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Νέα περιοριστικά μέτρα στο Οντάριο για τις επόμενες 28 ημέρες
Η κυβέρνηση του Οντάριο, κηρύσσει μια τρίτη
επαρχιακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία
τίθεται σε ισχεύ από την Πέμπτη και θα διαρκέσει
28 ημέρες.
"Η κατάσταση COVID-19 βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο
και πρέπει να δράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά
για να έχουμε προβάδισμα μπροστά σε αυτές τις
θανατηφόρες νέες μεταλλάξεις", δήλωσε ο Premier
Ford. "Επιβάλλοντας αυτά τα αυστηρά νέα μέτρα,
θα διατηρήσουμε τους ανθρώπους ασφαλείς
επιτρέποντας στο πρόγραμμα εμβολιασμού μας
να προσεγγίσει περισσότερους ανθρώπους,
ξεκινώντας από τον πληθυσμό υψηλού κινδύνου
και τα καυτά σημεία. Αν και αυτό είναι δύσκολο,
παροτρύνω όλους να ακολουθήσουν αυτά τα μέτρα
δημόσιας υγείας και μαζί να νικήσουμε αυτόν τον
θανατηφόρο ιό."
Επίσης δόθηκαν στη δημοσιότητα οι ταχυδρομικοί
κώδικες των περιοχών όπου οι κάτοικοι τους
έχουν προτεραιότητα για τα εμβόλια COVID-19
συμπεριλαμβάνοντας ηλικίες από 18 ετών και άνω.

σελίδα 3, 5

Κορωνοϊός: Τεστ υψηλής ακριβείας
από Έλληνες στον Καναδά

Ενα εύχρηστο διαγνωστικό τεστ για τον νέο κορωνοϊό, κατάλληλο για
την εξέταση μεγάλου αριθμού ανθρώπων, μαθητών, εργαζομένων σε
βιομηχανικές μονάδες, τροφίμων σε οίκους ευγηρίας, ανέπτυξε ομάδα
Ελλήνων ερευνητών στο Lunenfeld Τanenbaum Research Institute, στο
Τορόντο του Καναδά.
Ο καθηγητής Εργαστηριακής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας στο
Πανεπιστήμιο του Τορόντο δρ Ελευθέριος Διαμαντής και ο δρ Μοριακής
Βιολογίας Ιωάννης Πρασσάς, ερευνητής στο Mount Sinai Hospital.

The War of Greek Independence
at 200: Historical Perspectives
The uprising that started in the
Peloponnese in March 1821 and
nine years later resulted in the
establishment of a free Greek
state is the most pivotal event in
the history of the nation. Greek
tenacity, incredible sacrifices,
philhellenic fervour, Ottoman
atrocities and, finally, foreign
intervention resulted in the
miracle of Greek independence
in the face of incredible odds.
It was the first new nation to
be created in 19th century
Europe. It happened despite the
initial and fervent opposition
of the European powers who
found it unwelcome and highly
disturbing.
For the Greeks it is part history,
part mythology and the creator
of the modern nation.
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Γιάννης Στουρνάρας: Ή
"bad bank" ή ενίσχυση
εποπτικών κεφαλαίων
στις τράπεζες

Βουλή: Έντονη κριτική
της αντιπολίτευσης
για το Εθνικό Σχέδιο
"Ελλάδα 2.0"

Younger, healthier
people need intensive
care quickly with variants
of COVID-19: Tam

Toronto schools to
close Wednesday
for in-person
learning
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

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

Now Selling

Beer, Wine & Cider
S p e c i a l s e f f e c t i v e A p r i l 9 th t i l A p r i l 1 5 th

