπορρέλ εξηγεί:
"Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πλήρως
την επανάληψη μιας διαδικασίας διευθέτησης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, το συντομότερο δυνατό. Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε
οποιαδήποτε βοήθεια και τα δύο μέρη και
τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν πιο χρήσιμη. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει παρατηρητής της Διάσκεψης για την Κύπρο".
Κληθείς να σχολιάσει την κατάσταση με
το Βαρώσι στο πλαίσιο της διαδικασίας
επίλυσης, ο ο Ύπατος Εκπρόσωπος
αναφέρει:
"Ας μην υπάρχει αμφιβολία: ο σεβασμός του
καθεστώτος των Βαρωσίων, όπως ορίζεται
στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, είναι
υψίστης σημασίας.
Η ΕΕ ανησυχεί βαθιά για τις εξελίξεις επί τόπου και έχει καταδικάσει τα τελευταία μονομερή βήματα, τα οποία πρέπει να αντιστραφούν. Δεν πρέπει να πραγματοποιηθούν
ενέργειες σε σχέση με το Βαρώσι που δεν
είναι σύμφωνες με τα σχετικά ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της
ΕΕ επισήμαναν επανειλημμένα αυτά τα
σημεία, πιο πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.
Είναι σημαντικό να αποφευχθούν μονομερείς ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν εντάσεις στο νησί και να υπονομεύσουν την επιστροφή στον διάλογο ή την
επιτυχία των μελλοντικών συνομιλιών.
Η ΕΕ βρίσκεται σε στενή επαφή με τα Ηνωμένα Έθνη και παρακολουθεί στενά την κατάσταση επί τόπου".
Κληθείς να επιβεβαιώσει αν η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική
ισότητα είναι η μόνη λύση που μπορεί
να αποδεχθεί η ΕΕ, υπό το πρίσμα ότι
ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς δήλωσε πρόσφατα ότι όσοι σκέφτονται άλλες λύσεις
δεν ρώτησαν την ΕΕ, ο Ύπατος Εκπρόσωπος Μπορρέλ εξηγεί:
"Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη δίκαιης, συνολικής και βιώσιμης διευθέτησης του Κυπριακού, σύμφωνα με τα
σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα
με τις αξίες και τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και το κοινοτικό κεκτημένο. Το
ψήφισμα 2561 του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών της 29ης Ιανουαρίου
2021 υπενθυμίζει τη σημασία της επίτευξης μιας διαρκούς, περιεκτικής και δίκαιης
διευθέτησης που θα βασίζεται σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική
ισότητα. Για την ΕΕ, είναι ύψιστης σημασίας
η επίλυση να διασφαλίζει την ακεραιότητα
και τις δυνατότητες λήψης αποφάσεων της
ΕΕ. Για αυτόν τον λόγο, όσο πιο γρήγορα η
ΕΕ μπει και συμμετέχει στη νέα διαδικασία
διευθέτησης, τόσο το καλύτερο".
Καθώς το ζήτημα της Κύπρου βρίσκεται

ακόμη υπό συζήτηση για 47 χρόνια, ο Ύπατος Εκπρόσωπος Μπορρέλ ρωτήθηκε τι
πήγε στραβά μέχρι τώρα και αν τελικά οι
δύο κοινότητες έχουν αρκετή ενσυναίσθηση για να επουλώσουν τα τραύματα από
κοινού:
"Η λύση στο Κυπριακό δεν μπορεί να έρθει
από έξω. Η ευθύνη για την εξεύρεση λύσης
εναπόκειται πρωτίστως στους Κυπρίους.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών ήταν ξεκάθαρο σχετικά με τις παραμέτρους και η ΕΕ υποστηρίζει τον ΟΗΕ
σε αυτό το θέμα. Πράγματι, δεν πρόκειται
για μια διαδικασία που ξεκινά από το μηδέν: υπάρχει ένα πλαίσιο - συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών - και
υπάρχει μια ιστορία, με συγκλίσεις που
πρέπει να αξιοποιηθούν, με την υποστήριξη
των Ηνωμένων Εθνών, των δυνάμεων εγγυήσεων και της ΕΕ . Γνωρίζουμε ότι δεν είναι
μια εύκολη διαδικασία, αλλά μας ενθαρρύνει η ετοιμότητα των δύο Κυπρίων ηγετών
να συνεργαστούν με τα Ηνωμένα Έθνη για
να βρουν έναν τρόπο να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για μια ολοκληρωμένη λύση
του Κυπριακού.".
Κληθείς να αναφέρει τι πρέπει να κάνει
η Τουρκία στο πλαίσιο των συνομιλιών
και αν η απόσυρση των στρατευμάτων
αποτελεί προϋπόθεση για να προχωρήσουμε περαιτέρω, αλλά και στο ερώτημα αν μπορεί ένα κράτος μέλος της ΕΕ
να σταθεί μέσα στην ΕΕ ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν εγγυήσεις τρίτων και
δικαιώματα παρέμβασης, ο Ύπατος Εκπρόσωπος αναφέρει:
"Περιμένουμε από την Τουρκία να υποστηρίξει ενεργά τις διαπραγματεύσεις για
δίκαιη, περιεκτική και βιώσιμη διευθέτηση
του Κυπριακού στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα
με τις αρχές, στις οποίες βασίζεται η ΕΕ και
το κοινοτικό κεκτημένο. Είναι σημαντικό να
διατηρηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί
μέχρι στιγμής και να συνεχιστεί η προετοιμασία για μια δίκαιη, περιεκτική και βιώσιμη

διευθέτηση, συμπεριλαμβανομένων των
εξωτερικών της πτυχών. Η δέσμευση και η
συμβολή της Τουρκίας με συγκεκριμένους
όρους σε αυτόν τον ολοκληρωμένο διακανονισμό παραμένουν ζωτικής σημασίας.
Πρέπει πάντα να λάβουμε υπόψη ότι η
Κύπρος είναι και θα παραμείνει μέλος της
Ένωσής μας μετά τον διακανονισμό".
Ερωτηθείς πως μπορεί το απόθεμα
υδρογονανθράκων στην περιοχή να γίνει παράγοντας ειρήνης αντί για διαίρεσης και εντάσεων και μήπως τελικά θα
έπρεπε να εγκαταλειφθεί εντελώς υπέρ
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο
Ύπατος Εκπρόσωπος απαντά:
"Η Κύπρος διαθέτει εξαιρετικό δυναμικό
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως ηλιακής ενέργειας. Η προσεκτική εκμετάλλευση
αυτού του δυναμικού μπορεί να βοηθήσει
στην προστασία της εθνικής οικονομίας από
τη διεθνή αστάθεια των τιμών του πετρελαίου, να υποστηρίξει έντονα την εμπορική
της ισορροπία, να βελτιώσει σημαντικά την
ποιότητα του αέρα, να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια του εφοδιασμού, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αυξήσει
την ελκυστικότητα του νησιού σε περιβαλλοντικά συνειδητούς τουρίστες. Οι φυσικοί
πόροι που βρίσκονται εντός και γύρω από
την Κύπρο θα πρέπει να ωφελούν όλους
τους Κύπριους και να αποτελούν ισχυρό κίνητρο για την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής
διευθέτησης στην Κύπρο. Ενθαρρύνουμε
τη συνεχή ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων
οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο
κυπριακών κοινοτήτων, επίσης σε αυτόν
τον τομέα, και είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε".
Τέλος, ερωτηθείς τι πρέπει να περιμένουμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Μαρτίου και πώς συνδέεται η κατάσταση στην Κύπρο με τη διαδικασία διμερών συνομιλιών Τουρκίας και Ελλάδας,
ο Ζ.Μπορρέλ σημειώνει τα εξής:
"Τόσο οι ελληνοτουρκικές διμερείς διερευνητικές συνομιλίες όσο και το Κυπριακό είναι
σημαντικά κομμάτια που παρακολουθούμε
στενά μέχρι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του
Μαρτίου. Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν ήδη υπογραμμίσει τον Δεκέμβριο ότι η βιώσιμη αποκλιμάκωση και η πρόοδος σε αυτά τα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη
μιας συνεργασίας και αμοιβαία επωφελής
σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου θα είναι
μια ευκαιρία για τους ηγέτες της ΕΕ να εξετάσουν τη συνολική σχέση με την Τουρκία
και να καθορίσουν τα επόμενα βήματα".
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Σε προηγούμενο άρθρο μιλήσαμε για τις
εξαγγελίες του Κυρ. Μητσοτάκη για τους
γιορτασμούς των 200 χρόνων από την
Ελληνική επανάσταση. Με το υπεροπτικό
ύφος του κερδισμένου των εκλογών και την
υπεροψία που τον διακατέχει ανακοίνωσε
θριαμβολογικά την δημιουργία επιτροπής
για τον γιορτασμό με την ονομασία «Ελλάδα 2021».
Επίσης γράψαμε για την τοποθέτηση μίας
υπερπλούσιας γυναίκας της Γιάννας Αγγελοπούλου Δασκαλάκη που ο πρωθυπουργός την διόρισε πρόεδρο της επιτροπής
για να γιορτάσουμε οι Έλληνες την επανάσταση που έκαναν οι πρόγονοί μας να
διώξουν τους Οθωμανούς και να ξετινάξουν
400 χρόνια σκλαβιάς. Έχω ασχοληθεί και
παλαιότερα με την γυναίκα αυτή που είναι
μέσα στην Ελληνική αλλά και παγκόσμια
αριστοκρατία και που βρωμάει η ζωή της
από σκάνδαλα και ραδιουργίες. Αυτή λοιπόν την γυναίκα τοποθέτησε ο Κυρ. Μητσοτάκης, που ανέλαβε να ηγηθεί και να δώσει
το δικό της στίγμα στις εκδηλώσεις αυτές.
Θα ασχοληθώ με το πνεύμα των δηλώσεων
του Πρωθυπουργού και την οπτική γωνιά
που η αστική τάξη της Ελλάδας βλέπει και
αναλύει τον ξεσηκωμό του 1821.
Ο Κυρ. Μητσοτάκης, σε ομιλία του στις
αρχές του 2020, σε εκδήλωση της “πρωτοβουλίας 1821-2021”, προκαθόρισε πως η “η
ανάδειξη των πτυχών της Εθνικής Παλιγγενεσίας αλλά και της μετέπειτα ιστορίας μας”
θα γίνει “σε σύμπλευση και συναντίληψη με
τις προγραμματικές κατευθύνσεις που ήδη
έχουν τεθεί και σε εναρμόνιση με ένα εθνικό
προγραμματισμό”.
Αυτό δεν άργησε να φανεί και από τις δηλώσεις και τις πρώτες τοποθετήσεις μελών
της εθνικοψεκασμένης Επιτροπής “Ελλάδα
2021”, που επακολούθησαν και συνεχίζονται, στις οποίες κυριαρχούν οι διακηρύξεις
να αναδειχθεί το έργο της ελληνικής αστικής
τάξης ως “εθνική επιτυχία” που έκανε την
Ελλάδα ένα “ισχυρό δημοκρατικό κράτος”,
“ένα κράτος πρότυπο της Βαλκανικής”, σύμφωνα με τον Κυρ. Μητσοτάκη, ένα “πετυχημένο δημοκρατικό κράτος” με “αδιαπραγμάτευτη θέση στην ευρωπαϊκή οικογένεια”,
σύμφωνα με τη Γιάννα Αγγελοπούλου.
Οι εκδηλώσεις της επιτροπής για τα 200
χρόνια της επανάστασης θα συνδεθούν
και με το Φανάρι του Πατριαρχείου της
Κωνσταντινούπολης. Ο κρατικός γιορτασμός θα αναφερθεί στην ίδρυση του
νεοελληνικού κράτους. Μέσα όμως σε
καλούπια που εξυπηρετούν την κυβερνητική πολιτική αλλά και στην ιστορική
οπτική της πλουτοκρατίας όπως αυτή
έχει διαμορφωθεί μέσα από τις εξαρτήσεις της από τις Μεγάλες Δυνάμεις
και από μία μετασχηματισμένη κληρονομία του φαναριωτισμού και του
κοτζαμπασισμού.
Δεν θα λείπουν οι κορώνες για την «αθάνατη Ελληνική ψυχή» ούτε και οι εθνικιστικοί
λόγοι για την «μοναδικότητα του Έλληνα
και για “την ποιότητα της Δημοκρατίας και
το υψηλό επίπεδο πολιτισμού της Ελλάδας
εν αντιθέσει με τη γείτονα χώρα που κάνει
βήματα προς τα πίσω, βεβηλώνοντας την
ιστορία”, όπως είπε, επιδεικτικά, η Γ. Αγγελοπούλου κατά την επίσκεψή της στην
Αλεξανδρούπολη.
Εμείς θα μιλήσουμε για το στίγμα που
δίνουν οι ιστορικοί, μερικοί από αυτούς έζησαν και πήραν μέρος στην
επανάσταση όπως του στρατηγού Μακρυγιάννη και άλλων. Για αυτούς τους
επαναστάτες που με το χέρι στο τουφέκι
πολέμησαν την Οθωμανική αυτοκρατορία. Σε αυτές τις εορταστικές εκδηλώσεις
για τα 200 χρόνια από την επανάσταση δεν
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Οι Μύθοι για το 1821 από την
κυβέρνηση και την ντόπια
μεγαλοαστική τάξη
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
θα αναδειχτούν τα πραγματικά γεγονότα,
τότε που οι ραγιάδες Έλληνες πήραν τα
όπλα για να τα βάλουν με μία ολόκληρη αυτοκρατορία των Οθωμανών. Ειδικά δεν θα
αναδειχτούν τα μαθήματα που μπορούμε
να πάρουμε εμείς σαν απόγονοι αυτών των
αγωνιστών και να καθορίσουμε το μέλλον
μας.
Εχθροί της επανάστασης του 1821 ήταν
οι προύχοντες, η επίσημη εκκλησία και
αυτοί που μοιράζονταν την εξουσία και
που εμπόδιζαν το πέρασμα από την φεουδαρχία στον καπιταλισμό δηλαδή την
κίνηση της ιστορίας και της εξέλιξης και
πρόοδο. Οι Έλληνες από την άλλη μεριά
με τα όπλα έκαναν τον αγώνα της απελευθέρωσης για την πρόοδο της ιστορίας και
την ανατροπή της εξουσίας των Οθωμανών που την είχαν μαζί με
τους κοτζαμπάσηδες, την
εκκλησία και το Φανάρι.
Αλλά ποια ήταν η προσφορά της εκκλησίας και
της ηγεσία της που είχε και
εξακολουθεί ακόμα να έχει
την έδρα της στο Φανάρι;.
Είναι γνωστό ότι η αγανάκτηση στρέφετε κυρίως
κατά των αρχιερέων η γενικά κατά του ανωτέρου
κλήρου και όχι γενικά κατά
του κλήρου. Σε πολλές
μάλιστα περιπτώσεις οι
μαρτυρίες των ιστορικών
λένε ότι ενώ ο κατώτερος
κλήρος (εννοώντας τους
ιερείς) πήρε το μέρος και
βοήθησε την επανάσταση,
ο ανώτερος κλήρος και μάλιστα οι αρχιερείς
ήταν εκείνοι που αντέδρασαν και αντιτάχθηκαν σ' αυτόν.
Πρέπει να ξέρουμε ότι η μη παρουσίαση
των πραγματικών γεγονότων που γίνεται για αντιλαϊκά συμφέροντα, ψέματα,
και τα κατασκευασμένα γεγονότα γύρω
από την επανάσταση είναι τα βασικά
αίτια ώστε να επικρατεί θολούρα και
σύγχυση γύρω από πρόσωπα και γεγονότα. Ο ίδιος αφορισμός του Κολοκοτρώνη αλλά και των επαναστατών από
την ανώτερη ιεραρχία βαραίνει και αυτήν
την ίδια την Επανάσταση.

Η προσφορά της
Εκκλησίας όπως την είδαν
οι αγωνιστές του 1821

Στρατηγός Μακρυγιάννης
Ο Μακρυγιάννης γράφει στα απομνημονεύματά του για τα μοναστήρια (κυρίως της
Πελοποννήσου): «...αυτά τα μοναστήρια
ήταν τα πρώτα προπύργια της επανάστασής μας. Έχουμε επίσης πληθώρα μαρτυριών από έρευνες ιστορικών για τον ρόλο
της επίσημης εκκλησίας και του ανώτερου
κλήρου που ήταν ενάντια στον ξεσηκωμό
και την επανάσταση.
Τα μοναστήρια έπαιξαν σημαντικό ρόλο
στα χρόνια της επανάστασης. Απέκρυψαν
τους κυνηγημένους και έσωσαν πολλούς
από τη μανία των Τούρκων. Αποθήκευαν
τα όπλα των επαναστατών αλλά και τους
ιδίους. Προμήθευαν με τρόφιμα και χρήματα την επανάσταση και χρησίμευαν για να

proutis0107@rogers.com
φροντίζουν τους τραυματισμένους αγωνιστές και εκατοντάδες ιερείς και καλόγεροι
πήραν μέρος σε πολλές μάχες. Πολλοί
σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν και πολλά
μοναστήρια τα έκαψαν ειδικά στην περίοδο του Ιμπραήμ. Και σαν να μην έφταναν
αυτά, μετά την απελευθέρωση οι Βαυαροί
αποφάσισαν να κλείσουν μοναστήρια που
κράτησαν ζωντανές τις παραδόσεις και τη
γλώσσα. Και όταν ήρθε η ώρα της Επανάστασης, πρωτοστάτησαν τόσο στην προετοιμασία όσο και καθ’ όλη τη διάρκειά της.
Συνεχίζει ο Μακρυγιάννης: «...και βρίζουν,
οι πουλημένοι εις τους ξένους, και τους παπάδες μας, οπού τους ζυγίζουν άναντρους
και απόλεμους. Εμείς τους παπάδες τούς
είχαμε μαζί εις κάθε μετερίζι, εις κάθε πόνον
και δυστυχίαν. Όχι μόνον διά να βλογάνε

τα όπλα τα ιερά, αλλά και αυτοί με ντουφέκι
και γιαταγάνι, πολεμώντας ωσάν λεοντάρια. Ντροπή, Έλληνες!». Ο Μακρυγιάννης
γράφει επίσης για τα μοναστήρια (κυρίως
της Πελοποννήσου): «...αυτά τα μοναστήρια
ήταν τα πρώτα προπύργια της επανάστασής μας. Ότι εκεί ήταν και οι τζεμπιχανέδες
μας κι όλα τ’ αναγκαία του πολέμου. Ότ’
ήταν παράμερον και μυστήριον από τους
Τούρκους».
Ο ιστορικός Φωτιάδης αναφέρετε στην
επανάσταση και ειδικά στον ρόλο που έπαιξε ο ανώτερος κλήρος. Ήταν αυτή η κλίκα
των ανθρώπων που ήταν στην υπηρεσία
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας για να εισπράττει τους φόρους από τους Έλληνες
ραγιάδες για τον Σουλτάνο και την Τουρκική
διοίκηση. Ήταν οι ευνοούμενοι του Σουλτάνου και έκαναν τα πάντα για να μην εκραγεί
η επανάσταση. Αντίθετα έκαναν προσπάθειες για να καταπνίξουν την επανάσταση.
Οι έξαρχοι του Πατριαρχείου περιέτρεχαν
σε όλη τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και κάθε
Κυριακή αφόριζαν από τις εκκλησίες αλλά
και από τα τζαμιά όποιον σήκωνε το τουφέκι
ή το γιαταγάνι εναντίον των Τούρκων λέγοντας τα γελοία όπως «… Άς μην χάσωμεν
δια μίαν ψευδήν και ανύπαρκτον τάχα
ελευθερίαν του παρόντος βίου, τας αμαράντους στεφάνους αιωνίου μακαριότητος» ή «… Ελευθερία εν τω ουρανώ και
υποταγή επί της γής», κρατούσαν τον λαό
ραγιά και υποτελή των Τούρκων.
Το 1804 ο ζάμπλουτος Πατριάρχης του
Φαναρίου Καλλίνικος ο Δ΄, πρόδωσε στους
Τούρκους εταίρους του, τις κινήσεις της

Φιλικής Εταιρείας στην Πελοπόννησο και
ταυτόχρονα εξέδωσε αφορισμό, που διαβάστηκε σε όλες τις εκκλησίες της Επικράτειας και καλούσε όλους τους ραγιάδες υπηκόους του να εξοντώσουν ή να προδώσουν
τους «καταραμένους επαναστάτες», στους
Τούρκους. Τον χειμώνα του 1805 πάνω
από δύο χιλιάδες (2000) Κλέφτες και Αρματωλοί προδόθηκαν και δολοφονήθηκαν
από τους Τούρκους, όλοι θύματα του Καλλινίκιου αφορισμού. Ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης
σώθηκε μαζί με πέντε – έξι (5-6) πρωτοπαλίκαρά του την τελευταία στιγμή, ενώ το
ασκέρι του αριθμούσε περί τους πεντακόσιους (500) πολεμιστές. Ο μικρός αδελφός
του, Γιάννης Κολοκοτρώνης, μαζί με δέκα
(10) περίπου παλικάρια προδόθηκαν από
τους καλόγερους της μονής των Αιμυαλών,
όπου είχαν πάει για να ξεφύγουν από τους
Τούρκους και σφαγιάσθηκαν. Άλλος δεσπότης, ο της Άρτας Πορφύριος, όχι μόνο αφόρισε τους Σουλιώτες αλλά στρατολόγησε
πεντακόσιους (500) αγρότες, τους όπλισε
και τους έστειλε να πολεμήσουν εναντίον
τους. Άλλος δεσπότης, ο της Πάργας Ιγνάτιος απειλούσε με αφορισμό τους Αρτινούς
αν πήγαιναν να βοηθήσουν τους Σουλιώτες. Άλλος δεσπότης, ο του
Άργους και Ναυπλίας Ιερόθεος, ζήτησε από τον Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄ και πέτυχε τον
αφορισμό των κατοίκων επτά
(7) χωριών της περιοχής του:
Αγίου Νικολάου, Έλατου, Καράτουλας, Μεσοράχης, Νέας
Χώρας, Περδικόβρυσης και
Ωριάς. Το έγκλημά τους ήταν
ότι, όντας εξαθλιωμένοι και
εξαγριωμένοι από τις ενέργειες των μοναχών και την
συσσώρευση μεγάλου πλούτου στο μοναστήρι του Τιμίου
Προδρόμου, έκαναν το αυτονόητο: πήραν τα κτήματα, τις
ελιές και τα αιγοπρόβατα της
μονής για να ζήσουν.
Η επιτροπή «Ελλάδα 2021»
προτάσσοντας αυτή τη μυθολογία ως κεντρικό μήνυμα του επίσημου γιορτασμού
του 1821, μαζί με την μεγαλοαστική τάξη
με τη σημερινή κυβέρνησή της θέλει στον
“εθνικό απολογισμό” της για τους δύο αιώνες που διοικεί το νεοελληνικό κράτος να
βάλει στη σκιά, να υποβαθμίσει -μια και δεν
μπορεί εντελώς να τις κρύψει- τις βαριές
ευθύνες της για τις επανειλημμένες εθνικές,
οικονομικές και κοινωνικές καταστροφές
που έχει φέρει και φέρνει η πολιτική της στη
χώρα μας, για την κατάντια στην οποία έχει
οδηγήσει και κρατά τον τόπο μας.
Αν σ’ αυτές τις παρεμβάσεις προσθέσουμε και την ανιστόρητη δήλωση της
προέδρου της Επιτροπής “Ελλάδα
2021” στα Γιάννενα πως “ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός συνέχισε τη Βυζαντινή παράδοση σε δύσκολους καιρούς”
δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς,
ποιο πλαίσιο προωθεί η κυβέρνηση και
η ντόπια μεγαλοαστική τάξη για τον επίσημο γιορτασμό των διακοσίων χρόνων
της Ελληνικής επανάστασης. Ένα πλαίσιο ανασκευής και διαστροφής της αληθινής ιστορίας της Ελληνικής Επανάστασης και των δύο αιώνων του νεοελληνικού
κράτους που ενταφιάζει το επαναστατικό
περιεχόμενο του 1821. Δηλαδή πρώτα απ’
όλα το μεγάλο και άλυτο λαϊκό αίτημα της
Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, αλλά και το κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα της θέσης του
ελληνικού λαού και τις τύχες αυτής της χώρας, που είναι αλληλένδετο με την κατάκτηση αυτού του αιτήματος.
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Καλή
Σαρακοστή!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Greek Style Fondue
•
•

Shrimp Giouvetsi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(serves 4)
2 lbs. of uncooked (raw) shrimp,
shelled and deveined
4 cups of water
1/3 cup olive oil
2 cups diced onions
5 cloves of garlic, finely chopped
1/4 red pepper, diced
1/4 green pepper, diced
1/4 cup grated carrot
2 bay leaves

Πήτερ
Μινάκης

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Tbsp. of of chopped fresh parsley
2 Tbsp. of tomato paste
1 cup of kritharaki (orzo)
1/4 cup of dry Greek wine
shrimp stock (made from the water
and shrimp shells)
salt and pepper to taste
pinch of Boukovo (chilli flakes)
1 tsp. ground star anise
2 Tbsp. chopped fresh dill
Pre-heated 375F oven

1.
Place the
shrimp shells in a pot
with about 4 cups of
water. Add a pinch
of salt and bring to
a boil. Simmer for 20
minutes and shut the
heat off (your liquid
will reduce to about 3

cups).
2.
In the meantime, add your
olive oil into a skillet over medium
heat and now add the onions, garlic,
peppers, carrot, bay, parsley and a
pinch of salt and sweat the vegetables
for about 5-7 minutes or until softened.
3.
Add the tomato paste in the
skillet and stir for a minute. Now add your kritharaki (orzo) and stir for a couple of minutes
or until toasted and some kernels start to stick to the pan. Add your wine and deglaze while
stirring for a couple of minutes. Strain the shrimp stock and discard the shells. Add the hot
shrimp stock into the skillet and bring to a boil and stir occasionally. Adjust seasoning with
salt and pepper and add a pinch of Boukovo (chilli flakes) and star anise.
4.
Empty the contents of your skillet into a casserole/baking vessel. Your liquid
should be about 1 inch above the the kritharaki (add some hot water if needed and adjust
seasoning accordingly). Remove your shrimp from your fridge and allow to comeback to
room temperature.
5.
liquid has been absorbed. Carefully remove the casserole from the oven and add
chopped fresh dill and stir in. Place the shrimp on the bed of orzo and place back in the
oven for about 5 minutes until your shrimp are pink and have formed a C-shape.
6.
Remove from the oven, divide and serve, top with more finely chopped dill, a
drizzle of Greek olive oil. Pair with Skouras Cuvee Prestige Red .

Γαρίδες Γιουβέτσι
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(4 άτομα)
2 λίβρες άψητες γαρίδες, χωρίς
κέλυφος
4 φλιτζάνια νερό
1/3 φλιτζάνι ελαιόλαδο
2 φλιτζάνια κρεμμύδια σε κύβους
5 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες
1/4 κόκκινη πιπεριά, σε κύβους
1/4 πράσινη πιπεριά, σε κύβους
1/4 φλιτζάνι τριμμένο καρότο
2 φύλλα δάφνης
2 κουταλιές της σούπας. από ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό

•
•
•
•
•
•
•
•

2 κουταλιές της σούπας. πάστα
ντομάτας
1 φλιτζάνι κριθαράκι (orzo)
1/4 φλιτζάνι ξηρό ελληνικό κρασί
απόθεμα γαρίδας (φτιαγμένο από
νερό και κέλυφος γαρίδας)
Αλάτι και πιπέρι
πρέζα Μπούκοβο (νιφάδες τσίλι)
1 κουτ. αλεσμένο γλυκάνισο
2 κουταλιές της σούπας. ψιλοκομμένο φρέσκο άνηθο
Προθερμασμένος φούρνος 375
Φαρενάιτ

1.
Τοποθετούμε το κέλυφος από τις γαρίδες σε μια κατσαρόλα με περίπου 4 φλιτζάνια νερό. Προσθέτουμε μια πρέζα αλάτι και βράζουμε. Σιγοβράζουμε για 20 λεπτά και
κλείνουμε τη φωτιά (το υγρό θα μειωθεί σε περίπου 3 φλιτζάνια).
2.
Εν τω μεταξύ, προσθέτουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και
προσθέτουμε τώρα τα κρεμμύδια, το σκόρδο, τις πιπεριές, το καρότο, το μαϊντανό και μια
πρέζα αλάτι και μαραίνουμε τα λαχανικά για περίπου 5-7 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν.
3.
Προσθέτουμε την πάστα ντομάτας στο τηγάνι και ανακατεύουμε για ένα λεπτό.
Τώρα προσθέτουμε το κριθαράκι (orzo) και ανακατεύουμε για μερικά λεπτά ή μέχρι να
ψηθούν και μερικοί κόκκοι αρχίζουν να κολλάνε στο τηγάνι. Προσθέτουμε το κρασί και

•
•
•

1 1/4 cup crumbled Feta
1 1/4 cup grated Kasseri or Graviera
cheese
1 Tbsp. corn starch
2-3 Tbsp. olive oil
1 clove of garlic, grated

•
•

1/4 cup diced white onion
1 cup evaporated milk (or half/half
cream)
• Splash of dry white wine
Garnish
• Thyme or oregano sprigs

1.
Place your cheeses and
corn starch in a bowl and toss to
coat, set aside.
2.
Into a small pot or
medium skillet, add your olive
oil over medium-low heat and
add your garlic and onion. Cook,
stirring often for 5 minutes or until
translucent.
3.
Add milk, cheeses and
wine and stir in. Keep stirring until
the mixture becomes a glossy
sauce.
4.
Add a tablespoon or two
of milk if you wish to loosen the sauce a bit.
5.
Transfer to a serving vessel, serve with crusty bread or a Greek koulouri and dip
away!

Ελληνικό στυλ Τυρί Fondue
•
•
•
•
•
•

1 1/4 φλιτζάνι θρυμματισμένη Φέτα
1 1/4 φλιτζάνι τριμμένο τυρί Kasseri
ή Graviera
1 κουταλιά της σούπας κορν φλάουρ
2-3 κουταλιές της σούπας. ελαιόλαδο
1 σκελίδα σκόρδο, τριμμένη
1/4 φλιτζάνι λευκό κρεμμύδι σε

κύβους
1 φλιτζάνι γάλα συμπυκνωμένο (ή
μισό γάλα / μισή κρέμα)
• Λίγο ξηρό λευκό κρασί
Γαρνιτούρα
• Κλαδάκια θυμάρι ή ρίγανη
•

1.
Βάζουμε τα τυριά και το κορν φλάουρ σε ένα μπολ και ανακατεύουμε καλά, αφήνουμε στην άκρη.
2.
Σε μια μικρή κατσαρόλα ή μεσαίο τηγάνι, προσθέτουμε το ελαιόλαδο σε μέτριαχαμηλή φωτιά και προσθέτουμε το σκόρδο και το κρεμμύδι. Μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας συχνά για 5 λεπτά ή μέχρι το μείγμα να είναι ημιδιαφανές.
3.
Προσθέτουμε γάλα, τυριά και κρασί και ανακατεύουμε. Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε έως ότου το μείγμα να γίνει λεία σάλτσα.
4.
Προσθέτουμε μια κουταλιά της σούπας ή δύο γάλα εάν θέλουμε να αραιώσουμε
λίγο τη σάλτσα.
5.
Μεταφέρουμε σε δοχείο σερβιρίσματος, σερβίρουμε με ψωμί ή ελληνικό κουλούρι και βουτάμε!

Order my latest
cookbook, Everything
Easy Mediterranean
Order now from amazon.com or find
on location at Serano Bakery
αφυδατώνουμε ενώ ανακατεύουμε για μερικά λεπτά. Στραγγίζουμε το απόθεμα γαρίδας και
πετάμε τα κελύφη. Προσθέτουμε το ζεστό ζωμό από γαρίδες στο τηγάνι, βράζουμε και ανακατεύουμε περιστασιακά. Ρυθμίζουμε το καρύκευμα με αλάτι και πιπέρι και προσθέτουμε
μια πρέζα Μπούκοβο (νιφάδες τσίλι) και το γλυκάνισο.
4.
Αδειάζουμε το περιεχόμενο της κατσαρόλας σε ταψί. Το υγρό θα πρέπει να βρίσκεται περίπου 1 ίντσα πάνω από το κριθαράκι (προσθέτουμε λίγο ζεστό νερό εάν χρειάζεται και προσαρμόζουμε ανάλογα το καρύκευμα). Αφαιρούμε τις γαρίδες από το ψυγείο και
τις αφήνουμε να επανέλθουν σε θερμοκρασία δωματίου.
5.
Τοποθετούμε το ταψί στον προθερμασμένο φούρνο για 30-35 λεπτά ή έως ότου
απορροφηθεί σχεδόν όλο το υγρό. Αφαιρούμε προσεκτικά το ταψί από το φούρνο και προσθέτουμε ψιλοκομμένο φρέσκο άνηθο και ανακατεύουμε. Τοποθετούμε τις γαρίδες πάνω
στο κριθαράκι και τοποθετούμε το ταψί πίσω στο φούρνο για περίπου 5 λεπτά έως ότου οι
γαρίδες πάρουν ροζ χρώμα και έχουν σχηματίσει σχήμα C.
6.
Αφαιρούμε από το φούρνο, μοιράζουμε σε πιάτα και σερβίρουμε, πασπαλίζουμε
με λίγο παραπάνω ψιλοκομμένο άνηθο και περιχύνουμε με λίγο ελληνικό ελαιόλαδο.
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Website: www.nathenssiegel.com
516 Danforth Ave. Toronto, ON M4K 1P6
FREE DELIVERY
WITHIN 5 KM CIRCLE ON THE PURCHASE
OF $30 AND ABOVE

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) 469-5580
zaykagrill@gmail.com
www.zaykagrill.com

OPEN EVERY DAY
Mon - 4pm - 10 pm
Tues. - Thur: 12pm - 8 pm
Fri & Sat: 1 pm - 11 pm
Sun : 12pm - 10 pm

We Do Catering for your events in Toronto

(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

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
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου προσπαθεί να φανερώσει τα ψέματα της κυβέρνησης – τσίρκο που έχει πληρώσει 31 εκατομμύρια Ευρώ απ’ τα λεφτά των φορολογούμενων στα μέσα συσκότισης
για να μην δείχνουν πρωτοβουλίες όπως το κοστολογημένο και πολύ
ελπιδοφόρο σχέδιο της Αντιπολίτευσης για ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας
που να τιμά την αξιοπρέπεια του μέσου εργαζόμενου Έλληνα, αντί για το
Τάσος
Θεοδωρίδης χρεωκοπημένο μοντέλο που καταστρέφει μέρα με την μέρα τις ελπίδες
των συμπατριωτών μας, σκοτώνοντας ως τώρα 6500 + που πολλοί από
αυτούς θα μπορούσαν να σωθούν αν ο κούλης είχε προσλάβει νοσοκομειακούς και γιατρούς και δεν ξόδευε εκατομμύρια για να προσλάβει αστυνομικούς και να
τους εξοπλίσει με την πιο μοντέρνα τεχνολογία σαν ρόμποκοπ για να δέρνουν όποιον έχει
αντίθετη γνώμη. (ουφ- με μια ανάσα...)
Σε απόλυτο πανικό οι “άριστοι” της
κυβέρνησης – τσίρκο, οδηγούν την
ψευτο-κώσταινα σε νέες “επιτυχίες”.
Με τόσα μέτωπα ανοιχτά, δηλαδή, την
αποτυχία στα μέτρα περιορισμού της
Πανδημίας (6500 + νεκροί παρά τα απανωτά αυστηρά λοκντάουν, αυταρχισμό
και είσοδο της αστυνομίας στα πανεπιστήμια (για να παταχθεί η ελεύθερη
διακίνηση ιδεών και να συκοφαντηθεί η
Δημόσια Παιδεία), την ευθύνη του κούλη
στο διορισμό ενός φερόμενου ως παιδόφιλου και κατ’εξακολούθηση εγκληματία
εναντίον της γενετήσιας αξιοπρέπειας
(Υπουργός Πολιτισμού δεν παραιτείται παρά τη φανερή της ανικανότητα),
την κατάρρευση της οικονομίας με ΚΑΘΟΛΟΥ σχέδιο εξόδου και ΑΠΟΛΥΤΗ
φτωχοποίηση των μεσαίων και μικρών
επιχειρηματιών, (10%+ ύφεση και δισεκατομμύρια χαμένο τζίρο λόγω βλακώδους σχεδιασμού στο κλείσιμο της αγοράς), τον διαφαινόμενο εξευτελισμό της Ελλάδας για ουσιαστική επαναφορά της θανατικής ποινής στην
Ευρώπη με την εκδικητικότητα εναντίον του ισοβίτη Κουφοντίνα, την αποτυχία στα Ελληνοτουρκικά (με ΔΥΟ τουρκικά πλοία να αρμενίζουν στο Αιγαίο), η κυβέρνηση έχει αρχίσει να
φθείρεται και δείχνει να καταρέει. Οι ίδιοι το ομολογούν και ψάχνουν λύσεις. Η “ναυαρχίδα”
της δεξιάς η “Καθημερινή” προβληματίζεται: Αλλαγή πλεύσης (αφού όλα τα μέτρα έχουν
αποτύχει, 6500+ νεκροί, καθόλου ΜΕΘ στην Αθήνα μετά ένα χρόνο λοκντάουν) ζητάει
η εφημερίδα-που είναι ιδιοκτησία εφοπλιστή, με τίποτε να προεξοφλεί πως θα ξεφύγει η
Ελλάδα απ’ τα “σαγόνια” του κορονοϊού. Και απ’ την άλλη μεριά, έχεις μια ολοκληρωμένη
κοστολογημένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για το χτίσιμο απ’ την αρχή του Εθνικού Συστήματος
Υγείας που ανακοίνωσε σε εκδήλωση (διαδικτυακή) ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ακούσατε τίποτε γι’αυτή την εκδήλωση; Η Ελληνική Ραδιοτηλεόραση, που όλοι
την πληρώνουμε ΑΡΝΗΘΗΚΕ να το μεταδώσει! Εμείς καταφέραμε και το είδαμε από τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με μηντιακά μεσάνυχτα, η ελλαδίτσα που θα ξεπεράσει σε
λίγο την Τουρκία του Ερντογάν σε αυταρχισμό και αντιδημοκρατικές τακτικές, στέλνει κραυγές απόγνωσης. Η κυβέρνηση – τσίρκο συνεργάζεται με εταιρεία διαχείρισης δεδομένων
διαδικτύου και ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ιστοσελίδες από το ΦΕΗΣΜΠΟΥΚ όποιων από αυτούς αναφέρονται στην απεργία πείνας του ισοβίτη Κουφοντίνα. Αρκεί να γράψεις “Κουφοντίνας”
και μετά από λίγο η σελίδα σου “γίνεται σασπέντ”. Ιστοσελίδες μελών φωτογράφων που
αναρτούν φωτογραφίες από μαζικές εκδηλώσεις συμπαράστασης στον απεργό πείνας,
που έπνιξαν τις μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα, κατεβαίνουν με τη δικαιολογία πως παραβαίνουν τους νόμους της κοινότητας. Μετά μια μέρα, περιέργως ξαναενεργοποιούνται. Όλα τα
μέσα συσκότισης ασχολούνται με μια δήλωση
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που “υποθέτουν” πως
υποθάλπει “τρομοκρατική” στήριξη. Και όλα
αυτά την στιγμή που 185 χιλιάδες γεύματα στα
σχολεία κόβονται με ενέργειες της κυβέρνησης
– τσίρκο. Ναι, θυμάστε το 2012-14 που λιποθυμούσαν παιδάκια απ’ την ΠΕΙΝΑ στα δημοτικά
σχολεία στην Ελλάδα και για να μη γίνει ρεζίλι η Ελλάδα ζήτησε χρήματα απ’ την Ευρώπη
και άρχισε να παρέχει φαγητό σε παιδιά φτωχών οικογενειών, και μετά τα δεκαπλασίασε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Πάνε αυτά. Προσλάβαμε
χιλιάδες αστυνομικούς, δώσαμε εκατομμύρια
στα μέσα συσκότισης για να μην δείχνουν τίποτε “ενοχλητικό” και προσλάβαμε όλους τους
κολλητούς μας για να βγάλουμε την υποχρέωση που μας ψήφισαν. Με λίγα λόγια, αυτά τα
νέα από το μέτωπο της ψευτο-κώσταινας….
Τα “βρόντηξε” στον κούλη ο πρώην υπαρχηγός της Πυροσβεστικής και μέλος της
Νέας Δημοκρατίας: “Είστε ανίκανοι να διαχειριστείτε κρίσεις”.
Τι λέει το άτομο (ο κούλης, “μαγειρεύοντας”
τους αριθμούς; Έχουν εμβολιαστεί λέει ένα