Ontario Grown

Vine Cluster Tomatoes

1

Product of Chile

Large Sweet Green
Seedless Grapes

2

49

Ontario Raised Poultry
Store Made

Marinated Chicken Souvlaki

6

1

99
/each

San Daniele Prosciutto
9.03 lb

2

Astro

1

Black Diamond

Natural Cheese Slices
220-240 g

175 g

.99

lb

Natural Selection
Assorted Varieties
175 g

4

99

/100 g

lb/6.59 kg

Yogurt Cups

Maple Leaf

99

99

lb/15.41 kg

Super Sandwiches 12x120 ml
Super Cones 8x120 ml
Super Bars

2.18 kg

Deli Sliced

Rib End Pork Chops

99

Chapman’s

California Sweet
Navel Oranges

Andy Boy
Broccoli

lb/6.59 kg

Ontario Raised Pork

2021

Product of USA

Product of USA

99

lb/3.28 kg

,

D’Italiano

/each

Sliced Bread
675 g

18x75 ml

4

99

Nescafe

/each
Simply

Instant Coffee

3/

Orange Juice

170 g

2

1.54 lt

4

Janes Pub Style

5

/each

3

99
/each

D’Italiano

Chicken Burgers
Nuggets or Strips

8

2/

/each

Sausage or
Crustini Buns

700 g

99

5

$

99

$

6’-8’

99
/each

5

$

2/
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Νέα περιοριστικά μέτρα στο Οντάριο για τις επόμενες 28 ημέρες
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Το Οντάριο θεσπίζει μέτρα έκτακτης ανάγκης και εντολή παραμονής στο σπίτι
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την προστασία της
ικανότητας του συστήματος υγείας και τη διάσωση
ζωών κατά το τρίτο κύμα

του COVID-19
Η κυβέρνηση του Οντάριο, σε συνεννόηση
με τον Αρχηγό Ιατρικής Υγείας και άλλους
εμπειρογνώμονες στον τομέα της υγείας,
κηρύσσει μια τρίτη επαρχιακή κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, η οποία τίθεται σε ισχεύ
από την Πέμπτη και θα διαρκέσει 28 ημέρες. Αυτά τα μέτρα λαμβάνονται ως απάντηση στην ταχεία αύξηση της μετάδοσης
COVID-19, στην απειλή για την χωρητικότητα του νοσοκομειακού συστήματος της
επαρχίας και στους αυξανόμενους κινδύνους που ενέχει το κοινό από παραλλαγές
COVID-19.
Λεπτομέρειες δόθηκαν από τον πρωθυπουργό Doug Ford, την Christine Elliott,
αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό
Υγείας, τη γενική δικηγόρο Sylvia Jones και
τον Δρ David Williams, Διευθυντή Ιατρικής
Υγείας.
"Η κατάσταση COVID-19 βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο και πρέπει να δράσουμε γρήγορα και αποφασιστικά για να έχουμε προβάδισμα μπροστά σε αυτές τις θανατηφόρες
νέες μεταλλάξεις", δήλωσε ο Premier Ford.
"Επιβάλλοντας αυτά τα αυστηρά νέα μέτρα,
θα διατηρήσουμε τους ανθρώπους ασφαλείς επιτρέποντας στο πρόγραμμα εμβολιασμού μας να προσεγγίσει περισσότερους
ανθρώπους, ξεκινώντας από τον πληθυσμό
υψηλού κινδύνου και τα καυτά σημεία. Αν
και αυτό είναι δύσκολο, παροτρύνω όλους
να ακολουθήσουν αυτά τα μέτρα δημόσιας
υγείας και μαζί να νικήσουμε αυτόν τον θανατηφόρο ιό. "
Τα ποσοστά των περιπτώσεων, οι νοσηλείες και η χωρητικότητα της ΜΕΘ αυξάνονται ραγδαία, απειλώντας να κατακλύσουν
το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
Ο αριθμός των νοσοκομειακών ασθενών
COVID-19 στην επαρχία αυξήθηκε κατά
28,2% μεταξύ της περιόδου 28 Μαρτίου και
5 Απριλίου 2021. Επιπλέον, μεταξύ 28 Μαρτίου και 5 Απριλίου 2021, το Οντάριο έχει δει
τον αριθμό των ασθενών με COVID-19 στην
εντατική φροντίδα αυξάνεται κατά 25%.
Ενώ γίνεται κάθε δυνατή ενέργεια για την
αύξηση της χωρητικότητας και τη συνέχιση
των καθημερινών χειρουργικών επεμβάσεων και διαδικασιών, η επαρχία φτάνει σε ένα
σημείο ανατροπής.
Από την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 στις 12:01
π.μ., η κυβέρνηση εξέδωσε εντολή Stay-atHome σε όλη την επαρχία που απαιτεί από
όλους να παραμείνουν στο σπίτι τους εκτός
από ουσιαστικούς σκοπούς, όπως η μετάβαση στο μανάβικο ή το φαρμακείο, πρόσβαση στην υγεία υπηρεσίες φροντίδας
(συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού),
για υπαίθρια άσκηση ή για εργασία που
δεν μπορεί να γίνει εξ αποστάσεως. Καθώς
απειλείται η ικανότητα υγειονομικής περίθαλψης του Οντάριο, η παραγγελία Stayat-Home και άλλα νέα και υπάρχοντα μέτρα
δημόσιας υγείας και ασφάλειας στο χώρο
εργασίας θα λειτουργήσουν για τη διαφύλαξη ευάλωτων πληθυσμών και την πρόοδο
με τους εμβολιασμούς.
Λιανεμπόριο
Επιπλέον, η επαρχία ενισχύει επίσης τη
δημόσια υγεία και τα μέτρα ασφάλειας στο
χώρο εργασίας για μη βασικά καταστήματα

λιανικής κάτω από το μέτρο έκτακτης ανάγκης. Τα μέτρα περιλαμβάνουν, αλλά δεν
περιορίζονται:
Περιορίζοντας την πλειονότητα των μη απαραίτητων λιανοπωλητών να λειτουργούν
μόνο για παραλαβή και παράδοση στα
παρακείμενα, μέσω ραντεβού, μεταξύ των
ωρών από τις 7 π.μ. έως τις 8 μ.μ., με την
παράδοση αγαθών σε πελάτες μεταξύ 6:00
π.μ. και 9:00 μ.μ.
Περιορισμός έκπτωσης και μεγάλων καταστημάτων σε λιανικές πωλήσεις προσωπικών ειδών σε είδη παντοπωλείου, είδη
φροντίδας κατοικίδιων ζώων, είδη οικιακού
καθαρισμού, φαρμακευτικά είδη, είδη υγειονομικής περίθαλψης και είδη προσωπικής
φροντίδας
Επιτρέποντας στα ακόλουθα καταστήματα
να λειτουργούν για προσωπική λιανική πώληση μόνο κατόπιν ραντεβού και υπόκεινται
σε όριο χωρητικότητας 25% και περιορίζοντας τις επιτρεπόμενες ώρες λειτουργίας
μεταξύ 7 π.μ. και 8 μ.μ. με την παράδοση
αγαθών στους πελάτες επιτρέπεται μεταξύ
6 π.μ. και 9 μ.μ.:
Καταστήματα εφοδιασμού
Επιχειρήσεις που πωλούν, ενοικιάζουν ή
επισκευάζουν κυρίως βοηθητικές συσκευές,
βοηθήματα ή προμήθειες, συσκευές κινητικότητας, βοηθήματα ή αναλώσιμα ή ιατρικές συσκευές, βοηθήματα ή αναλώσιμα •
Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής
μίσθωσης που περιλαμβάνουν ενοικίαση
αυτοκινήτων, εμπορικών και ελαφρών βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού.
Καταστήματα οπτικών που πωλούν γυαλιά
με συνταγή στο κοινό.
Επιχειρήσεις που πωλούν μηχανοκίνητα
οχήματα, σκάφη •
Επισκευή οχημάτων και εξοπλισμού και
απαραίτητη συντήρηση και υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων και εξοπλισμού • και
Καταστήματα λιανικής που λειτουργούν
από πάροχο ή υπηρεσία τηλεπικοινωνιών,
οι οποίοι επιτρέπουν μόνο στο κοινό να εισέλθει στις εγκαταστάσεις για να αγοράσει
κινητό τηλέφωνο ή για επισκευές ή τεχνική
υποστήριξη.
Επιτρέποντας σε εξωτερικά κέντρα κήπου
και φυτώρια και εσωτερικά θερμοκήπια που
πραγματοποιούν πωλήσεις στο κοινό, να
λειτουργούν με όριο χωρητικότητας 25% και
περιορισμό των ωρών λειτουργίας μεταξύ 7
π.μ. και 8 μ.μ.
Αυτά τα πρόσθετα και ενισχυμένα μέτρα
ασφάλειας για τη δημόσια υγεία και στο
χώρο εργασίας θα τεθούν σε ισχύ από την
Πέμπτη 8 Απριλίου 2021 στις 12:01 π.μ.
Εκπαίδευση
Τα σχολεία και η φροντίδα των παιδιών
θα παραμείνουν ανοιχτά για προσωπική
φροντίδα και μάθηση σε περιοχές δημόσιας υγείας όπου επιτρέπεται, με αυστηρά
μέτρα ασφαλείας. Είναι απαραίτητο να διατηρηθούν ανοιχτά τα σχολεία καθώς είναι
ζωτικής σημασίας για την ψυχική υγεία και
την ευημερία των παιδιών και των νέων του
Οντάριο.
Επιπλέον, από την επόμενη εβδομάδα, οι
εργαζόμενοι στην εκπαίδευση που παρέχουν άμεση υποστήριξη σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ολόκληρη
την επαρχία, καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι
στην εκπαίδευση σε επιλεγμένες περιοχές,
θα είναι επιλέξιμοι για εγγραφή για εμβολιασμό. Οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν κατά τη