εκατομμύριο άτομα!!! Δείτε τα νούμερα στον πίνακα: 327.136 εμβολιασμοί με δυο δόσεις
έχουν γίνει στην πραγματικότητα. Τι “μαγείρεμα” των αριθμών, ε; Εδώ στο “Μάτι” αυτοί θα
εκκένωναν την περιοχή σε 20 λεπτά (έτσι έλεγαν)! Αντί αυτού, ένα χρόνο τώρα κατάφεραν
να αφήσουν 6500 + συμπολίτες μας να πεθάνουν ΑΒΟΗΘΗΤΟΙ. Είναι γεγονός πως στην
Αθήνα, σήμερα, άτομα που αρρωσταίνουν από οποιαδήποτε άλλη αιτία ΕΚΤΟΣ COVID,
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΝΕ, εκτός των ιδιωτικών κλινικών, που και αυτές τα “δύσκολα” περιστατικά τα στέλναν κάποτε στα Δημόσια Νοσοκομεία, ενώ τώρα δεν τα παίρνουν καν. Αν
φυσικά έχεις μια περιουσία να ξοδέψεις, φυσικά και γίνεσαι καλά στα ιδιωτικά νοσοκομεία.
Αίσχος. Αλλά δεν τα λέμε εμείς μόνο. Ανικανότητα καταλογίζει στην “δική” του κυβέρνηση
άτομο από την ΝΔ (πρώην, διότι αηδίασε ο άνθρωπος και παραιτήθηκε!) Και όχι όποιος,
όποιος. Πρώην Υπαρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Ας διαβάσουμε την επιστολή παραίτησης του Ανδριανού Γκουρμπάτση, προς τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού και τον
υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη.
«Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Ως μέλος της ΝΔ αλλά και ως πολίτης νιώθω απέραντο θυμό και πλήρη απογοήτευση για τις αποτυχημένες και ατελέσφορες πολιτικές στους χειρισμούς της Κυβέρνησης στις σημαντικότερες κρίσεις λχ ελληνοτουρκική, υγειονομική, οικονομική, φυσικές καταστροφές, που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Θεωρώ λοιπόν, ότι
υπάρχει έλλειμμα αποτελεσματικής διαχείρισης των ως άνω κρίσεων από μέλη της
Κυβέρνησης που είναι «ΑΡΕΣΤΟΙ» σε εσάς προσωπικά και στο πρωθυπουργικό σας
περιβάλλον και όχι οι «ΑΡΙΣΤΟΙ», οι οποίοι σήμερα, που η κοινωνία βιώνει ένα γενικότερο κλίμα κρίσης θεσμών και αξιών είναι περισσότερο από ποτέ απαραίτητοι.
Αίρω λοιπόν την εμπιστοσύνη μου προς την Κυβέρνηση σας, γιατί θεωρώ ότι με
την παρούσα σύνθεση είναι ανίκανη στο να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις άνω
κρίσεις για το καλό του τόπου και του κοινωνικού συνόλου, ενώ διαφωνώ κάθετα
και με άλλες πολιτικές σε κρίσιμα ζητήματα. Κατόπιν τούτου και επειδή δεν προτίθεμαι στις επόμενες εκλογές να ψηφίσω τη ΝΔ, ζητώ τη διαγραφή μου από μέλος
της παράταξης, την οποία υπηρέτησα πιστά ενστερνιζόμενος τις αρχές και αξίες της
και στηρίζοντάς την με την ψήφο μου αδιάλειπτα σε όλες τις εκλογές από τα 18 μου
μέχρι και σήμερα.
Με σεβασμό
Ανδριανός Γκουρμπάτσης
Αντιστράτηγος - Υπαρχηγός ΠΣ, ε.α.
Υ.Γ. Διαβλέπω μια δυσκολία να αφουγκράζεστε τη φωνή μας, - επανειλημμένα σας έχω
ενημερώσει για τις συνεχιζόμενες μέχρι και σήμερα δυσλειτουργίες και παθογένειες
της Πολιτικής Προστασίας - γιατί δεν σας επιτρέπει το αισθητήριο των προσωπικών
επιλογών σας, που τις στηρίζετε σθεναρά κι ας έχουν πολιτικό κόστος γιατί σας εκθέτουν. Οι ΑΡΕΣΤΟΙ αυτοί, με τις εσφαλμένες πολιτικές, την έπαρση και ανικανότητά
τους θα σας στερήσει στις επόμενες εκλογές την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, και
μοιραία θα οδηγήσει την ΝΔ στην αντιπολίτευση. Βέβαια τότε θα ναι πολύ αργά για
να επανορθώσετε
τα τραγικά λάθη
ως προς τις επιλογές σας.
Άνθρωποι και
ανθρωπάκια.
Έχει 56 μέρες που
ένας
άνθρωπος
κάνει απεργία πείνας και 10 ημέρες
απεργία
δίψας,
διότι η πολιτεία καταπατά τα δικαιώματά του. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας,
καταδικασμένος ισοβίτης για 11
εγκλήματα σε κάθειρξη 25 ετών
έχει αρχίσει τη διαμαρτυρία του
διότι η πολιτεία δεν εφαρμόζει
τους νόμους που η ίδια ψήφισε:
Να τον μεταφέρει στον Κορυδαλλό όπου και δικαιούται να
βρίσκεται. Το εξηγήσαμε άλλωστε την προηγούμενη φορά.
Αυτή τη φορά θα εστιάσουμε
στο μαζικό κύμα αλληλεγγύης
για την απεργία πείνας του Δ.
Κουφοντίνα, με χιλιάδες διαδηλωτές που γέμισαν την Αθήνα,
την Θεσσαλονίκη και άλλες
πόλεις. Το επαναλαμβάνουμε,
άσχετα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την ποινή του ισοβίτη, όλοι αναγνωρίζουμε πως
η Δημοκρατία δεν εκδικείται
και γι’ αυτό και διαφέρει από
τα άλλα πολιτεύματα. Αυτή τη
στιγμή, η πολιτεία με την άρνησή της να

συνεχίζεται στη σελίδα 19

19

5 Μαρτίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος
εφαρμόσει τους νόμους που η ίδια ψήφισε,
παρανομεί. Η εξήγηση είναι απλή. Αν ήταν
άλλη κυβέρνηση ΔΕΞΙΑΣ στην Ελλάδα και
όχι οι συγγενείς του Μπακογιάννη που δολοφονήθηκε απ’ τον ισοβίτη Κουφοντίνα (ο σημερινός Πρωθυπουργός είναι θείος του γιού του δολοφονηθέντος) ίσως δεν θα μιλούσαμε
για εκδίκηση. Τώρα πλέον είναι σαφές, ότι η Δεξιά ήθελε θανατική ποινή για τον ισοβίτη,
αλλά δυστυχώς γι’ αυτούς η θανατική ποινή στην Ελλάδα έχει καταργηθεί. Τι πιο βολικό
λοιπόν να τον αφήσουν να πεθάνει διαμαρτυρόμενος; Το θέμα είναι ηθικό. Αλλά πού να
βρει την ηθική αυτή η κυβέρνηση – τσίρκο; Τι είδους ηθική έχουν οι κρατούντες όταν επί
56 μέρες που ο άνθρωπος βρίσκεται στο κρεβάτι της εντατικής έχουν τους αστυνομικούς
πάνοπλους στο χολ να τους βλέπει (αυτός είναι ανίκανος να σηκωθεί, πόσο μάλλον να το
σκάσει) ώσπου να χάσει τις αισθήσεις του; Τι είδους ηθική έχουν οι κρατούντες όταν χθες,
έστειλαν ΕΝΑΝ ΠΑΠΑ για να κοινωνήσει και να εξομολογήσει τον ισοβίτη που χαροπαλεύει, χωρίς να το έχει ζητήσει ο ίδιος και χωρίς να έχουν αφήσει τους δικούς του να πάνε να
τον δουν; Είναι αυτό ηθική της κυβέρνησης; Για να τεκμηριωθεί περισσότερο αυτό, δείτε το
σχόλιο κάποιας άλλης “προκομένης” στο Ίντερνετ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Νέας ΔΕΞΙΑΣ, αποτυχούσας να εκλεγεί στις πρόσφατες εκλογές στη Θεσσαλονίκη, σχολιάστριας στο τουίτερ
που παρομοιάζει τον Κουφοντίνα με.. καμήλα και κοροϊδεύει την απεργία πείνας και δίψας
του. Φυσικά με σκοπό να αμαυρώσει και να λοιδορήσει ένα αγώνα για τη δικαίωση και
ισονομία ενός συμπολίτη της. Αίσχος. Αλλά ποιος έχασε την ντροπή για να την βρουν αυτά
τα ανθρωπάκια; Η απάντηση της κοινωνίας με τις δεκάδες οργανώσεις, επώνυμους, και
ανώνυμους καθώς και της νεολαίας στην αδικία είναι φανερή στις φωτο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο και δεν έδειξε ΚΑΝΕΝΑ μέσο συσκότισης από αυτά που έχουν πάρει 31
εκατομμύρια Ευρώ, ακριβώς για να μην ‘αναστατώνουν’ τους “ηθικούς” τηλεθεατές τους…
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Σκληρά λοκντάουν μέσα στα λοκντάουν, “κοκκίνησε” όλη η Ελλάδα.
Το πρόβλημα αυτή τη
στιγμή στην Ελλάδα
φαίνεται να είναι η ανικανότητα (ή απροθυμία) της κυβέρνησης
– τσίρκο να ενισχύσει
το Εθνικό Σύστημα
Υγείας με προσλήψεις
ιατρικού προσωπικού
και δημιουργία νέων
Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας. Έτσι καταφεύγουν σε συνταγές που έχει αποδειχθεί πως έχουν
ΑΠΟΤΥΧΕΙ. Κλείνουν
τον κόσμο μέσα από
νωρίς, απαγορεύουν
να κυκλοφοράς από
δήμο σε δήμο, βάζουν
χιλιομετρικό περιορισμό (2 χιλιόμετρα) σε
όσους περπατούν για
άσκηση και ζητούν
δικαιολογητικά αν πηγαίνεις να φροντίσεις
άρρωστο. Σε δουλειά
να βρισκόμαστε, απαγορεύσεις, απαγορεύσεις, απαγορεύσεις. Δεν διορθώνει το πρόβλημα η απαγόρευση και ο αυταρχισμός, γιατί ούτε μειώνει τον συνωστισμό στα μέσα μεταφοράς (λεοφωρεία, μετρό), ούτε δίνει λύσεις στο ζήτημα του ανοίγματος της αγοράς. Το
αποτέλεσμα είναι φανερό: Ολική καταστροφή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων διότι δεν
μπορούν να λειτουργήσουν. Κερδοφορία έχουν μόνο οι μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ
και οι πολυεθνικές. Άλλωστε αυτές ενδιαφέρουν τον κούλη μόνο, και το “άνοιγμα” όπωςόπως του τουρισμού για φέτος. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν αποδίδουν τα μέτρα. Η
απάντηση είναι απλή. Ο κούλης εφάρμοσε ένα σχέδιο που είναι αποτυχία και το επαναλαμβάνει τρίτη φορά τώρα σε ένα χρόνο. Κάνει δηλαδή τα ίδια σφάλματα και περιμένει να
βγει διαφορετική έκβαση κάθε φορά. Ο Αϊνστάιν τον είχε περιγράψει αυτόν τον τύπο του
ανθρώπου που κάθε φορά επαναλαμβάνει τις ίδιες ενέργειες ενώ κάθε φορά περιμένει
άλλο αποτέλεσμα…Τον ονόμασε: ΒΛΑΚΑ (Ο Αϊνστάιν οχι εγώ!!).
Το κυρίως εγκληματικό βέβαια είναι η μετατροπή ΟΛΩΝ των νοσοκομείων της χώρας σε
“λοιμοκαθαρτήρια” COVID, δηλαδή, μιας ασθένειας. Τι θα γίνουν οι ασθενείς π.χ., που
έχουν καρκίνο, καρδιοπάθειες, εγκεφαλικά, κλπ; Αυτό δεν μπορεί να το απαντήσει αυτή η
κυβέρνηση – τσίρκο. Μη τυχόν πάθεις τίποτε σήμερα στην Ελλάδα. Δείτε την διαταγή που
δημοσιεύουμε και δίνει εντολή σε όλα τα νοσοκομεία να κόψουν ως και 80% τις προγραμματισμένες εγχειρήσεις τους. Είναι αυτό εγκληματικό ή όχι; Και όμως είναι πέρα για πέρα
αληθινό, ΔΕΝ ΤΟ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ τα μέσα συσκότισης και αποτελεί μια “εντολή εκτέλεσης”
όσων πάσχουν από άλλα νοσήματα εκτός του COVID. Ψέματα να λέμε;
Μια επιστολή που ποτέ δε θα διαβάσει ο κούλης
Ο Αντιστασιακός και ατρόμητος αγωνιστής Νικήτας Γεωργακόπουλος έγραψε ένα γράμμα
προς τους εξουσιαστές στην Ελλάδα περιγράφοντας την δική του εμπειρία και τον καημό
του για την πατρίδα, που είναι και καημός πολλών άλλων συμπατριωτών μας. Είμαστε
σίγουροι πως ο κούλης και οι καβαλημένοι στο άλογο της αλαζονείας δεν πρόκειται να τα
διαβάσουν αυτά, διότι, ως γνωστόν ακούνε μόνο όσους τους ψηφίζουν ή είναι “γαλάζια”
παιδιά της Νέας Δεξιάς. Αλλά για την ιστορία και για να είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή
μας, το παραθέτουμε εδώ και γνωρίζουμε πως αρκετοί από σας, άσχετα από πολιτική
πεποίθηση θα αναγνωρίσετε τον εαυτό σας μέσα στις γραμμές του Νικήτα. Διότι, όλοι μας

έχουμε αδικηθεί κάποτε, με τον ένα ή άλλο τρόπο από το άδικο σύστημα της λαμογιάς και
γραφειοκρατίας της Ελλάδας, ενώ μερικοί από μάς έχουν υποστεί και σοβαρές καταδιώξεις
εξαιτίας των φρονημάτων μας. Αλλά τι να κάνουμε; Την Ιστορία την γράφουμε και μεις και
αυτοί. Κυρίως όμως η Ιστορία δικαιώνει όσους βρίσκονται απ’ τη σωστή πλευρά της. Έως
την επόμενη φορά, να είστε καλά και μακριά από ψέματα και τον κορονοϊό!!
Κύριοι της Κυβέρνησης της Ελλάδας.
Σε καμιά Χώρα του κόσμου δεν αστυνομεύονται τα Πανεπιστήμια.
Μόνον με την «δημοκρατική Κυβέρνηση» της Ελλάδος συμβαίνει.
Είμαι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πάνω από 60 χρόνια. Ίσως να θέλετε να μάθετε το γιατί
ξενιτεύτηκα. Δεν ήταν εύκολο αλλά με ανάγκασαν να φύγω από την Πατρίδα μου που τόσο
την αγαπούσα και την αγαπώ γιατί Αγωνίστηκα γι’αυτήν. Και αυτό ήταν το έγκλημά μου
όπου οι δικοί σας με ανάγκασαν να ξενιτευτώ. Ποίοι ήταν οι δικοί σας; Το παρακράτος της
Δεξιάς οι συνεργάτες των Γερμανών κατακτητών. Είχαν δώσει και τον κάτωθι Όρκο:
«Ορκίζομαι εις τον Θεόν τον Άγιον τούτον τον όρκον, ότι θα υπακούω απολύτως εις τας
διαταγάς του ανωτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ, θα εκτελώ
πιστώς απάσας τας ανατεθεισομένας μοι υπηρεσίας και θα υπακούω άνευ όρων εις τας
διαταγάς των ανωτέρων μου.
Γνωρίζω καλώς ότι διά πάσαν αντίρρησιν εναντίον των υποχρεώσεών μου, τας οποίας δια
του παρόντος αναλαμβάνω, θέλω τιμωρηθή παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων»
Αυτοί «οι εθνοπροδότες με τη γερμανική στολή» με ανάγκασαν να φύγω.
Εσείς κύριοι της Κυβέρνησης το ίδιο κάνετε με τους Χουντονόμους που ψηφίζετε και εφαρμόζετε καθημερινά, αναγκάζετε τους νέους να φύγουν στο εξωτερικό και σιγά σιγά σκοτώνετε τη δημοκρατία στον τόπο που γεννήθηκε. Διώχνετε το μέλλον της Ελλάδας, τους
φοιτητές αστυνομεύοντας τα Πανεπιστήμια. Με τους χουντονόμους σας. Αυτό είναι το δημοκρατικό σας πολίτευμα; Ξεχνάτε ότι οι νέοι είναι το μέλλον της Πατρίδας;
Γιατί το κατεστημένο απαγορεύει τους νέους να σκέπτονται για την πρόοδό τους και για την
πρόοδο της Πατρίδας τους;
Κατά διαταγήν των «φίλων και Συμμάχων μας» το 1945 και 1946 διέλυσαν την νεολαία της
Ε.Π.Ο.Ν. που είχε δώσει δεκάδες θύματα για την απελευθέρωση της πατρίδας μας από
τους κατακτητές το 1941—1944. Για τον αγώνα τους αυτόν βραβεύτηκαν με ξυλοδαρμούς,
φυλακίσεις, εξορίες και εκτελέσεις. Μετά την δολοφονία του Γρηγ. Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη ιδρύθη η νεολαία Λαμπράκη, την διέλυσαν κι αυτήν. Η χούντα των Συνταγματαρχών
του 1967 αιματοκύλησε στις 17 του Νοέμβρη του 1973 το Πολυτεχνείο. Η σημερινή Κυβέρνηση αστυνόμευσε τα Πανεπιστήμια του κράτους που σε κανένα κράτος δεν γίνεται αυτό.
Πάλη με την νεολαία, αυτή τη φορά με τους φοιτητές. Οι δικαιολογίες της Κυβέρνησης είναι
γελοίες.
Κύριοι της Κυβέρνησης, την ΕΡΤ την ονομάζετε κρατικό κανάλι, λάθος όνομα γιατί δεν
είναι κρατικό κανάλι, είναι δικό σας φέουδο και πουλάτε ό,τι σάπιο έχετε. Νομίζοντας ότι
ο Λαός δεν βλέπει και δεν καταλαβαίνει. Η ώρα πλησιάζει, φωνή λαού, οργή Θεού, λέει ο
σοφός μας λαός και θα σας βάλει στην γωνία.
Κύριοι της Κυβέρνησης ίσως να σκέπτεσθε να με τιμωρήσετε για τις αλήθειες που γράφω,
οι προγενέστεροί σας με έχουν τιμωρήσει και πάρα πολύ άσχημα. Άλλωστε είμαι τόσο
πολύ νέος και περιμένω τον γεραμπή να καλέσει τον αριθμό μου και δεν φοβάμαι.
Και κάτι άλλο, τη Βουλή των Ελλήνων που είναι ο Ναός της Δημοκρατίας την έχετε κάνει
αίθουσα αντιπαραθέσεων της παλαίστρας και των ύβρεων. Δεν σέβεσθε τον εαυτόν σας
ούτε και το λαό που σας έστειλε εκεί για να τον υπηρετήσετε.
Ο σοφός λαός μας λέει: Λαγός την φτέρη έτριβε κακό του κεφαλιού του
Μάρτης. 2021, Τορόντο.
Νικήτας Αλεξ. Γεωργακόπουλος.
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Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, μια πύλη
εισόδου στην Ιστορία της συμπρουτεύουσας
Επισκέπτεσαι την συμπρωτεύουσα
για το Σαββατοκύριακο ή αποφάσισες
να κάνεις μια σταση στο δρόμο σου
για Χαλκιδική; Όποιος και αν είναι ο
τελικός προορισμός σου, αξίζει να επισκεφθείς το Αρχαιολογικό Μουσείο της
Θεσσαλονίκης.
Γιάννης
Κακαγιάννης Δίκαια το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, της μεγαλύτερης πόλης του
ελληνικού Βορρά και πατρίδας των μεγάλων Μακεδονικών δυναστειών, συγκαταλέγεται στα
σημαντικότερα της χώρας.
Όλα τα εκθέματα του Μουσείου, από τον «Θησαυρό των Πετραλώνων», που χρονολογείται από την
3η χιλιετία π.Χ. -ναι, καλά διάβασες, χιλιετία!- μέχρι αντικείμενα από την εποχή που η Μακεδονία
ήταν επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, περιγράφουν παραστατικά την ιστορία της πρώιμης
ανθρώπινης ύπαρξης και των αρχαίων πολιτισμών,
όπως επίσης την πορεία της οικονομικής, κοινωνικής και εμπορικής άνθησης που οδήγησε την πόλη
της Θεσσαλονίκης στη σύγχρονη ακμή της.
Εδώ μπορείς να θαυμάσεις αντικείμενα και μνημεία
που ανακαλύφθηκαν στην ευρύτερη περιοχή (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής του Ολύμπου και
του Όρους του Άθου). Μέσα από αυτά θα δεις, πώς
εξελίχθηκε η επεξεργασία του λίθου και της μεταλλοτεχνίας, για την οποία φημιζόταν η περιφέρεια
αυτή –κυρίως η επεξεργασία του χρυσού- και η οποία γνώρισε την κορύφωσή της με τα περίφημα χρυσά στεφάνια των
Μακεδόνων.
Όλα αυτά θα τα δεις με οπτικοακουστικές επεξηγήσεις και
οθόνες αφής που ζωντανεύουν τις ιστορίες πίσω από τα
ευρήματα. Και είναι βέβαιο, πως το μουσείο όχι μόνο θα σε
εντυπωσιάσει, αλλά βγαίνοντας θα δεις την Θεσσαλονίκη με
εντελώς άλλο μάτι.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Το Μουσείο καλύπτει ένα μεγάλο εύρος ιστορίας (και προϊστορίας). Ακόμα και αν δεις μόνο τις μόνιμες συλλογές του θα
νιώσεις ότι κάθε σπιθαμή της μακεδονικής γης έχει εξερευνηθεί για να σου διηγηθεί την μακραίωνη ιστορία της.
Προϊστορική Μακεδονία
Ταξίδεψε στην εποχή της προϊστορικής Μακεδονίας μέσα
από εκθέματα όπως ο το κρανίο των Πετραλώνων, το οποίο
ανακαλύφθηκε σε μια σπηλιά στην Χαλκιδική και -όπως λένε-η ηλικία του ξεπερνά τα 200,000 χρόνια. Μαζί, ανακάλυψε
τη Νεολιθική περίοδο και μέσα από συναρπαστικά εκθέματα,
όπως ο θησαυρός των Πετραλώνων (συλλογή από εργαλεία
και όπλα), γνώρισε την εποχή του Χαλκού, μαθαίνοντας λεπτομέρειες της ζωής του πρώιμου ανθρώπου, όπως το κυνήγι, το ψάρεμα, η εκτροφή ζώων, η κατασκευή εργαλείων, το