σύστημα κρατήσεων.

διάρκεια του διαλείμματος του Απριλίου ξεκινώντας από τις γειτονιές προτεραιότητας
στο Τορόντο και το Peel, και στη συνέχεια
θα κυκλοφορήσουν σε γειτονιές προτεραιότητας σε άλλες περιοχές με hot spot, όπως
York, Ottawa, Hamilton, Halton και Durham.
Εμβολιασμοί
Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του σχεδίου διανομής εμβολίων COVID-19, τα άτομα που ζουν σε περιοχές με τα υψηλότερα
ποσοστά μετάδοσης θα λάβουν προτεραιότητα για να εμβολιαστούν, ξεκινώντας με
το μεγαλύτερο κίνδυνο περιοχές δημόσιας υγείας του Peel και του Τορόντο. Αυτή
η πρωτοβουλία θα επεκταθεί σε επιπλέον
περιοχές «καυτού σημείου» με βάση καθιερωμένα πρότυπα μετάδοσης, σοβαρών
νοσηλειών και θνησιμότητας.
Για να υποστηρίξουν αυτήν την διευρυμένη
προσπάθεια εμβολιασμού, οργανώνονται
ομάδες κινητών για τη διαχείριση εμβολίων σε χώρους συγκέντρωσης υψηλού κινδύνου, κτίρια κατοικιών, τοποθεσίες που
βασίζονται στην πίστη και τοποθεσίες που
καταλαμβάνουν μεγάλοι εργοδότες σε γειτονιές hot spot. Τα εμβόλια θα διατίθενται σε
άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Οι αναδυόμενες κλινικές θα δημιουργηθούν επίσης σε
γειτονιές με υψηλό αντίκτυπο, συμπεριλαμβανομένων σε τοποθεσίες που βασίζονται
στην πίστη και σε κοινοτικά κέντρα σε αυτά
τα καυτά σημεία, σε συνεργασία με μονάδες
δημόσιας υγείας και κοινοτικές οργανώσεις
σε αυτές τις κοινότητες. Η επαρχία θα παράσχει πρόσθετους πόρους για την υποστήριξη αυτών των κινητών και αναδυόμενων
κλινικών στις πληγείσες γειτονιές.
Η κυβέρνηση θα επεκτείνει επίσης την κράτηση για ραντεβού εμβολιασμού COVID-19
σε περισσότερες ηλικιακές ομάδες μέσω
του επαρχιακού συστήματος κρατήσεων
της, για περιοχές δημόσιας υγείας με γειτονιές με μεγάλη επίδραση, την Παρασκευή 9
Απριλίου 2021. Η επιλεξιμότητα κράτησης
θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει άτομα
ηλικίας 50 και πάνω για ραντεβού εμβολιασμού COVID-19 σε κλινικές μαζικής ανοσοποίησης σε περιοχές υψηλού κινδύνου
όπως προσδιορίζονται με ταχυδρομικό
κώδικα, χρησιμοποιώντας το επαρχιακό