εμπόριο και ο σχηματισμός των πρώτων κοινωνιών.
Η γένεση των πόλεων
Συχνά περιγράφεται ως μια σκοτεινή περίοδος της ιστορίας:
η εποχή του Σιδήρου (1100-700 π.Χ.) έρχεται στο φως μέσα
από τις τελευταίες ανασκαφές, που μαρτυρούν σημαντικές
αλλαγές στην οικονομική και κοινωνική ζωή των αποικιών της
εποχής. Σε αυτό το πλαίσιο η Μακεδονία φαίνεται να ανήκει
σε ένα ευρύτερο δίκτυο ανταλλαγής αγαθών και γνώσεων,
κυρίως όσο αφορά στον τομέα της μεταλλουργίας.
Από τον 7ο αιώνα π.Χ. μέχρι την ύστερη αρχαιότητα

Τα χρόνια της εξέλιξής της από ανεξάρτητο βασίλειο σε επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας -αυτή είναι η εποχή της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής άνθισης της Μακεδονίας.
Εκατοντάδες ευρήματα ζωντανεύουν την ιστορία των σημαντικών για την τοπική ανάπτυξη θεσμών που και ρίχνουν φως
σε διάφορες πλευρές της οργάνωσης της καθημερινής ζωής
-το στρατό, την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τη γεωργία, τις
τέχνες, το εμπόριο και φυσικά, για τις λατρευτικές συνήθειες
της εποχής. Στα σημαντικότερα εκθέματα της συλλογής ανήκει το γενικό διάταγμα επιστράτευσης του βασιλιά Φιλίππου
του Ε’ το 197 π.Χ., το οποίο καλούσε όλους τους άνδρες από
15 έως 50 ετών να πολεμήσουν ενάντια στους Ρωμαίους.
Εξίσου σημαντικό εύρημα είναι η μαρμάρινη πόρτα του μακεδονικού τύμβου της Αγίας Παρασκευής. Ένα περίτεχνο ταφικό μνημείο, που καταδεικνύει την ικανότητα των Μακεδόνων
στην κατασκευή τάφων και τις ιδιαίτερες συνήθειες τους στον
ενταφιασμό της αστικής ελίτ.
Θεσσαλονίκη, μητρόπολη της Μακεδονίας
Η συλλογή είναι αφιερωμένη στην αρχαία πόλη από την
ίδρυσή της το 315 π.Χ. μέχρι τον πρώιμο 4ο αιώνα μ.Χ. Σίγουρα θα σου κεντρίσουν το ενδιαφέρον τα απομεινάρια του
εξελιγμένου υδρευτικού δικτύου της πόλης, όπως επίσης τα
ευρήματα που σχετίζονται με την οργάνωση της δημόσιας και
ιδιωτικής ζωής. Και σίγουρα, μαζί με τα πιο γνωστά ευρήματα

θα γνωρίσεις και άλλα, λιγότερο γνωστά μνημεία της πόλης.
Στα σημαντικότερα εκθέματα της συλλογής ανήκει το άριστα
διατηρημένο άγαλμα του Αυγούστου, του πρώτου Ρωμαίου
αυτοκράτορα (24 π.Χ.-12 μ.Χ.) και η μικρή αψίδα του Γαλέριου, η οποία στέγαζε έναν μικρό ναό στα χρόνια της ηγεμονίας του Γάιου Γαλέριου Βαλέριου Μαξιμινιανού, Ρωμαίου
Καίσαρα που χάρισε στη Θεσσαλονίκη τα περίφημα κτίρια
των ανακτόρων της.
Ο χρυσός των Μακεδόνων
Η τέχνη της μεταλλοτεχνίας γνώρισε μεγάλη άνθιση στη
Μακεδονία, όχι μια αλλά δύο φορές. Αρχικά
στα ύστερα Αρχαϊκά και τα πρώιμα Κλασσικά
και μετά στα Κλασσικά και πρώιμα Ελληνιστικά
χρόνια. Η δεξιοτεχνία των Μακεδόνων μεταλλουργών είναι αξιοθαύμαστη, όπως θα μπορέσεις να διαπιστώσεις και εσύ παρατηρώντας
τη λεπτομέρεια στα χρυσά στεφάνια και τις ταφικές συλλογές (όπλα, αγγεία και κοσμήματα).
Ένα από τα σημαντικότερα εκθέματα αυτής
της συλλογής είναι ο Κρατήρας του Δερβενίου (οστεοφυλάκιο και τεφροδόχο σκεύος), ένα
σπουδαίο έργο τέχνης από τον 4ο αιώνα π.Χ.,
το οποίο απεικονίζει τον ιερό γάμο του Διονύσου με την Αριάδνη και μαζί τους, ένα πλήθος
από Σάτυρους και Μαινάδες. Στη συγκεκριμένη
συλλογή ανήκει και ο Πάπυρος του Δερβενίου,
από το 340-320 π.Χ., ο οποίος εκτός από το αρχαιότερο βιβλίο στην Ευρώπη, εγγράφηκε από
την UNESCO στον κατάλογο "ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" ήδη
από το 2015. Το πρώτο μέρος του περιγράφει λατρευτικές
πρακτικές που σχετίζονται με τη ζωή της ψυχής μετά θάνατον, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει ορφικό ύμνο.

Υπαίθριες εκθέσεις

Αγρός, οικία, κήπος, τόπος
Τα εκθέματα αυτής της συλλογής είναι ευρήματα από τον 2ο
έως τον 4ο αιώνα μ.Χ., εποχή άνθισης της Θεσσαλονίκης,
όπως σαρκοφάγοι και βωμοί από τα νεκροταφεία της πόλης.
Ακόμα μπορείς να δεις μια αναπαράσταση πλούσιας, αστικής κατοικίας από τα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η
οποία περιλαμβάνει αυθεντικά μωσαϊκά δάπεδα και ανακατασκευές τραπεζαρίας, υπνοδωματίων, κουζίνας και χώρου
υποδοχής.
Μνήμη και λίθοι
Βρίσκεσαι στο τμήμα του Μουσείου που επικεντρώνει στο
διάστημα από τον 1ο έως τον 7ο μ.Χ. αιώνα και ειδικότερα
στο πως χρησιμοποιούσαν βασιλιάδες και αυτοκράτορες την
πέτρα για να κοινοποιήσουν νόμους και διατάγματα. Μαζί,
θα δεις πως της έδιναν μορφή οι Μακεδόνες τεχνίτες για να
κατασκευάσουν ναούς, δημόσια κτήρια και φυσικά, αγάλματα
ηρώων και θεών, αλλά και προτομές αρχόντων και επιφανών
πολιτών.

Ολοκαίνουργιο το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»
Αναβάθμιση σε 14 αεροδρόμια από τη Fraport Greece
Τρεις μήνες νωρίτερα απ’ τα αρχικά χρονοδιαγράμματα, η Fraport Greece παραδίδει

στη χώρα, στους Έλληνες και τους ταξιδιώτες απ’ όλον τον κόσμο 14 καινούργια,
αναβαθμισμένα και ασφαλή αεροδρόμια με νέες υπηρεσίες και
περισσότερες ανέσεις.
Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο διαχείρισης της Fraport για την
αναβάθμιση του οποίου επενδύθηκαν 100 εκατ. ευρώ, το
αεροδρόμιο «Μακεδονία» της
Θεσσαλονίκης, διαθέτει έναν
νέο τερματικό σταθμό ο οποίος
συνδέεται με τον προϋπάρχων
με αερογέφυρες.
Με αυτό τον τρόπο, διπλασιάστηκε η συνολική έκταση των
αεροσταθμών του αεροδρομίου.

Νέοι χώροι check-in, διπλάσιες πύλες αναχώρησης, νέα καταστήματα εστίασης και
αγορών συνθέτουν ένα αεροδρομικό περιβάλλον που θυμίζει τα δημοφιλέστερα αεροδρόμια της Ευρώπης.
Όπως ανεφερε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
γενικός διευθυντής Ανάπτυξης της εταιρείας
Γιώργος Βήλος, το αεροδρόμιο Μακεδονία
απορρόφησε σχεδόν το 25% της συνολικής
επένδυσης, ύψους 440 εκατ. ευρώ.
«Πλέον έχουμε ένα αεροδρόμιο σχεδόν
διπλάσιο από αυτό που είχαμε μέχρι πρότινος με δυο σύγχρονους τερματικούς
σταθμούς και με σύγχρονες αεροδρομιακές υποδομές εφάμιλες των αντίστοιχων
διεθνών αεροδρομίων του εξωτερικού. Οι
νέοι χώροι check-in, οι διπλάσιες πύλες

αναχώρησης, τα νέα συστήματα ασφαλείας και διαχείρισης αποσκευών, οι υπερσύγχρονοι εμπορικοί χώροι και γενικά ο
σύγχρονος σχεδιασμός των εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων συνθέτουν ένα αεροδρομικό περιβάλλον που θυμίζει τα δημοφιλέστερα αεροδρόμια της Ευρώπης.
Με το νέο αεροδρόμιο, η Θεσσαλονίκη και
η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας αποκτούν πλέον μια σύγχρονη πύλη εισόδου»,
αναφέρει ο κ. Βήλος.
Η επένδυση της Fraport Greece ξεκίνησε τον
Απρίλιο του 2017, παράλληλα με την έναρξη της παραχώρησης για τη διαχείριση και
ανάπτυξη έντεκα αεροδρομίων

συνεχίζεται στη σελίδα 21
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συνέχεια από τη σελίδα 20
σε νησιά και τρία στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι
εργασίες στα αεροδρόμια δε σταμάτησαν
κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών
τα τρία πρώτα χρόνια με υψηλή επιβατική κίνηση, ενώ συνεχίστηκαν και εν μέσω
της πανδημίας ξεπερνώντας εν τέλει τις
δυσκολίες και τα τεράστια εμπόδια που
προέκυψαν. Έτσι, τον Ιανουάριο του 2021,
η Fraport Greece ολοκλήρωσε τα έργα και
στα 14 αεροδρόμια, νωρίτερα από τη συμβατική υποχρέωση η οποία είχε τεθεί για
τον Απρίλιο του 2021.
To πρωτοποριακό επενδυτικό πρόγραμμα
ύψους 440 εκατ. ευρώ της Fraport Greece,
μεταμόρφωσε τα αεροδρόμια. Η επένδυση
περιλάμβανε την κατασκευή πέντε νέων
σύγχρονων αεροσταθμών, πέντε επεκτάσεις, τέσσερις αναδιαμορφώσεις αεροσταθμών, την κατασκευή και ανακαίνιση 12 πυροσβεστικών σταθμών και την ανακαίνιση
12 διαδρόμων αποπροσγείωσης. Ακόμη,
όλα τα αεροδρόμια πλέον διαθέτουν μοντέρνα συστήματα διαχείρισης αποσκευών
και ανίχνευσης εκρηκτικών.
Αναλυτικότερα, τα αεροδρόμια στα οποία τα
έργα αναβάθμισης ολοκληρώθηκαν πρώτα
ήταν της Ζάκυνθου, της Κρήτης στα Χανιά
και της Καβάλας.

Στη Ζάκυνθο, υλοποιήθηκε η ανακαίνιση και
αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού
οπότε τα check- in αυξήθηκαν κατά 35% και
τα σημεία ασφαλείας κατά 150%. Στο αεροδρόμιο Χανίων αναδιοργανώθηκε πλήρως
ο αεροσταθμός, οι πύλες αυξήθηκαν κατά
25% και τα σημεία ασφαλείας και ελέγχου
διπλασιάστηκαν. Ανάλογες εργασίες ανακαίνισης πραγματοποιήθηκαν και στην
Καβάλα όπου στο «Μέγας Αλέξανδρος»,
μεταξύ άλλων, επεκτάθηκε ο τερματικός
σταθμός κατά 1.900τ.μ.
Στην ηπειρωτική χώρα, ένα ακόμα αεροδρόμιο που άλλαξε εντελώς είναι αυτό του
Ακτίου το οποίο επεκτάθηκε κατά 2.500τ.μ,
αναμορφώθηκε πλήρως και έχει πλέον 14
check-in, 7 πύλες αναχώρησης και διπλάσια σημεία ασφαλείας. Στη Σάμο, μετά και
την ολοκλήρωση των έργων εκσυγχρονισμού και την επέκταση κατά 1.500τ.μ.,
έχουν προκύψει αύξηση του αριθμού των
check-in, των πυλών αναχώρησης και των
σημείων ασφαλείας.
Το αεροδρόμιο της Σκιάθου, είναι μεγαλύτερο κατά 2.200 τ.μ. και πλήρως ανακαινισμένο, ενώ στη Μυτιλήνη, το «Οδυσσέας
Ελύτης», διαθέτει έναν εκ βάθρων ολοκαίνουργιο σύγχρονο και άνετο αεροσταθμό
έκτασης 7.100τ.μ. Τα έργα που ολοκληρώθηκαν και στο αεροδρόμιο «Άννα Πολλάτου» της Κεφαλονιάς έχουν δώσει έναν νέο
αεροσταθμό επιφάνειας 10.700τ.μ γεγονός
που συνεπάγεται με αυξημένα check-in

κατά 70%, με διπλάσια σημεία ασφαλείας
και διπλάσιες πύλες αναχωρήσεων.
Ο ολοκαίνουργιος και μεγαλύτερος κατά
50% αεροσταθμός στο αεροδρόμιο Μυκόνου, ένα στολίδι για το νησί που συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τις
σύγχρονες αεροδρομικές υποδομές, έχει
πλέον περισσότερα check-in και πύλες αναχωρήσεων ενώ έχει αξιοποιηθεί πλήρως η
επέκταση του τερματικού σταθμού για τη διευκόλυνση των επιβατών και των χρηστών
του αερολιμένα.
Το αεροδρόμιο της Ρόδου, έχει μια εντελώς
διαφορετική και αναβαθμισμένη εικόνα.
Πρόκειται για ένα σύγχρονο αεροδρόμιο διεθνών προδιαγραφών, με αναδιαμορφωμένο τον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών και
αύξηση σημείων check-in, ιμάντων παραλαβής αποσκευών και σημείων ασφαλείας
και ελέγχου.
Το ίδιο ισχύει και για το «Ιωάννης Καποδίστριας της Κέρκυρας που παραδόθηκε το
δεύτερο τρίμηνο του 2020. Ο νέος τερματικός σταθμός επιφάνειας 10.400τ.μ.
ως επέκταση του υφιστάμενου φιλοξενεί 28 check-in, 8 σημεία ελέγχου
και 12 πύλες αναχώρησης.
Τα τρία αεροδρόμια που ακολούθησαν είναι εκείνα της Κω, της Σαντορίνης και το «Μακεδονία» της
Θεσσαλονίκης. Στην Κω, η Fraport
Greece, προχώρησε σε κατασκευή
νέου αεροσταθμού συνολικής έκτασης 23.000 τ.μ., στην κατασκευή
νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών και στην αναδιαμόρφωση του
υπάρχοντος. Στη Σαντορίνη, ο νέος
αεροσταθμός 15.000 τ.μ., πρόκειται
να αναβαθμίσει πλήρως την ταξιδιωτική
εμπειρία.
Με αφορμή την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport Greece, κ. Alexander Zinell,
δήλωσε «Με γεμίζει υπερηφάνεια και αισιοδοξία το γεγονός ότι η ολοκλήρωση της
εμβληματικής αυτής επένδυσης 440 εκατ.
ευρώ για την αναβάθμιση των 14 ελληνικών
αεροδρομίων συμπίπτει με την αυγή του
2021. Πλέον, η χώρα διαθέτει 14 σύγχρονα
και φιλικά προς τον επιβάτη αεροδρόμια
που μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για
να ξαναπάρουν μπρος οι «μηχανές» της
τουριστικής βιομηχανίας της Ελλάδας. Είμαι βέβαιος ότι οι νέες υπηρεσίες και οι σύγχρονες υποδομές που εξασφαλίσαμε θα
ενθουσιάσουν τους ταξιδιώτες που θέλουν
εξερευνήσουν την πανέμορφη αυτή χώρα.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους και συνεργάτες της Fraport Greece
καθώς επίσης και την ελληνική εταιρεία
ΙΝΤΡΑΚΑΤ η οποία ανέλαβε με επιτυχία το
έργο της παράλληλης κατασκευής 14 αεροδρομίων και ήταν βασικός μας σύμμαχος
στην προσπάθεια μας να εκπληρώσουμε
τη δέσμευση που αναλάβαμε απέναντι στην
ελληνική κοινωνία το 2017. Eπίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των 14 τοπικών κοινωνιών για την υπομονή που επέδειξαν κατά τη διάρκεια των εργασιών αλλά
και για τον κοινά επωφελή και παραγωγικό
τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε».
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Super League Ελλάδα:
Το «πανόραμα» της 25ης
αγωνιστικής (6-8/3)
Με τρεις αναμετρήσεις
«ανοίγει», το Σάββατο 6/3,
η αυλαία της 25ης αγωνιστικής της ελληνικής Super
League. Πιο συγκεκριμένα,
ο ΟΦΗ υποδέχεται στις
08:00 την ουραγό της βαθΝτίνος
μολογίας ΑΕΛ, με τους
Μέλλιος
Κρητικούς να ψάχνουν
απεγνωσμένα το τρίποντο
που θα τους δώσει βαθμολογική αλλά και
ταυτόχρονα ψυχολογική ανάσα στη «μάχη»
που δίνουν για να αποφύγουν τον υποβιβασμό και τους «βυσσινί» να δείχνουν ότι
δύσκολα θα καταφέρουν να μείνουν στην
κατηγορία. Στις 10:15 αναμετρώνται, στο
Περιστέρι, Ατρόμητος και (ο εντυπωσιακός
φέτος) Αστέρας Τρίπολης, ενώ για τις 12:30
είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι ΠΑΣ
Γιάννινα - Παναθηναϊκός.
Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται και την Κυριακή 7/3 με τις αναμετρήσεις Ολυμπιακός
- Λαμία στις 08:00 και Παναιτωλικός - Βόλος
στις 10:15, ενώ ξεχωρίζει φυσικά το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε
ΠΑΟΚ και Άρη στις 12:30 στην Τούμπα, με
φόντο το «κυνήγι» της δεύτερης θέσης στην
κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Η 25η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 8/3 με την αναμέτρηση ΑΕΚ - Απόλλων
Σμύρνης στις 12:30.
Συνοπτικά, η 25η αγωνιστική της Super
League:
Σάββατο 6/3
ΟΦΗ - ΑΕΛ (08:00)
Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης (10:15)
ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός (12:30)
Κυριακή 7/3
Ολυμπιακός - Λαμία (08:00)
Παναιτωλικός - Βόλος (10:15)
ΠΑΟΚ - Άρης (12:30)
Δευτέρα 8/3
ΑΕΚ - Απόλλων Σμύρνης (12:30)
Η βαθμολογία της Super League: 1.
Ολυμπιακός (61), 2. Άρης (47), 3. ΠΑΟΚ
(46), 4. ΑΕΚ (45), 5. Παναθηναϊκός (42),
6. Αστέρας Τρίπολης (41), 7. Βόλος (30),
8. Ατρόμητος (26), 9. Απόλλων Σμύρνης
(25), 10. ΠΑΣ Γιάννινα (25), 11. ΟΦΗ (19),
12. Λαμία (19), 13. Παναιτωλικός (17), 14.
ΑΕΛ (13)
**Λαμία και ΑΕΛ έχουν δώσει 23 παιχνίδια, ένα λιγότερο από τις υπόλοιπες
ομάδες του πρωταθλήματος.

‘’ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΟ ΑΙΩΝΙΟ ΘΑΝΑΤΟ’’. Όλοι μας ξέρουμε το πόσο
επικίνδυνα ζώα είναι οι κροκόδειλοι. Παραμονεύουν στις όχθες των
ποταμών και των λιμνών για να κατασπαράξουν τα θύματά τους.
Μια μέρα ένα αγοράκι, καθώς έπαιζε στην όχθη ενός ποταμού, ένας
κροκόδειλος το άρπαξε και προσπαθούσε να το παρασύρει μέσα στα
βαθιά νερά. Με απλωμένα τα χέρια του το παιδί τσίριζε. Η
κατατρομαγμένη του μάνα τραβούσε το αγόρι της από τους ώμους.
Κάποιοι περαστικοί είχαν δημιουργήσει μια ανθρώπινη αλυσίδα και
τελικά το παιδί σώθηκε από βέβαιο θάνατο.
Η ιστορία μας θυμίζει τον Ιησού Χριστό που ήρθε, πλήρωσε τη τιμή,
και μας εξαγόρασε. Ο Χριστός σώζει και σήμερα. Εσύ έχεις γλιτώσει
τον αιώνιο θάνατο; Ο Χριστός θέλει να σε σώσει. Είναι δίπλα σου
και σε ακούει. Πες του, “Κύριε Ιησού Χριστέ, σώσε και εμένα σε
παρακαλώ. Η ψυχή μου είναι έτοιμη να κατασπαραχθεί και να
χαθεί στα σαγόνια της αμαρτίας, σε ευχαριστώ γιατί εσύ μπορείς να
με σώσεις. Θέλω με όλη μου την καρδιά να σε αγαπώ γιατί πέθανες
στο σταυρό του Γολγοθά και για μένα. Σε δέχομαι για Σωτήρα μου
και Θεό μου. Σε ευχαριστώ!” Αν έκανες αυτή την προσευχή είσαι
παιδί του Θεού. Προχώρα με πίστη στον καλό και ευλογημένο δρόμο
Του. Ο Θεός θα είναι μαζί σου τώρα και αιώνια.
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

500άρης ο Γκουαρδιόλα!
Τις 500 νίκες στην καριέρα του πανηγύρισε ως
προπονητής, μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι
κόντρα στην Γουέστ Χαμ με 2-1 (20η συνεχομένη για τους «Πολίτες»), ο Πεπ Γκουαρδιόλα.
Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός έγινε ο πρώτος που φτάνει τις 200 πιο γρήγορα από κάθε
άλλο προπονητή στην Πρέμιερ Λιγκ, αφού
χρειάστηκε 273 ματς στον πάγκο της Σίτι.
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στις 500 νίκες,
ο Γκουαρδιόλα έχει 179 με την Μπαρτσελόνα,
121 με την Μπάγερν Μονάχου και 200 με τους
«Μπλε» του Μάντσεστερ.

Ένας Έλληνας στον
πάγκο της Σάλκε!
Προπονητής της γερμανικής Σάλκε είναι, και επίσημα πλέον, ο Έλληνας τεχνικός Δημήτρης Γραμμόζης, ο οποίος
υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με
τους «βασιλικούς μπλε» έως το καλοκαίρι του 2022.
O Έλληνας κόουτς, με εξαιρετική δουλειά στη Νταρμσταντ προηγουμένως,
αποτέλεσε τελικά τον εκλεκτό για τον
πάγκο της Σάλκε, την οποία καλείται αρχικά να «σώσει» από τον υποβιβασμό
φέτος (βρίσκεται στην τελευταία θέση
της Μπούντεσλιγκα με μόλις εννέα βαθμούς σε 23 αγωνιστικές) και αφετέρου
να σχεδιάσει το μέλλον της ομάδας για την
επόμενη σεζόν, ανεξαρτήτως της τελικής
έκβασης της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου για την ομάδα από το Γκελσενκίρχεν
αφού έχει υπογράψει συμβόλαιο για τον
επόμενο ενάμιση χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γραμμόζης έγινε ο πρώτος Έλληνας τεχνικός που προσλαμβάνεται
ως head coach στην ιστορία του γερμανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και παράλληλα ο πρώτος Έλληνας προπονητής
στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα!

Βαθμολογία Superleague
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Λαμία - ΠΑΟΚ 1-1: Ισόπαλη
η ρεβάνς, αλλά η πρόκριση
στον Δικέφαλο
Ισόπαλη 1-1 έληξε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Λαμία και ΠΑΟΚ, με τον Δικέφαλο χάρη στη νίκη της
Τούμπας (5-2) να παίρνει την πρόκριση για τα
ημιτελικά του Κυπέλλου
Ελλάδας.
ΟΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Δικέφαλος αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με
τη Λαμία στη ρεβάνς του Αθανάσιος Διάκος
και χάρη στη νίκη της Τούμπας (5-2), όπου

είχε κάνει παραπάνω από
τη μισή δουλειά, προκρίθηκε στην επόμενη φάση
του θεσμού.
Το ματς ήταν καλό, είχε
ρυθμό, παρά τις αλλαγές
των δύο προπονητών με
τη Λαμία μάλιστα να παλεύει το παιχνίδι. Ο Νινούα άνοιξε το σκορ στο 14ο λεπτό, ώστε
να πετύχει το γκολ της ισοφάρισης ο Τζέιμς
στο 52'.

Παναθηναϊκός - ΠΑΣ Γιάννινα
1-2: Θρίαμβος και στη Λεωφόρο,
πρόκριση στα ημιτελικά

Ο ΠΑΣ Γιάννινα παίζοντας αρκετά καλό
ποδόσφαιρο και στη Λεωφόρο σε αντίθεση
με τον Παναθηναϊκό που δεν ήξερε τι έπαιζε επικράτησε στο Απόστολος Νικολαϊδης
με 2-1 των πράσινων και πήρε πανηγυρική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου
Ελλάδας.
ΟΠΑΣ Γιάννινα πήρε μια πανηγυρική πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας
επικρατώντας και στη Λεωφόρο του ανύπαρκτου σε άμυνα και επίθεση Παναθηναϊκού με 2-1 και έτσι την Παρασκευή (5/3) θα

είναι μια από τις τέσσερις ομάδες που θα
μπουν στην κλήρωση.

Βόλος - ΑΕΚ 1-0: Έπαιξε με τη
"φωτιά" η Ένωση, αλλά προκρίθηκε
στα ημιτελικά του Κυπέλλου
Η ΑΕΚ παρουσίασε μία
προβληματική εικόνα απέναντι στον μαχητικό Βόλο,
γνώρισε την ήττα με 1-0,
αλλά σε συνδυασμό με το
4-2 του πρώτου αγώνα,
πήρε την πρόκριση στα
ημιτελικά του Κυπέλλου
Ελλάδας.
Την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας πήρε η ΑΕΚ, η οποία ηττήθηκε 1-0
από τον μαχητικό Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Στάδιο, αλλά το 4-2 του πρώτου αγώνα, της

έδωσε την πρόκριση.
Οι Βολιώτες προηγήθηκαν 1-0 με εύστοχο
πέναλτι του Τάσου
Δουβίκα στο 36ο λεπτό, πίεσαν για το
δεύτερο, αλλά οι "κιτρινόμαυροι" διαχειρίστηκαν καλύτερα
το αποτέλεσμα στο
δεύτερο μέρος και
πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση
της διοργάνωσης. Η κλήρωση των ημιτελικών θα διεξαχθεί στις 19 Μαρτίου.

Άρης - Ολυμπιακός 1-1

Ο πολυμήχανος Μπουχαλάκης με το γκολ της 10ετίας
έδωσε την πρόκριση στους "ερυθρόλευκους"
Τα χρειάστηκε ο Ολυμπιακός
στο “Κλ. Βικελίδης” όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ με πέναλτι του Γκάμα, μέχρι το 87’
που ο Μπουχαλάκης "έκλεψε"
μπάλα και... πρόκριση από
τον Άρη.
Το ποδόσφαιρο είναι ένα
παιχνίδι γεμάτο ανατροπές,
ανάμεικτα συναισθήματα, ανατροπές. Τέτοια, ωστόσο, όπως αυτή που έφερε την
υπογραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη στο
87’ είχαμε πολλά χρόνια να δούμε. Ο Κρητικός χαφ, την ώρα που η ομάδα του είχε

μπλοκάρει επιθετικά και ήταν
πίσω στο σκορ από το γκολ
του Γκάμα, από πέναλτι που
σήκωσε πολλή συζήτηση,
ήρθε ως από μηχανής Θεός
για να κλέψει τη μπάλα από
τον Κουέστα και να φέρει τα
πάνω – κάτω στην υπόθεση
πρόκριση.
Το γκολ της χρονιάς, ήταν συνάμα το πιο
σημαντικό, καθώς έφερε την πρόκριση στα
ημιτελικά του Κυπέλλου για την ομάδα του
Πέδρο Μαρτίνς με τρόπο μοναδικό που θα
κάνει χρόνια να ξεχαστεί...
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Το σκέφτονται ( ; ) για Τζέραντ
στη Λίβερπουλ το 2022
Φωτιά έχει «ανάψει» ένα σενάριο βρετανικών ΜΜΕ, που
θέλει τον Στίβεν Τζέραρντ
στο «τιμόνι» της Λίβερπουλ
το 2022, σε περίπτωση που
ο Γιούργκεν Κλοπ αποχωρήσει από την ομάδα των
«Ρεντς» για να αναλάβει την
Εθνική Γερμανίας.
Πριν από μερικές μέρες, η
γερμανική εφημερίδα «Bild»
είχε αναφέρει σε δημοσίευμα
της ότι ο Γερμανός κόουτς εξετάζει σοβαρά
το ενδεχόμενο να καθίσει στον πάγκο των
«πάντσερ», αντικαθιστώντας τον τωρινό
ομοσπονδιακό τεχνικό Γιοακίμ Λεβ, ο οποίος είναι αλήθεια ότι δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του με την Εθνική ομάδα.
Έτσι, δεν... άργησε να έρθει η φήμη ότι στη

Λίβερπουλ έχουν στο
πίσω μέρος του μυαλού
τους ως πρώτη επιλογή
τον πάλαι ποτέ εμβληματικό αρχηγό τους, σε
περίπτωση που επιβεβαιωθεί το εν λόγω σενάριο,
με τον «Στίβι» μάλιστα να
έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα είναι τιμή για
εκείνον να καθίσει στον
πάγκο των «Ρεντς».
Ωστόσο ο Λεβ δεσμεύεται ακόμα με συμβόλαιο και κατά πάσα πιθανότητα θα ταξιδέψει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο
Κατάρ. Επομένως οι όποιες εξελίξεις υπάρξουν, θα δρομολογηθούν σίγουρα μετά το
τέλος του Μουντιάλ.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Κλειστού Στίβου 2021
Από τις 4 έως τις 7 Μαρτίου, οι κορυφαίοι
αθλητές και αθλήτριες της Ευρώπης θα συναντηθούν στην πόλη Τόρουν της Πολωνίας για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου.
Ανάμεσά τους θα βρίσκονται και τα μέλη
της ελληνικής εθνικής ομάδας που θα δώσουν τη δική τους μάχη για τα ρεκόρ και τις
διακρίσεις.
Η ΕΡΤ, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ3
και τα κανάλια ΕΡΤ Sports στην δωρεάν
ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ERTFLIX
θα καλύψει το σύνολο του προγράμματος
του τετραημέρου, ώστε να μη χαθεί καμιά προσπάθεια, τόσο από τους προκριματικούς όσο και από τους τελικούς κάθε
αγωνίσματος.
Στην περιγραφή των αγώνων θα είναι οι
απεσταλμένοι της ΕΡΤ στην Πολωνία, Νίκος Τσώνης και Περικλής Μακρής, οι οποίοι
θα μεταφέρουν τόσο την αγωνιστική δράση
όσο και πλήρες ρεπορτάζ από τους πρωταγωνιστές, με απευθείας συνεντεύξεις από
τη μικτή ζώνη του σταδίου.
Από την ελληνική αποστολή ξεχωρίζουν
ο Μίλτος Τεντόγλου (μήκος) και η Βούλα
Παπαχρήστου (τριπλούν), που ταξιδεύουν
στο Τόρουν έχοντας την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη, ενώ ελπίδες διάκρισης
έχουν η Ελένη Πόλακ και ο Κώστας Φιλιππίδης στο επί κοντώ.

Αναλυτικά η Εθνική oμάδα

Άνδρες
60 μ.: Κώστας Ζήκος / Γιάννης
Νυφαντόπουλος
1.500 μ.: Ανδρέας Δημητράκης
Επί κοντώ: Κώστας Φιλιππίδης
Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου / Αλέξανδρος
Περιστέρης
Τριπλούν: Δημήτρης Τσιάμης / Νίκος
Ανδρικόπουλος
Γυναίκες
60 μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη / Μαρία Γάτου
/ Κέλλυ Σαμάνη
400 μ.: Ειρήνη Βασιλείου
800 μ.: Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου
1.500 μ.: Αναστασία Μαρινάκου
60 μ. εμπ.: Ελισάβετ Πεσιρίδου
Ύψος: Ιωάννα Ζάκκα
Επί κοντώ: Ελένη Πόλακ
Τριπλούν: Βούλα Παπαχρήστου / Σπυριδούλα Καρύδη
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Elizabeth Rex
We have been on lockdown
for a year and are looking for
a return to direct civilization
instead of streaming. The
Stratford Festival wants to
James
bring back a semblance
Karas
of civilization within the
restrictions imposed by the
pandemic. They are planning to construct
two open air canopies, one by the Festival
Theatre and another one by the Tom
Patterson Theatre. They hope to mount
about a dozen productions between late
June and September with titles and dates to
be announced. There will be restrictions of
course and only time will tell how much can
be achieved. But almost anything is a step
in the right direction. Stay tuned as they say.
In the meantime, there are still many
productions and other features that are
available online. Check out their website.
One of the gems available is the film
Elizabeth Rex.
In 2000 the Festival produced Elizabeth
Rex, a moving, stimulating, complex and
simply marvellous play by Timothy Findley
about the famous queen after whom a great
era was named. The play was adapted
by Barbara Willis Sweete and Kate Miles
and made into a movie in 2003. The stage
production was directed by Martha Henry
but the film was directed by Sweete using
the same cast.
Findley has crafted a brilliant plot. The story

– Review of Film Based on Timothy Findley’s Play

takes place in a barn from the evening of
Shrove Tuesday into the morning of Ash
Wednesday in 1601. A very distressed
Queen Elizabeth I has attended a
performance of Much Ado About Nothing.
There is a curfew after the performance
and some of the actors who have not made
the curfew are sequestered in a barn. The
reason: the Earl of Essex, the queen’s lover
and rebellious lord, will be executed in the
morning and the curfew is imposed for fear
of riots in the streets in support of the Earl.
The Queen, looking for diversion from her
turmoil, joins the actors in the barn.
Queen Elizabeth I was a woman in a man’s
world, and she had to display toughness and
fortitude to survive. She was also a woman
who had a love affair with Essex who led a
rebellion against her and was condemned to
death. Should she show compassion and let
love conquer by pardoning Essex or should
she show manly toughness and let him be
executed? Elizabeth tells us that she killed
the woman in her heart for England, yet
Essex gave her life as a woman. That is a
terrible quandary for anyone but far more so
for the ruler of a nation facing a traitor.
The actors of the Chamberlain’s Men who
are in the barn with her have similar identity
problems. Some of them take the roles of
women exclusively. The central character,
Ned, is gay, the best actor for female roles,
and dying from syphilis that he contracted
from a lover.