Επιθεωρήσεις στο χώρο εργασίας
Οι επιθεωρητές υγείας και ασφάλειας και
οι επαρχιακοί αξιωματικοί παραβάσεων θα
αυξήσουν τις επιθεωρήσεις και την επιβολή
σε βασικές επιχειρήσεις σε περιφερειακές
καυτές ζώνες για να συνεχίσουν να προστατεύουν τους βασικούς εργαζόμενους κατά τη
διάρκεια της εργασίας. Έχουν γίνει 19.500
επιθεωρήσεις και έρευνες στο χώρο εργασίας που σχετίζονται με το COVID από την
αρχή του 2021. Κατά τη διάρκεια αυτών των
επισκέψεων, έχουν εκδοθεί περισσότερα
από 450 πρόστιμα σχετικά με το COVID-19
και οι επιθεωρητές του OHS έχουν εκδώσει
πάνω από 14.446 εισηγήσεις OHS και σταμάτησαν την ανασφαλή εργασία που σχετίζεται με το COVID -19 συνολικά 24 φορές.
Ταχεία Τεστ
Τα ταχεία τεστ συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε χώρους εργασίας για ασυμπτωματικό προσωπικό σε βασικούς τομείς όπως
η κατασκευή, η αποθήκευση, η αλυσίδα
εφοδιασμού, η εξόρυξη, οι κατασκευές και
η επεξεργασία τροφίμων. Περίπου 5,4 εκατομμύρια ταχείες δοκιμές αντιγόνου έχουν
σταλεί σε περισσότερους από 1.150 χώρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένων
100 βασικών βιομηχανικών περιοχών, στο
πλαίσιο του Προγράμματος Διαλογής Περιφερειακού Αντιγόνου. Για να ενθαρρυνθεί
η χρήση αυτών των δοκιμών στο πλαίσιο
του προγράμματος, θα υπάρξει πρόσθετη
προσέγγιση σε εργοδότες σε περιοχές με
τα υψηλότερα ποσοστά μετάδοσης για να
αυξηθεί η πρόσβαση στις δοκιμές και η διαδικασία εγγραφής στο πρόγραμμα ελέγχου
θα απλουστευθεί ώστε να επιτραπεί η γρήγορη πρόσβαση.
"Καθώς συνεχίζουμε να βλέπουμε παραλλαγές του κορωνοϊού που προκαλούν αυτό
το τρίτο κύμα COVID-19, είναι προφανές ότι
χρειάζονται ισχυρότερα μέτρα για τη δημόσια υγεία και στο χώρο εργασίας για να βοηθήσουν στη διακοπή της εξάπλωσης του
ιού", δήλωσε ο Δρ David Williams, Υπεύθυνος Υγείας. "Όσοι από εμάς μείνουμε
στο σπίτι, ενώ παίρνουμε λίγο χρόνο για να
απολαύσουμε την ύπαιθρο με τους ανθρώπους με τους οποίους ζούμε στις τοπικές
γειτονιές μας και διατηρώντας δύο μέτρα
φυσική απόσταση από τους άλλους, μπορούμε να μειώσουμε την κινητικότητά μας,
να ελαχιστοποιήσουμε τη μετάδοση, να
προστατεύσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα και τις κοινότητές μας, να προστατεύσουμε την ικανότητα του συστήματος υγείας
και να σώσουμε ζωές. "
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Donors to the GCT Fundraising Event
TOTAL DONATED AMOUNT UP TO APRIL 6, 2021		
DR KARANTONIS;
ANASTASIOS
ARTEMAKIS; ANDONIS
DARMOS; THEODORE
DION NECKWEAR LTD
FANARAS; JOHN
FLOROS FAMILY
MIKROGIANAKIS; JOHN
SKOUTAKIS; BETTY
VAUGHAN; BENJAMIN M
GIANOPOULOS; NICK
ANTONOPOULOS; ANTONIOS
LAIRD AUTO BODY
SERANO BAKERY
ILIOS; ZAHARIAS
ASSOCIATION KATERINIS
"PIERIA"
CHRISTAKIS; DIMITRIOS
OVERS; JULIA LIA
PIGADAS; GEORGE
ANDRIKOPOULOS; MIKE
ACRANIS; KOSTAS
ALIKAKIS; GEORGE
ANAGNOSTOPOULOU; JOANNA
ARGIROPOULOS; JOHN
ATHENS RESTAURANT
BOUTSALIS; CHRISTOS
CHRISTAKOS; NICK P