Elizabeth and Ned strike a friendship of
sorts and she asks him to teach her how to
be a man and she promises to teach him
how to be a woman. It is a marvellous irony,
and the play is replete with such paradoxes.
Diane D’Aquila is a superb queen. She is in
turn commanding, intelligent, deeply troubled
and a woman who must choose between
love and statehood, forgiveness and legal
obligation, between being a woman and
being a man. She puts on the dress worn
by the sharp-tongued and independent
Beatrice in Much Ado when she (Beatrice)
is mourning for the death of her friend Hero.
As it turns out Hero is not dead at all. The
queen mourns for England, a country under
siege, which is nevertheless thriving. She
quotes Beatrice’s line from Much Ado: “I
cannot be a man with wishing therefore I will
die a woman with grieving.” That gives one
aspect of her personal divide. She wants to
be both.
Brent Carver gives a bravura performance
as the deeply troubled Ned. He is gay, dying
of syphilis, plays only women’s roles and yet
is a man. He is very much like the queen
and the scenes with her are extraordinary.
One of his problems is that he is not sure
when he is an actor and when he is himself
– if there is a demarcation line at all.
Following all the action and making notes is
William Shakespeare played well by Peter
Hutt. Shakespeare is writing Antony and
Cleopatra, a play about a strong queen

•
•
•

•
•
•
•

betrayed by her lover. All too close to the
events in England and a play that cannot
be produced without serious risks to the
players.
Scott Wentworth plays the arrogant and
self-assured Jack (Benedick in Much Ado)
and turns in a fine performance. The cast is
excellent as is the film.
Elizabeth Rex, a film based on Timothy
Findley’s play and directed by Barbara
Willis Sweete can be streamed from the
Stratford Festival of Canada here: https://
www.stratfordfestival.ca/AtHome

Guidelines and Rules

The challenge is open to all Greek Orthodox youth in Canada.
There are two age categories (8-12 and 13-17 year-olds) with separate
scholarships for each: 1st Prize, $500; 2nd Prize, $250; 3rd Prize, $100.
Essays should answer the question (Why are you proud to be Greek?) and
be between 300 – 700 words for the younger age category and 500 – 1,000
words for the older age category. They should also include the following: a
title, the youth’s name, age, mailing address, and phone number.
Essays must be submitted by email (website@goarchdiocese.ca) with the
following subject: Greek Independence Essay Challenge
Answers will be reviewed based on content, organization, style, language,
and creativity and originality. They can draw from and reflect personal
experiences, conversations with family and friends, and other research.
Submission deadline: March 31, 2021
For information email: website@goarchdiocese.ca
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«Ου μη φάγω κρέα εις τον αιώνα ίνα
μη τον αδελφόν μου σκανδαλίσω»
(Α΄Κορ. η΄8 - 9:2
ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ της Κορίνθου φαίνεται πως
έκαναν κάποιες αταξίες, που δημιούργησαν
ανωμαλία και σύγχυση στην πρωτοΐδρυτη
εκεί εκκλησία. Μερικοί, γνωρίζοντες, ότι τα
είδωλα ήσαν ψεύτικα, έτρωγαν άφοβα από
τα κρέατα που οι διδωλολάτρες εθυσίαζαν
στους θεούς των. Αλλά οι νεοκατήχητοι χριστιανοί που βρίσκονταν στα πρώτα βήματα
της πνευματικής τους ζωής, το ‘βλεπαν σαν
αμαρτία κι ήσαν έτοιμοι να κλονιστούν και
να πέσουν πάλι στην ειδωλολατρία. Έτσι ο
Παύλος, γράφει στους Κορινθίους να προσέχουν μήπως με την πράξη τους αυτή
σκανδαλίσουν τους ρηχούς στην πίστη. Οι
Κορίνθιοι όμως ίσως να έλεγαν ότι «τα φαγητά είναι για την κοιλιά και η κοιλιά για τα
φαγητά» κι ότι στην ουσία αυτά δεν σώζουν,
αν και όλα παίζουν κάποιο ρόλο σε oρισμένες περιπτώσεις και ο ίδιος ο Χριστός ενήστεψε (Ματθ. 4:2), αλλά και ίσως να έλεγαν:
«εκείνα που ο Θεός καθάρισε, εσύ μη τα θεωρείς ακάθαρτα» και σαν ελεύθεροι πλέον
από τον Μωσαϊκό νόμο να ενόμιζαν ότι είχαν το δικαίωμα να τρώγουν άφοβα από τα
κρέατα που οι ειδωλολάτρες έκαναν θυσία.

Ο Παύλος όμως τους λέγει: αν δεν θυσιάσετε το δικαίωμά σας αυτό, τότε «εις Χριστόν
αμαρτάνετε». Και προσθέτει, προκειμένου
να γίνω αιτία σκανδαλισμού,, προτιμώ να
μην αγγίσω ποτέ κρέας στη ζωή μου.
Το θέμα του σκανδάλου έχει ιδιαίτερη σοβαρότητα, γι’ αυτό και πρέπει να μελετηθεί
με προσοχή.
Από τη στιγμή που ο Κύριος oνόμαστε τους
μαθητές του «φως του κόσμου» και τους
είπε: «γίνεσθε φρόνιμοι ως οι όφεις και
ακέραιοι ως αι περιστεραί», από τη στιγμή
εκείνη απαιτούσε άψογο παράδειγμα και
ανεπίληπτη διαγωγή. Ζητούσε από τους
οπαδούς Του αγιότητα βίου κι οικοδομητική
συμπεριφορά.
Πόσοι όμως αντί να χτίζουν, χαλούν. Αντί να
οδηγούν στο Χριστό, παγιδεύουν τις ψυχές
και τις απομακρύνουν από την σωτηρία.
Αντί να οικοδομούν, σκανδαλίζουν. Αντί να
γίνονται φωτοδότες καταντούν φωτοσβέστες! Άλλοτε θεληματικά κι άλλοτε αθέλητα, κάνουν πράξεις που, παρ’ όλη τη φαινομενική τους νομιμότητα, προξενούν κακό
στις αστήριχτες ψυχές.

Ανάλογα με τη θέση του ανθρώπου που
σκανδαλίζει είναι και το μέγεθος του σκανδάλου. Όπως λέγει ο ιερός Χρυσόστομος
«ανδρός επιφανούς και πολλοίς γνωρίμου
πλημμέλεια, κοινήν άπασι φέρει την βλάβην». Δηλαδή εάν αυτός που σκανδαλίζει
είναι δημόσιος άνδρας, δηλαδή δημόσιο και
μεγάλο είναι το σκάνδαλο.
Οι άνθρωποι δεν συγχωρούν εύκολα λάθη
που προέρχονται από υπεύθυνα της εκκλησίας ή της πολιτείας πρόσωπα. Είναι πολύ
αυστηροί στις κρίσεις και επικρίσεις. Αν τις
ίδιες πράξεις έκαναν άλλοι, θα περνούσαν
ολότελα απαρατήρητες κι ασχολίαστες.
Εάν όμως γίνουν από τον ιεροκήρυκα ή τον
παπά ή τον επίσκοπο ή να πούμε τον δάσκαλο... κρίνονται μ’ ένα ιδιαίτερο πρίσμα.
Συχνά θα ακούονται φράσεις σαν αυτές:
«Πώς θα εφαρμόσω τη θρησκεία, αφού

αυτός που την διδάσκει
δεν την εφαρμόζει»; Γιατί να
πάω στην εκκλησία, αφού
αυτοί που πάνε κάνουν τα
αντίθετα; «Γιατί να νηστέψω, αφού π.χ αρκετοί από
αυτούς δεν εφαρμόζουν τις
νηστείες; Γιατί;
Έτσι με τον σκανδαλισμό
των συνειδήσεων επαναλαμβάνεται ο λόγος του
Θεού, «δι υμάς διά παντός
το όνομά μου βλασφημείται
εν τοις έθνεσι» (Ησα. 52:5)
Αντί να γίνονται αφορμή να
δοξάζεται ο Θεός, γίνονται
δάσκαλοι της ασέβειας. Ανατρέπουν και
προσβάλλουν την υψηλή αποστολή του
Χριστιανού. Γκρεμίζουν αρχές και πεποιθήσεις, διασύρουν τη χριστιανική ιδιότητα.
Προδίδουν τη θρησκεία. Γίνονται δολοφόνοι
ψυχών. Κλείνουν «την βασιλεία των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων». Από δική
τους αιτία κι ενοχή «απολείται ο ασθενών
αδελφός δι’ ον Χριστός απέθανε» (Α΄Κορ.
8:11).
Είναι τόσο βαρύ και μεγάλο το αμάρτημα
του σκανδαλισμού των ψυχών, ώστε ο Κύριος αναγκάζεται με ζωηρά χρώματα να διακηρύξει ότι, «όποιος σκανδαλίσει έστω κι
έναν απ’ αυτούς τους απλούς και ταπεινούς
που πιστεύουν σε μένα, καλά θά ‘καμνε να
κρεμαστεί μία μυλόπετρα στο λαιμό του και
να βουλιάξει στη θάλασσα».

Πατρικές Συμβουλές και γράμμα Ιερέως προς
τον Ορθόδοξο Χριστιανικό λαό
"Μη δειλιάζετε
στα γεγονότα της
παρούσης ζωής”
Γέρων Εφραίµ
Φιλοθεϊτης
Αριζονίτης
Παιδάκια µου ευλογηµένα του
Τρισαγίου
Θεού εν Χριστώ. Χαίρετε καί υγιαίνετε.
Συγγνώµη που σας ενοχλώ πάλι µε την
αγραµµατοσύνη µου καί αναξιότητα.
Μη δειλιάζετε στα γεγονότα της παρούσης
ζωής. Ο αγώνας θα συνεχίσει µε ποικιλία
κακών γεγονότων γενικά στην ανθρωπότητα. Οι αµαρτίες µας είναι µεγάλες, µε
βρώµικες πράξεις. Ότι σπείρουµε τούτο και
θα θερίσουµε. Η αµαρτία είναι σαν την αρρώστια. Δεν αρρωσταίνεις µια φορά. Πολλές φορές αρρωσταίνεις από την ίδια αρρώστια. Και κάθε φορά που αρρωσταίνεις
πηγαίνεις στο γιατρό και παίρνεις φάρµακα
που σου δίνει. Το ίδιο κάνε και για την ψυχή

σου. Κάθε φορά που πληγώνεσαι, έστω και αν πληγώνεσαι στο ίδιο µέρος, µετανόησε και εξοµολογήσου.
Κάποτε το φάρµακο της χάριτος θα γιατρέψει ολότελα
την συγκεκριµένη πληγή.
Αγωνιστείτε µε πίστη και
θάρρος στον Κύριον Ιησούν. Μην απελπίζεται. Ο
αγώνας θα είναι σκληρός
και επικίνδυνος.
Η προστασία του Θεού θα
σώζει τα γνήσια παιδιά του. Οι άνθρωποι
του Θεού θα σκεπαστούν µε τους αγίους
Αγγέλους του Θεού. Μείνετε πιστοί στόν
γλυκύτατο Ιησούν Χριστόν µας και στην
Αγιωτάτη Ορθόδοξη εκκλησία Του. Για αυτό
σας ικετεύω παρακαλείτε, να σας χαρίσει το
γλυκύτατο Όνοµά του, που γεµίζει την νεκρά
καρδιά µας µε Ουράνια Ζωή καί Ειρήνη.
Ενοχλείτε το Θεό µε το να φωνάζετε προς
βοήθειά σας. Ο Ουράνιος πατέρας µας
θέλει πάρα πολύ αυτή την ενόχληση γιατί,
είναι πανέτοιµος να µας επισκεφθή και να
µας δώση την Χρυσή καρδούλα του καί νά
την ενώσει µε την αµαρτωλή δική µας.

Άρχισε το Τριώδιο

Άρχισε το Τριώδιο, με την προετοιμασία
Για την μεγάλη την γιορτή,του Πάσχα την Αγία
Νηστεία, εξομολόγηση, και την μετάνοια του Τελώνη
Η Εκκλησία βοηθά, και τα παιδια της τα ενώνει
Του φαγητού νηστεία, το σώμα καθαρίζει
Όμως η άλλη των παθών, την ψυχή μας εξαγνίζει
Ευχόμεθα ολοψύχως η απόδειξη της άνευ όρων αγάπης του Χριστού να γίνει
πηγή δύναμης για εμάς, να δώσει ουσιαστικό νόημα στη ζωή μας, και να είναι
οδηγός για την ψυχική μας γαλήνη και την πνευματική καταξίωση.

“Συγνώµη
Θεέ µου”
Συγνώµη Θεέ µου, και συ Χριστιανικέ
Ορθόδοξε λαέ µου. Ο τάλας εγώ:
Εκφωνούσα το “Ευλογηµένη η Βασιλεία
του Πατρός και του Υιού…” και άνοιγαν
οι πύλες του Ουρανού, µα είχα κλειδώσει πρότερα τις πόρτες του Ιερού Ναού
για τους πιστούς.
Ευχόµουν στα Ειρηνικά “Υπέρ του αγίου οίκου τούτου…”, µα έβαζα κορδέλα
απαγορευτική του στασιδίου εκείνου
και ετούτου
Ευχόµουν φωναχτά “Υπέρ … τών εισιόντων
έν αυτώ (στον Ιερό Ναό) µετά φόβου Θεού”,
µα σιωπηλά διαλαλούσα µετά φόβου …
Κορωνοϊού.
Στεκόµουν στην Αγία Τράπεζα µπροστά και
οµού παρέστεκαν Αγγέλων τάγµατα φοβερά, Χερουβείµ και Σεραφείµ,.. µα για µεγάλη
µου ντροπή, το φίµωτρο δέν έβγαλα στιγµή.
Στάθηκα µε τα Τίµια δώρα ανερυθριάστως
και ευθυτενής να µεταδώσω την όντως
ΖΩΗ, µα µε διέψευδε το φίµωτρο, του φόβου και του θανάτου η απειλή.
“Εν ειρήνη… Έτι και έτι, …” εκφωνούσα συνεχώς, µα στην ωραία πύλη πεταγόµουν
εµµανώς, τα τέκνα του Θεού ελέγχοντας
δεινώς, που δεν φορούσαν το φίµωτρο
επαρκώς.
Αχ! και τα κηρύγµατα απο τον άµβωνα λαλούσα, πατρικώς και πατερικώς, τις Άγιες
Εικόνες τις χαριτόβρυτες θυµίαζα επαναληπτικώς, τα λείψανα προσκυνούσα.. απο
κοντά και ο φακός, µα τώρα ο δόλιος “προσκυνώ” εκ του µακρόθεν, νοερώς,

µε φίµωτρο µη και µιανθώ και εξ αυτών
πάνυ µολυνθώ.
Χρόνια αφιέρωνα, δαψιλώς, στο κατηχητικό: “Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστει,
ανδρίζεσθε, κραταιούσθε..”, “Εδραίοι και
αµετακίνητοι…”, “Στα χνάρια των Αγίων…”,
το “Εκκλησία πύλη του Ουρανού” τραγουδούσα µελωδικώς, ωραία και υπέροχα όλα
αυτά, µα στο “κακό” ετούτο βγήκα και είπα:
“Ναι µέν, αλλά…”, “… δεν κρίνουµε παιδιά… κρυφά και µυστικά, … µη µας πάρουν
µυρωδιά”.
Με άνεση κήρυττα, συµµετοχή και έργο του
Λαού µοναδικό η Θ. Λειτουργιά, µα πώς το
κατάντησα έργο νεωκόρου, ψάλτου και της
δικής µου αφεντιάς;
Συνέδρια γινόντουσαν κληρικών και λαϊκών,
και λέγαµε ότι θέλει κατήχηση ο λαός, µα
τώρα καταλαβαίνω πως την κατήχηση την
έχω ανάγκη πρώτος, ο ταλαίπωρος, εγώ.
Συγχώρα µε Θεέ µου,
ΜΕΤΡΗΘΗΚΑ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΑ ΟΛΙΓΟΣΤΟΣ.
Ο αναπολόγητος παπάς
π. Παύλος Καλλίκας
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Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 2021
Οι γυναίκες στην πρώτη γραμμή του αγώνα κατά του COVID-19

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφιερώνει
τη φετινή Ημέρα της Γυναίκας στον παγκόσμιο αγώνα των γυναικών κατά της
κρίσης του COVID-19.
Οι γυναίκες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή
του αγώνα κατά της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς αποτελούν την πλειοψηφία
των εργαζομένων που απασχολούνται στις
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Πολλές έχουν επίσης πληγεί σοβαρά από την
κρίση λόγω της απώλειας θέσεων εργασίας ή της απασχόλησής τους σε επισφαλείς
θέσεις εργασίας. Επιπλέον, οι συνεχόμενοι
εγκλεισμοί έχουν οδηγήσει σε αύξηση της
ενδοοικογενειακής βίας. Το Κοινοβούλιο
έχει ζητήσει την καταπολέμηση αυτών των
ανισοτήτων.
Το Κοινοβούλιο θα τιμήσει τη φετινή
Ημέρα της Γυναίκας κατά τη σύνοδο της
ολομέλειας, στις 8 Μαρτίου.
Η ετήσια διακοινοβουλευτική συνεδρίαση
για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας συγκεντρώνει μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βουλευτές από τα κράτη-μέλη,
για να συζητήσουν θέματα ισότητας των
φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών. Το
φετινό θέμα είναι «Είμαστε δυνατές: Γυναίκες που πρωτοστατούν στη μάχη κατά της
νόσου COVID-19».
Μετά την εισαγωγική ομιλία της προέδρου
της επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών
του ΕΚ, Έβελιν Ρέγκνερ (Σοσιαλιστές, Αυστρία), θα απευθυνθούν χαιρετισμοί από
τον Πρόεδρο του ΕΚ Νταίηβιντ Σασόλι και
την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν , ακολουθούμενοι από την κεντρική ομιλία της Προέδρου
της Δημοκρατίας της Ελλάδας, Κατερίνας
Σακελλαροπούλου.

ΠτΔ στο Ευρωκοινοβούλιο: Η
ισότητα είναι μια πρόκληση που
δεν αφορά μόνο τις γυναίκες,
αλλά όλους μας

«Η πανδημία είναι για όλους μια σκληρή,
επώδυνη εμπειρία και οξύνει, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει
σήμερα το γυναικείο φύλο» υπογράμμισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στην κεντρική
ομιλία που απηύθυνε, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, στη διακοινοβουλευτική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο με θέμα τον καίριο ρόλο των
γυναικών στην καταπολέμηση της νόσου
Covid-19.
Κατά τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε
με τη συμμετοχή ευρωβουλευτών και βουλευτών από τα εθνικά Κοινοβούλια της ΕΕ,
η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε ότι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται φέτος
σε ιδιαίτερες συνθήκες και τόνισε ότι από τη
θέση της ως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, που για πρώτη φορά στην ιστορία της επιφύλαξε σε μια γυναίκα αυτό το
υψηλό αξίωμα, νιώθει ευθύνη για τον αγώνα που έδωσαν και δίνουν οι γυναίκες, για
να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερα δυσμενείς
συνθήκες αυτής της περιόδου.
Αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία
από τις επισκέψεις της σε όλη την Ελλάδα
και ειδικότερα σε νοσοκομεία και εμβολιαστικά κέντρα, υπογραμμίζοντας την ανιδιοτέλεια, την αφοσίωση, τη διάθεση προσφοράς των γυναικών που εργάζονται στον
τομέα της υγείας, γιατρών, νοσηλευτριών,
υγειονομικού προσωπικού, τονίζοντας ότι
είναι ολόψυχα ταγμένες στο έργο που αναλογεί στην κάθε μια.
Επεσήμανε, επίσης, τις δύσκολες συνθήκες
που επικρατούν για τις γυναίκες σε κλάδους
που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία, όπως οι υπάλληλοι καθαριότητας, οικιακές βοηθοί, γηροκόμοι, πωλήτριες ή ταμίες
στα σούπερ μάρκετ. «Γυναίκες που εργάζονται σε κλάδους οι οποίοι έχουν πληγεί βαριά από την πανδημία, προσφέροντας τις
υπηρεσίες τους κατά κανόνα με χαμηλότερες αμοιβές από τους άνδρες, υπό επισφαλείς συνθήκες και με το φάσμα της ανεργίας
να πλανάται αμείλικτο. Γυναίκες που έχουν
επωμισθεί, σχεδόν αποκλειστικά, το βάρος
της οικιακής και οικογενειακής φροντίδας,
αυτής της «αόρατης εργασίας» που δεν
πληρώνεται και συχνά δεν αναγνωρίζεται»
πρόσθεσε η κ. Σακελλαροπούλου.

MESSOGIA - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «δίπλα σ' αυτές, διπλά αθέατες και αγνοημένες, πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα γυναίκες που
βρίσκονται σε καθεστώς πολλαπλής ευαλωτότητας. Μητέρες που μεγαλώνουν μόνες
τους παιδιά και λόγω πανδημίας βρέθηκαν
χωρίς εισόδημα, σε επιδοματικό κενό, χωρίς
τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία, με
αποτέλεσμα να βυθίζονται καθημερινά στη
φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό».
Ειδική αναφορά έκανε στις μετανάστριες
και στους πρόσφυγες που ζουν μέσα στον
φόβο και την ανέχεια, συχνά θύματα σωματεμπορίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης,
καταναγκαστικής εργασίας, πολλαπλής κακοποίησης. Γυναίκες ηλικιωμένες, ευπαθείς,
μόνες, με πενιχρά εισοδήματα. Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
Υπενθύμισε, επίσης, ότι η πανδημία έφερε
και μια κατακόρυφη αύξηση της έμφυλης
βίας. «Πολλές γυναίκες, λόγω των μέτρων
περιορισμού της κίνησης και της κοινωνικής

επαφής, εγκλωβίστηκαν στο σπίτι με τους
κακοποιητές τους. Η ενδοοικογενειακή
βία, φαινόμενο με πολιτικές, κοινωνικές,
πολιτισμικές και οικονομικές προεκτάσεις,
διογκώθηκε. Από την άλλη, γιγαντώθηκε και στη χώρα μου το κίνημα #MeToo,
αναδεικνύοντας το εύρος του σεξισμού
και της κακοποίησης που εξακολουθούν
να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και ενδυναμώνοντάς τες ώστε να μιλήσουν επιτέλους ανοικτά για τις τραυματικές εμπειρίες
τους και να προσφύγουν στη δικαιοσύνη»
ανέφερε.
Απέναντι σε όλα αυτά, υπογράμμισε ότι
«επείγει, σήμερα, η ενσωμάτωση της προοπτικής του φύλου στις αναλύσεις μας για
την πανδημία και στη μετάβασή μας στη
φάση της ανάκαμψης» και πρόσθεσε ότι «οι
έμφυλες διαμεσολαβήσεις στην κοινωνική
ιεραρχία, την οικογένεια, την εργασία και την
εκπαίδευση, υπονομεύουν την ίδια τη συμπεριληπτική δύναμη της δημοκρατίας μας.
Λειτουργούν ανασχετικά στην οικονομική
ανάκαμψη και αναπαράγουν μια στερεοτυπική πρόσληψη της κοινωνικής κινητικότητας και ενσωμάτωσης».
Καταλήγοντας η κ. Σακελλαροπούλου τόνισε: «Oι ανισότητες δεν ανατρέπονται από
τη μια μέρα στην άλλη. Η ισότητα είναι μια
πρόκληση που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά όλους μας, ιδίως όσες και όσους
έχουμε τη δυνατότητα να συμβάλλουμε στη
χάραξη και εφαρμογή σύγχρονων πολιτικών
για την επίτευξη του στόχου αυτού».
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Επετειακό αφιέρωμα στην Ελληνική Επανάσταση
τιμώντας την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου σας παρουσιάζουμε το 1ο μέρος από το ιστορικό αφιέρωμα για
την Ελληνική Επανάσταση του 1821
Η Ελληνική Επανάσταση ή Επανάσταση του 1821 ήταν η ένοπλη εξέγερση την
οποία διεξήγαγαν επαναστατημένοι Έλληνες εναντίον του οθωμανικού στρατού
με σκοπό την αποτίναξη της οθωμανικής
κυριαρχίας και τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.
Η αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των
Ελλήνων εντοπίζεται κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο, περί τον 13ο έως 15ο αιώνα,
αλλά οι απαρχές του ελληνικού εθνικού κινήματος που οδήγησε στην Επανάσταση εμφανίζονται πολλούς αιώνες αργότερα, στην
ώριμη φάση του νεοελληνικού Διαφωτισμού
το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Την περίοδο αυτή, η διάδοση της παιδείας συνοδεύτηκε με τη διάδοση -αρχικά μεταξύ των Ελλήνων που ζούσαν στις παροικίες της Δυτικής
Ευρώπης και είχαν φιλοδυτικό προσανατολισμό της ιδέας της ύπαρξης ενός ελληνικού
έθνους που συνδεόταν με την αρχαία Ελλάδα και δικαιούταν χωριστή πολιτική ύπαρξη.
Μία από τις οργανώσεις που δημιουργήθηκαν μέσα σε αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό
κλίμα ήταν η Φιλική Εταιρεία, μια μυστική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό
από τρεις Έλληνες εμπόρους με σκοπό την
προετοιμασία μιας ελληνικής επανάστασης.
Οι Φιλικοί είχαν αρχικά περιορισμένη επιτυχία, οικειοποιούμενοι, όμως, μια παράδοση
ορθόδοξων προφητειών για την ανασύσταση της ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και αφήνοντας να εννοηθεί ότι είχαν τη
στήριξη της τσαρικής Ρωσίας, κατάφεραν εν
μέσω μιας κρίσης της εμπορικής ναυτιλίας,
από το 1815 και εξής, να προσεταιριστούν
τα παραδοσιακά ελληνορθόδοξα στρώματα.
Τον Φεβρουάριο του 1821 ο αρχηγός της
Εταιρείας, Αλέξανδρος Υψηλάντης, εισέβαλε
στη Μολδοβλαχία, ενώ τον επόμενο μήνα οι
Φιλικοί δημιούργησαν επαναστατικές εστίες
από τη Μακεδονία ως την Κρήτη. Οι επαναστάτες αφορίστηκαν από τη σύνοδο του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, αλλά οι
οθωμανικές αρχές προχώρησαν σε σφαγές
αμάχων και εκτελέσεις προυχόντων, συμπεριλαμβανομένου του Πατριάρχη Γρηγορίου
Ε'. Η εκστρατεία του Υψηλάντη απέτυχε και
σε σύντομο χρονικό διάστημα τα οθωμανικά στρατεύματα έσβησαν τις περισσότερες
από τις επαναστατικές εστίες της ηπειρωτικής Ελλάδας, όμως οι επαναστάτες κατάφεραν να υπερισχύσουν στην Πελοπόννησο,
τη Στερεά Ελλάδα και σε πολλά νησιά του
Αιγαίου.
Ο επαναστατικός αναβρασμός εκείνων των
ημερών ήταν τόσο μεγάλος που καθιστούσε
πια επικίνδυνη την αναβολή της εξέγερσης
ενώ από τις 14 έως τις 20 Μαρτίου έλαβαν
χώρα σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου επιθέσεις εναντίον Μουσουλμάνων.
Κατά τον θρύλο και ορισμένες πηγές στις
17 Μαρτίου οι Μανιάτες οπλαρχηγοί συνεννοήθηκαν να κινηθούν ενωμένοι κατά των
Τούρκων, σε τελετή που έγινε στην Αρεόπολη Λακωνίας με Δοξολογία στον ιερό ναό
"ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ". Στις 23 Μαρτίου Μανιάτες
και άλλοι οπλαρχηγοί κατέλαβαν αναίμακτα
την Καλαμάτα τελέστηκε δοξολογία στο ναό
των Αγίων Αποστόλων και μετά τη δοξολογία, συγκροτήθηκε επαναστατική επιτροπή,
η «Μεσσηνιακή Γερουσία ή Σύγκλητος » με
επικεφαλής τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη
και εξεδόθη η 1η Επιστολή προς τις Ευρωπαικές Αυλές υπογράφοντας ως Αρχιστράτηγος των Σπαρτιατικών Δυνάμεων.
Τα επόμενα δύο χρόνια οι Έλληνες

εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία των Οθωμανών να επικεντρωθούν στην επανάσταση λόγω των πολλαπλών ανοιχτών μετώπων που είχαν (με το κυριότερο μέρος του
στρατού να πολεμάει τους Πέρσες στα βάθη
της Μικράς Ασίας) νίκησαν τις στρατιές που
έστειλε εναντίον τους ο Σουλτάνος Μαχμούτ
Β΄, οργανώθηκαν πολιτικά και συνέστησαν
προσωρινή κεντρική διοίκηση, η οποία επέβαλε την εξουσία της στους επαναστατημένους μετά από δύο εμφυλίους πολέμους. Οι
οθωμανικές δυνάμεις με τη συνδρομή του
Ιμπραήμ πασά της Αιγύπτου κατάφεραν να
περιορίσουν σημαντικά την επανάσταση,
αλλά η πτώση του Μεσολογγίου, το 1826,
σε συνδυασμό με το κίνημα του Φιλελληνισμού, συνέβαλαν στη μεταβολή της διπλωματικής στάσης των ευρωπαϊκών Μεγάλων
Δυνάμεων, που είχαν αντιμετωπίσει με δυσαρέσκεια το ξέσπασμα της επανάστασης.
Η διπλωματική ανάμιξη της Αγγλίας, της
Γαλλίας και της Ρωσίας και η ένοπλη παρέμβασή τους με τη ναυμαχία του Ναυαρίνου, τη γαλλική εκστρατεία του Μοριά και
το ρωσοτουρκικό πόλεμο συνέβαλαν στην
επιτυχή έκβαση του αγώνα των Ελλήνων,
αναγκάζοντας την Πύλη να αποσύρει τις δυνάμεις της αρχικά από την Πελοπόννησο και
έπειτα από τη Στερεά Ελλάδα.
Το 1827 επιλέχτηκε ως πρώτος Κυβερνήτης
της Ελληνικής Πολιτείας ο Ιωάννης Καποδίστριας, που ως τη δολοφονία του το 1831
ασχολήθηκε με την αναδιοργάνωση στο
εσωτερικό και την προώθηση των ελληνικών
θέσεων στο εξωτερικό. Από το 1827 και εξής
συνομολογήθηκε μια σειρά συνθηκών και τελικά η ελληνική ανεξαρτησία αναγνωρίστηκε
το 1830 με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου. Τα
σύνορα του νέου κράτους οριστικοποιήθηκαν το 1832 στη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού και αναγνωρίστηκαν τον ίδιο χρόνο
με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης.[15]
Μετά από χίλιες μάχες και μεγάλες ανθρώπινες απώλειες, το κράτος που προέκυψε ήταν
περιορισμένο εδαφικά δίχως να περιλαμβάνει όλα τα εδάφη που κατοικούνταν από ελληνικούς πληθυσμούς. Ως πολίτευμα καθορίστηκε η μοναρχία, και μετά την άρνηση τού
Σάξονα πρίγκιπα του Οίκου της ΣαξονίαςΚόμπουρκ Λεοπόλδου, βασιλιάς διορίστηκε
ο Βαυαρός πρίγκηπας Όθωνας, που έφτασε
στην Ελλάδα το 1833. Το σύνθημα της επανάστασης, «Ελευθερία ή θάνατος», έγινε
το εθνικό σύνθημα της Ελλάδας και από το
1838 η 25η Μαρτίου, επέτειος εορτασμού
της έναρξής της επανάστασης, καθιερώθηκε
ως ημέρα εθνικής εορτής και αργίας.

Το ελληνικό εθνικό κίνημα

Κατά την κυρίαρχη ιστοριογραφική άποψη,
η αφετηρία του ελληνικού εθνικού κινήματος
χρονολογείται στην τελευταία δεκαετία του
18ου και την πρώτη του 19ου αιώνα, όταν
υπό την επίδραση των ιδεολογικών και πολιτικών μηνυμάτων της Γαλλικής Επανάστασης και των Ναπολεόντειων πολέμων εμφανίστηκε το αίτημα για ίδρυση ανεξάρτητου
αλλά και ευνομούμενου, κατά τα σύγχρονα
πρότυπα, ελληνικού εθνικού κράτους. Πρόκειται για το πρώτο εθνικό κίνημα που εμφανίστηκε στην ανατολική Ευρώπη και σε μη
χριστιανικό περιβάλλον, εκείνο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, η ισχύς της οποίας την
περίοδο αυτή μειωνόταν, καθώς δεν κατάφερνε να συμβαδίσει με τον εκσυγχρονισμό
άλλων κρατών.

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός
ευλογεί τη σημαία της
επανάστασης, ενώ οι Έλληνες
επαναστάτες ορκίζονται
στο Θεό για αυτήν.
Κατά άλλη άποψη, σύμφωνα με την αρχεγονική σχολή σκέψης περί εθνικισμού και
εθνογένεσης, η Επανάσταση δεν διέφερε
πολύ από άλλες προ-μοντέρνες εθνικές λαϊκές εξεγέρσεις εναντίον μιας ξένης εξουσίας,
των οποίων η επιτυχία ή αποτυχία εξαρτήθηκε από τη σχέση ισχύος μεταξύ επαναστατών και αυτοκρατορίας. Η Επανάσταση
πέτυχε εκεί όπου οι προηγούμενες ελληνικές
εξεγέρσεις απέτυχαν, όχι επειδή ο μοντερνισμός εγκαινίασε τον ελληνικό εθνικισμό,
αλλά επειδή η Οθωμανική Αυτοκρατορία
ήταν σε παρακμή.
Οι σύγχρονοι Έλληνες προβλήθηκαν, αρχικά από έναν περιορισμένο κύκλο διανοουμένων του Διαφωτισμού, ως απόγονοι
των αρχαίων Ελλήνων. Σε αυτό συνέτεινε ο
θαυμασμός των Δυτικών για την αρχαία Ελλάδα και η εμφάνιση τον καιρό εκείνο ανάμεσα σε λόγιους και περιηγητές της Δύσης
του πολιτισμικού και λογοτεχνικού κινήματος του Φιλελληνισμού, οι κλασικιστές και
ρομαντικοί εκπρόσωποι του οποίου προσδοκούσαν την αναγέννηση του αρχαιοελληνικού πολιτισμού με την απελευθέρωση
των συγχρόνων Ελλήνων. Οι εκπρόσωποι
του ελληνικού εθνικού κινήματος διαχώριζαν
τους σύγχρονους Έλληνες της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας από τους αλλόθρησκους και
αλλόγλωσσους κυριάρχους τους, την εξουσία των οποίων κατήγγελαν ως αυθαίρετη
και παράνομη, και ταυτίζονταν με τους ετερόδοξους Χριστιανούς της Ευρώπης Αυτή
η ταύτιση συνάντησε τη σφοδρή αντίθεση
της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μεριμνούσε για
την προστασία της Ορθόδοξης κοινότητας
από τις πολιτισμικές και ιδεολογικές αλλαγές
που επέφερε ο Διαφωτισμός και την ενότητά της, που έθεταν σε κίνδυνο οι ριζοσπαστικές ιδέες περί αυτοδιάθεσης των λαών.
Υπερασπιζόμενη οικουμενικά και θεοκρατικά ιδεώδη, είχε αντιταχθεί στην κοσμική
και τοπικά περιορισμένη εθνική ιδεολογία
και ακολουθούσε πολιτική νομιμοφροσύνης
στην κοσμική εξουσία του Σουλτάνου, την
οποία θεωρούσε μέρος του σχεδίου της θείας πρόνοιας για την προστασία των Ορθοδόξων από την αιρετική Δύση. Τα μηνύματα

της Γαλλικής Επανάστασης, ο απόηχος της
οποίας έφτασε μέχρι τη Βαλκανική θορύβησαν τους Οθωμανούς, που θεώρησαν ότι
ήταν πιθανή μία επιρροή τους προς τους μη
μουσουλμανικούς λαούς που κατοικούσαν
στην Οθωμανική επικράτεια. Είναι γνωστό
ότι υπεύθυνος για την υπακοή των πιστών
οποιουδήποτε δόγματος της Αυτοκρατίας,
ήταν ο πνευματικός ηγέτης τους Έτσι, από
το Πατριαρχείο εξεδόθησαν το έτος 1798 δύο
εγκύκλιοι, κατόπιν εντολής της Πύλης (από
τον Σελίμ Γ΄, ένα έτος πριν, προς τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριο Ε’)
που έφεραν τους τίτλους «Διδασκαλία Πατρική» και «Απολογία Χριστιανική» και απευθύνονταν προς τους ορθόδοξους χριστιανούς
υπηκόους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Η ενέργεια αυτή αποσκοπούσε στο να νουθετηθούν οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί, έτσι
ώστε αυτοί να σέβονται το υφιστάμενο -και
κυρίαρχο- πολιτικό πλαίσιο και να μην εξεγείρονται κατά της Σουλτανικής εξουσίας.
Ακολούθησαν κι άλλοι εγκύκλιοι αυτού του
είδους, όπως εκείνη του 1807 και του 1819,
η οποία στρεφόταν εναντίον της διδασκαλίας
φυσικών επιστημών, ενώ απαγόρευε την υιοθέτηση νέων γλωσσικών θεωριών.
Κατ' άλλη άποψη, η σύνδεση της Ελληνικής
Επανάστασης με τον ευρωπαϊκό Διαφωτισμό
είναι μηχανιστική και λανθασμένη. Τη σχέση
της Γαλλικής με την Ελληνική Επανάσταση
έχουν αμφισβητήσει ή υποβαθμίσει στο παρελθόν και άλλοι ιστορικοί ή μελετητές της
Επανάστασης, όπως ο καθηγητής ιστορίας
Νικόλαος Βλάχος (ο οποίος αμφισβητεί ότι η
Γαλλική υπήρξε στην κυριολεξία "επανάσταση"), οι Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, Διονύσιος Κόκκινος, Ε. Πρωτοψάλτης, Κωνστ. Δεσποτόπουλος, Παναγιώτης Βοκοτόπουλος,
Μενέλαος Τουρτόγλου, Σπ. Μελάς κ.ά.
Η συμπάθεια των Ελλήνων λογίων προς τη
Γαλλική Επανάσταση δεν επιβεβαιώνεται
από τις εκδόσεις της «Εφημερίδας» στη Βιέννη μέχρι το 1797. Αντίθετα, οι Έλληνες είχαν μείνει εχθρικοί προς τη Γαλλία λόγω της
φιλοτουρκικής πολιτικής της, ακόμα και μετά
την επανάσταση του 1789. Από τους Έλληνες λογίους μόνο ο Ρήγας θα επιχειρήσει να
συνδυάσει τον «φωτισμό του γένους» με την
επανάσταση, συγκροτώντας μια «επανασταστική πρωτοπορία» από διανοούμενους
και εμπόρους. Η λοιπή ελληνική διανόηση
περέμεινε διαχωρισμένη από το λαό και δεν
κατόρθωσε σχεδόν ποτέ να μεταβληθεί σε
«οργανική διανόηση» και ακόμα περισσότερο σε «επαναστατική διανόηση», είτε με τα
πρότυπα της Γαλλικής Επανάστασης είτε με
αυτά των επαναστάσεων του 20ου αιώνα. Τη
συνάφεια της Ελληνικής με τη Γαλλική Επανάσταση και το Διαφωτισμό αμφισβητεί και ο
Αντώνης Λιάκος, ο οποίος θεωρεί ότι πρόκειται για έναν "αντι-μύθο".
Ενώ οι περισσότεροι Έλληνες έμοιαζαν με
τις άλλες ξεχασμένες αγροτικές ομάδες των
Βαλκανίων, μια μερίδα τους αποτελούσε την
εμπορική και διοικητική τάξη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η γλώσσα της ορθόδοξης Εκκλησίας, στην οποία ανήκαν άλλοι
λαοί ήταν η ελληνική και Έλληνες επάνδρωναν τα υψηλότερα κλιμάκια της Πατριαρχίας στην Κωνσταντινούπολη. Με αυτή την
έννοια, οι μορφωμένες και εμπορικές τάξεις
των Βαλκανίων, είχαν εξελληνιστεί πλήρως.
Κατά την διάρκεια του 18ου αιώνα, ο εξελληνισμός προχώρησε πιο ορμητικά. Οι πρώτες
εφημερίδες στην ελληνική γλώσσα, τυπώθηκαν στην Βιέννη (1784)
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Το Οντάριο επενδύει
$2,5 εκατομμύρια

Σε φορητό μηχανισμό εντοπισμού επαφών που θα
φοριέται και θα ηχεί ή θα δονεί αν οι άνθρωποι δεν
απέχουν 6μ!!

Ένα ηλεκτρονικό μπρεσελέ εντοπισμού
επαφών θα φέρουν οι πολίτες στο Οντάριο του Καναδά στη δουλειά , στο σχολείο,
στα ιδρύματα κ.α Το Οντάριο επενδύει 2,5
εκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογία μηχανισμού ανίχνευσης που θα την φέρει ο πολίτης και που θα ηχεί ή θα κάνει δόνηση εάν οι
άνθρωποι δεν απέχουν έξι μέτρα τηρώντας
την επιβαλλόμενη από υγειονομικά μέτρα
κοινωνική απόσταση…
Η κυβέρνηση του Οντάριο επενδύει 2,5 εκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογία φορητού
μηχανισμού εντοπισμού επαφών που θα ειδοποιεί τους χρήστες εάν αυτοί ίσως έχουν
εκτεθεί στον COVID-19 στο χώρο εργασίας
και θα ηχεί ή θα δονεί εάν βρίσκονται σε
απόσταση έξι μέτρων από άλλο άτομο.
Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε την Πέμπτη,
η κυβέρνηση δήλωσε ότι παρέχει στην
Facedrive Inc., μια εταιρεία τεχνολογίας που
ιδρύθηκε το 2016, τη χρηματοδότηση μέσω
του Fonds Ontario Together..
Τα χρήματα θα διατεθούν για την ανάπτυξη
του TraceSCAN – μιας φορητής τεχνολογίας ανίχνευσης για άτομα που εργάζονται ή
ξοδεύουν χρόνο σε εγκαταστάσεις όπου η
χρήση smartphone – και επομένως η πρόσβαση στην εφαρμογή Ειδοποίησης COVID
– είναι περιορισμένη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μέρη όπως αεροπορικές εταιρείες,
σχολεία, εργοτάξια και γηροκομεία.
Η Facedrive Inc. προβλέπει την κατασκευή περίπου 150.000 συσκευών και τη

δημιουργία 68 νέες δουλειές στην επαρχία
ως αποτέλεσμα αυτής της σύμβασης, δήλωσε η κυβέρνηση του Οντάριο στο δελτίο
τύπου.
Σύμφωνα με την επαρχία, η τεχνολογία θα
είναι σε θέση να παρακολουθεί την έκθεση
του προσωπικού χωρίς τη χρήση πληροφοριών GPS.
«Οι εργαζόμενοι απλά φορούν τη συσκευή
και η φορητή τεχνολογία θα επικοινωνεί με
άλλους σ’ ένα περιβάλλον εργασίας», δήλωσε η ανακοίνωση. «Αν κάποιος στους
χώρους εργασίας εκπέμψει θετικός στο
COVID-19, οι υπάλληλοι ΥΕ ή Υγείας και
Ασφάλειας μπορούν να συνδεθούν στον
ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου αναφορών και
να δουν με ποιους έχουν έρθει σε επαφή
και το επίπεδο κινδύνου τους, και μετά να
στείλουν μια ειδοποίηση έκθεσης. Η παρακολούθηση επαφών θα γίνει απλή με την
καταγραφή όλων των επαφών εγγύτητας. “
Η συσκευή θα εκπέμπει επίσης ήχο ή δόνηση σε χρήστες που απέχουν λιγότερο από
έξι πόδια.
Ένας εκπρόσωπος του γραφείου του
Υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης Vic
Fedeli δήλωσε ότι «η υποστήριξη του
υπουργείου έχει ως στόχο να βοηθήσει στην
εμπορευματοποίηση του προϊόντος και
αυτό να εισέλθει στην αγορά», πράγμα που
σημαίνει ότι εναπόκειται σε κάθε μεμονωμένη εταιρεία ή σχολικό συμβούλιο να καθορίσει εάν θα αγοράσει το προϊόν για χρήση.

Prophet Elias Greek
Orthodox Church
- Mississauga
In preparation for
Kathari Deftera,
Laganes are available
for pick-up on Sunday,
March 14th, 2021
(pre-order only)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρχισυντάκτης με εμπειρία στη ροή ειδήσεων και στο μάρκετινγκ
για να αναλάβει συντακτική ομάδα στην εταιρία BCI Media Inc , με τουλάχιστον 5ετη εμπειρία στην αρχισυνταξία.
Απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες: Κατεύθυνση Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και εμπειρία σε sites , επαγγελματική κατάρτιση, δυναμισμός,
μεθοδικότητα, συνέπεια, παρατηρητικότητα, ανάπτυξη πρωτοβουλιών,
αυτοσυγκέντρωση και η εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια.
Απαραίτητο προσόν για την θέση: άπταιστη Ελληνική γλώσσα και άριστη
γνώση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή με πιστοποιήσεις και
τίτλους σπουδών.
Βιογραφικά στο e-mail: annageorgiou@bcimedia.net

Κοινή Εκδήλωση ΣΥΡΙΖΑ Ν. Υόρκης & Καναδά.
Ομιλήτριες/Ομιλητές:
Σία Αναγνωστοπούλου (Ιστορικός, βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ)
Κωστής Καρπόζηλος (Ιστορικός, διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας ΑΣΚΙ)
Αντώνης Λιάκος (Ομότιμος καθηγητής νεότερης ιστορίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών)
Συντονίζει ο Σάκης Γκέκας (Καθηγητής νεότερης ιστορίας στο York University)
Η συζήτηση θα γίνει πάνω στους παρακάτω άξονες:
α) Ποιοί και γιατί: Χαρακτήρας και κοινωνικά χαρακτηριστικά των ομάδων που
επαναστάτησαν. Πώς εντάσσεται η ελληνική επανάσταση στο παγκόσμιο
ρεύμα επαναστάσεων της εποχής.
β) Η επανάσταση ως έμπνευση για απελευθερωτικά κινήματα στην Αμερική.
γ) Ελληνική ταυτότητα χθες και σήμερα: H εθνική ταυτότητα της ελλάδας μέσα
από την επανάσταση του ‘21. Αντιθέσεις του τότε πώς προβάλλεται σήμερα.

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ

5 Μαρτίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος

Μπαίνει ένας άνδρας σε ένα
βιβλιοπωλείο:
- Έχετε, ρωτάει, το βιβλίο "Άντρας, ο
αρχηγός του σπιτιού";
- Όχι, δεν πουλάμε παραμύθια...
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5 Παρασκευή

Αγ. Μάρκου
Αθηναίου /
Κόνωνος /
Κόνωνος Κηπουρού
/Κιαράν

6 Σάββατο

7 Κυριακή

Των εν Αμορίω
42 μαρτύρων /
Αγ. Βάλδρεδ

Αγ.Λαυρεντίου /
Πάυλου Απλού/
Νέστορος επ.
Τριμυθούντας

8 Δευτέρα

Αγ. Θεοφυλάκτου
επ.Νικομήδειας
/ Φήλιξ εκ
Δάνουϊκ

9 Τρίτη

10 Τετάρτη

11 Πέμπτη

Των εν Σεβαστεία
40 μαρτύρων

Αγ. Κοδράτου
εν Κορίνθω
/ Αναστασίας
Πατρικίας

Αγ. Σωφρονίου
Ιεροσολύμων
/ Θεοδώρας
Βασιλίσσης

Φοιτήτρια Βολιώτη καθηγητή στο… διάστημα

Διεθνής διάκριση για τον διακεκριμένο επιστήμονα η συμμετοχή της Κριστίν Κόμπετ σε πρωτοποριακό διαστημικό πρόγραμμα
Μεγάλη διάκριση αποτελεί για τον δρ. Γιάννη Χαρανά η συμμετοχή φοιτήτριάς του
σε πρωτοποριακό διαστημικό πρόγραμμα, που έχει ως στόχο τη διερεύνηση του σύμπαντος, με εφόδια την επιστήμη και τα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Η
Κριστίν Κόμπετ θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα PoSSUM 2020 και ο καθηγητής της,
αστροφυσικός εγνωσμένης επιστημονικής αξίας στο εξωτερικό, δηλώνει υπερήφανος
για την εξέλιξη της φοιτήτριάς του.
Ρεπορτάζ: ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΥΔΡΑΙΟΥ
Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ επικοινώνησε με τον δρ. Γιάννη Χαρανά, βοηθό καθηγητή – ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Laurier, στο Οντάριο του Καναδά, ο οποίος διδάσκει Αστρονομία,
Πλανητική αστρονομία και φυσική. Το συγκεκριμένο εξάμηνο διδάσκει Κβαντική μηχανική στους τριτοετείς φοιτητές, μοντέρνα φυσική στους δευτεροετείς και γενική αστρονομία στους πρωτοετείς, επιβλέποντας, παράλληλα, δύο διπλωματικές εργασίες.
Η Κρίστιν είναι μια από τους 13 προπτυχιακούς φοιτητές από όλο τον κόσμο, που
έγιναν δεκτοί στο προχωρημένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα PoSSUM 2020, μια λεπτομερειακή, βιωματική ευκαιρία μάθησης για προπτυχιακούς φοιτητές, που ενδιαφέρονται
για ανώτερη έρευνα ατμοσφαιρικής φυσικής, βιοαστροναυτικής, επιστημονικής επικοινωνίας και διαστημικών πτήσεων. Πρόκειται για πρόγραμμα της ΝΑΣΑ, στο οποίο
συμμετέχει και η Καναδική Εταιρεία Διαστήματος (Canadian Space Agency) και το
Εθνικό Συμβούλιο Ερεύνης του Καναδά NRC.
Η ίδια η Κριστίν, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε διεθνή μέσα, είπε: «Η αποδοχή
στο πρόγραμμα ProjectPoSSUM με βάζει ένα βήμα πιο κοντά στην πραγματοποίηση
του ονείρου μου να γίνω αστροναύτης. Θα ήθελα να είμαι το πρώτο άτομο - όχι μόνο
γυναίκα - στον Αρη, μια και ο Αρης είναι ο πιο κοντινός ουράνιος υποψήφιος στον
οποίο θα μπορούσε να βρεθεί ζωή» και συνέχισε: «Ηταν ο καθηγητής Χαρανάς που με
ενθάρρυνε να υποβάλω αίτηση στο Project PoSSUM. Από την πρώτη φορά που μιλήσαμε κατά τις ώρες γραφείου, με παρακίνησε να ψάξω για τα αστέρια και να ξεχάσω
το εφεδρικό μου σχέδιο. Ενιωσα ότι έβλεπε τις δυνατότητές μου και αυτό είχε μεγάλη
επίπτωση και σημασία για μένα».

Διακεκριμένος επιστήμονας

Αναφερόμενος στην επιτυχία της μαθήτριάς του, ο δρ. Χαρανάς δήλωσε στον

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ: «Εγώ απλά, σαν δάσκαλός της, θεώρησα ότι έπρεπε να βοηθήσω την
Κριστίν να ενισχύσει το βιογραφικό της και την προσέλαβα να εργαστεί ως βοηθός
ερεύνης μου, για το ένα χρόνο. Μαζί δημοσιεύσαμε τρεις ερευνητικές εργασίες που
επικεντρώθηκαν στις βαρυντικές θεωρίες τροποποιημένης Νευτώνειας Δυναμικής».
Χάρη στην παρότρυνση του καθηγητή της, η νεαρή φοιτήτρια, στράφηκε στον τομέα
του διαστήματος, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα της, ο οποίος ήταν διαστημικός
μηχανικός στην εταιρεία ULAπου κατασκεύασε τον πύραυλο ΑΤΛΑΣ – 5, πρωταγωνιστή μεγάλης διαστημικής έρευνας στον Αρη για την αναζήτηση ζωής.
Τον Μάρτιο, η Κριστίν έλαβε βραβείο αριστείας από το Διεθνές Ινστιτούτο Μηχανικών
και Ερευνητών για το εργασία με τίτλο «Μετα-Νευτώνεια Λογαριθμική Διόρθωση Δυναμικού και Επίδραση της στη Δυναμική των Δυο Σωμάτων» στο Διεθνές Συνέδριο
Εφαρμοσμένης Φυσικής και Μαθηματικών, που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία.
«Στον ίδιο χρόνο δημοσιεύσαμε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό «Αstrophysics
and Space Science», άλλες δυο ερευνητικές εργασίες και ετοιμάζουμε μια τέταρτη. Η
Κρίστιν είναι σε καλό δρόμο για να μετατρέψει τα όνειρά της σε πραγματικότητα. Το
πάθος και η ικανότητά της για την πλανητική επιστήμη, σε συνδυασμό με ελίτ εκπαιδευτικές εμπειρίες όπως αυτές που προσφέρονται μέσω του Project PoSSUM, την
προετοιμάζουν για ένα λαμπρό και επιβλητικό μέλλον», επεσήμανε ο δρ. Χαρανάς.
Μελετά το σύμπαν
Αστροφυσικός εγνωσμένης αξίας, ο δρ. Γιάννης Χαρανάς διενεργεί έρευνες στον Καναδά, σχετικά με τη θεωρία της πληροφορίας στην αστρονομία και στην αστροφυσική,
διερευνώντας την συσχέτιση της μάζας του σωματιδίου που μεταφέρει την βαρύτητα
(βαρυτόνιο) με την πληροφορία και πως αυτή αποτυπώνεται στην μάζα του σωματιδίου στα διάφορα αστροφυσικά φαινόμενα και στο σύμπαν.
Παράλληλα ασχολείται με τη δυναμική της σκόνης του Αρη και την επίδραση στους
δορυφόρους, εμβαθύνοντας, ταυτόχρονα, στην ανθρώπινη σκέψη, τον ανθρώπινο
εγκέφαλο, σε συνάρτηση με τους νόμους της φυσικής και την σχέση του με το σύμπαν.
Με το ερευνητικό του επιστημονικό έργο να έχει καταστεί ευρύτερα γνωστό, συμμετέχει σε ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, που ασχολείται με την
συνεχίζεται στη σελίδα 31
ηλιακή ενέργεια.
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Διεθνής διάκριση για τον διακεκριμένο επιστήμονα η συμμετοχή της Κριστίν Κόμπετ σε πρωτοποριακό διαστημικό πρόγραμμα

συνέχεια από τη σελίδα 30

Υπάρχει ζωή στο διάστημα;

Απαντώντας στο ερώτημα αν υπάρχει ζωή
στο διάστημα, με αφορμή την πρόσφατη
προσεδάφιση του Perseverance στον Αρη
μετά από ταξίδι που διήρκεσε επτά μήνες,
διανύοντας απόσταση 292 εκατομμυρίων
μιλίων, για να πατήσει σε κρατήρα με το
όνομα JEZERO, είπε: «O κρατήρας αυτός,
πιθανόν να ήταν λίμνη στο παρελθόν, λόγω
της ύπαρξης ενός ποταμικού δέλτα. Ετσι η
ΝΑSΑ θεωρεί ότι είναι περιοχή στην οποία
η εύρεση παλαιών μορφών ζωής, να είναι
πιθανή υπό μορφή απολιθωμάτων η μικροβιακών οργανισμών παγωμένων στον
χρόνο».
Στο πλαίσιο της έρευνας που θα διεξαχθεί
στον Αρη, θα ληφθούν δείγματα εδάφους,
με τον Βολιώτη επιστήμονα να υπογραμμίζει ότι «ίσως να είναι πιθανή η ύπαρξη ζωής
στον Αρη, δεδομένου ότι υπήρξε νερό σε
παλιές εποχές. Είναι η πρώτη αποστολή
που θα ψάξει για ζωή με άμεσο τρόπο, για
να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα για την
δημιουργία της ζωής στο ηλιακό σύστημα».

Πολυεπίπεδες έρευνες

Πολυεπίπεδες έρευνες που αποκωδικοποιούν τα μυστήρια του διαστήματος και
της μοριακής βιολογίας διενεργεί ο διακεκριμένος Βολιώτης αστροφυσικός Γιάννης
Χαρανάς, ο οποίος αξιοποιεί τη μαθηματική

επιστήμη σε όλα τα πεδία των ενδιαφερόντων του.
Γιος της Μαγδαληνής Δένδη από το Παλαιό
Κλίμα Σκοπέλου και του Ηρακλή Χαρανά
από τον Βόλο, ο αξιόλογος επιστήμονας
έφυγε από τον Βόλο μετά την αποφοίτησή
του από το Α’ Αρρένων, σε ηλικία 18 ετών,
προκειμένου να σπουδάσει στο εξωτερικό.
Οπως επισημαίνει ο ίδιος, ο καθηγητής του
Κώστας Μαυρομάτης, του έδωσε ουσιαστικά την ώθηση να ασχοληθεί με την επιστήμη
της αστρονομίας.
Αρχικά κατευθύνθηκε στην Αγγλία και στη
συνέχεια αναζήτησε υποτροφία, με την
προοπτική των σπουδών σε Καναδικό ή
Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, ενώ όπως υπογραμμίζει, σπούδασε με υποτροφία που
έλαβε από τον τότε Μητροπολίτη Δημητριάδος Χριστόδουλο, καλύπτοντας όλα τα έξοδα των σπουδών του στο εξωτερικό.
Σπούδασε Φυσική και Αστρονομία στο Χάλιφαξ, κατόπιν Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
στο Πανεπιστήμιο Γουέστερν Οντάριο και
στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακό στη Φυσική στερεάς κατάστασης στο Πανεπιστήμιο
Brock στο Saint Catharine’s του Οντάριο.

Ο κύκλος των σπουδών ολοκληρώθηκε με
μάστερ στην Αστρονομία και φυσική και
το διδακτορικό για την
Αστροφυσική και το διάστημα, που εκπόνησε
στο Πανεπιστήμιο του
Γιορκ, στο Τορόντο του
Καναδά.
Η επαγγελματική του
εξέλιξη ξεκίνησε σχεδόν αμέσως, σε μεγάλη
εταιρεία του Καναδά και
αντικείμενο την ασφάλεια πυρηνικών αντιδραστήρων αλλά το βλέμμα του ήταν πάντα
στραμμένο στην έρευνα και τις δημοσιεύσεις. «Από μικρός ήθελα να γίνω αστροφυσικός», ομολογεί. «Η αστρονομία, προσθέτει, δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι και
φιλοσοφία και θεολογία είναι η αρχαιολογία
του σύμπαντος».

Διεθνής αναγνώριση

Ο Βολιώτης επιστήμονας και αυτοδίδακτος
μουσικός είναι παντρεμένος με την Ιβάννα
Βάσιτς, καθηγήτρια σε Γυμνάσιο, και πατέρας δύο κοριτσιών, της 16χρονης Μαγδαληνής και της 15χρονης Καταρίνας. Στη σκέψη
του βρίσκονται πάντα με νοσταλγία ο Βόλος
και η Σκόπελος. «Από 5 χρόνων παιδάκι,
από τότε που θυμάμαι τον κόσμο, ήμουν
στο νησί και το αγάπησα τόσο πολύ, ώστε
το έχω πάντα στο μυαλό μου. Δεν υπάρχει
στιγμή στη ζωή μου, που να μη σκέπτομαι

τον Βόλο και τη Σκόπελο»
ομολογεί ο ίδιος.
Οι αναμνήσεις των παιδικών
χρόνων, η πατρική γειτονιά,
Κουμουνδούρου και Ρήγα
Φεραίου, οι δάσκαλοι στο 3ο
Δημοτικό και το Α’ Αρρένων,
τα παιχνίδια και οι στιγμές της
ανεμελιάς, το τσαγκάρικο του
Βογιατζάκη, η ταβέρνα του
Τζότζιου κυριαρχούν στη νοσταλγική του αφήγηση.
Κάθε φορά που του δίνεται η
δυνατότητα να κάνει ένα διάλειμμα από το φορτωμένο ερευνητικό του
πρόγραμμα, επισκέπτεται τα αδέλφια του
Κώστα και Δήμητρα, το πατρικό σπίτι στον
Βόλο, αλλά και τη Σκόπελο, όπου απολαμβάνει οικογενειακά τις καλοκαιρινές του διακοπές, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες.
Φέτος, λόγω της πανδημίας δεν κατόρθωσε να έρθει στην Ελλάδα. «Η πανδημία μού
χάλασε τα σχέδια. Είχα μια πρόταση να διδάξω στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνας στο
Τούσον και αναβλήθηκε λόγω του Covid –
19», αναφέρει, για να προσθέσει ότι υπάρχει «παντού lockdown, οι εκκλησίες είναι
κλειστές και τα πανεπιστημιακά μαθήματα
διεξάγονται μέσω ίντερνετ.
Στο μεταξύ, οι έρευνές του για το διάστημα
έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον ερευνητών της ΝΑSΑ, έχει συμμετάσχει σε δεκάδες συνέδρια και διαλέξεις, αλλά παραμένει
πάντα σεμνός, χωρίς να επιζητεί τιμές ή
διακρίσεις.

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
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Οι κοινωνικές συγκεντρώσεις
ενδέχεται να έχουν
θανατηφόρες συνέπειες.

Μείνετε σπίτι, για να σταματήσετε
την εξάπλωση της COVID-19.
Περισσότερες πληροφορίες στο
ontario.ca/covid-19
Με έξοδα της κυβέρνησης του Οντάριο
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