$10,500
$10,000
$10,000
$10,000
$10,000
$10,000
$10,000
$10,000
$10,000
$6,000
$5,000
$5,000
$5,000
$2,000
$2,000
$2,000
$2,000
$2,000
$1,250
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000

CHRISTOPOULOS; STAVROS
DR KARANTONIS; MARY
FRANK FOTIS
KARANTONIS MEDICINE
HATZIANTONIOU; NICHOLAOS
HYGEA CLEANING SOLUTIONS
ILIADIS; TOM
KOSTIDIS; DESPINA
KOUTROUBIS; KONSTANTINOS
LAMBROPOULOS; CONSTANTINE
LEKAS; POLI
MALTEZOS; HELEN
MANAGEMENT LTD; STRATCO
MARGARONIS; KOSTAS
- KOSTAS MEAT MARKET
MILIOS; CHRIS
MISSIOS; IRO
NEW DRESDEN PROPERTIES
LTD - DAIRY QUEEN
NIKOLAOU; JOAN
PAPADOPOULOS; ANTONIOS
PAPAYIANNIS; KONSTANTINOS
PAPE DRUG MART
ROYAL LEPAGE URBAN
REALTY BROKERAGE
THEODORAKOPOULOS; S
TAVROS
TILELIS PLUMBING LTD.
PAULS PLUMBING
TRI-CAN CONTRACT INC.
VLACHOGIANNI; SOCIETY
VYRIOTES; ALKIS
TSATSOS; EFFIE
FRANTZIS; CHRISTOS
FRANTZIS; VASILIOS
ELLIS; OLGA
PISPIDIKIS; HELEN
TSIKRIKIS; ASTERIOS
DIAKOLOUKAS; SOPHIA
IVANOVA; IVANOVA
ANGELIS; STAVROS
ARAVOPOULOS; KLEO
ARGYROS; DEMOSTHENES
BELLIS; EVANGELOS
BERTSOULAKIS; EMMANUEL
BOUGIOUKLIS; ATHANASIOS
DIMITRAKOPOULOS; NICK
DUKAS; STAVROS
FERRIER INV.
FOURMOUZIS; NICHOLAOS
GERARD MOTORS
HENTY; MARTHA
KARAMITSOS; ALEX
KOROMILAS; METAXIA
KOROMILAS; PETER
KOURTIS; ELEFTHERIA
KYRIACOU; ELIAS
MANIKIS; GEORGE
MARTINAKIS; ALEXANDRA
MEGACITY HEATING & A/C LTD
MYLOCHARAKTIS; IRENE
NIKOLAOU; STEVEN
PETKOS; KATHY
PETROU; BILL (ΧΟΡΩΔΙΑ OΡΦΕΑΣ)
ROYAL OAKS HOMES LTD
SAPOUNAS; ELENI
SOCIETY OF EPIRUS CO.
SPARK AUTO ELECTRIC CO. LTD
STILOS; CHRIS
STREDA; DEMETRA
SYRIANOS; NICK
THEOFILOPOULOS; BESSIE
TRIANTOS; NICK
TSAMPIRAS; TOULA
TSATSOS; IOANNIS
UNION CONSTRUCTION INC
VALASIADIS; RITA

$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$1,000
$990
$900
$900
$840
$800
$750
$700
$700
$600
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500

$222,856

KAFES; GUS
MAVRAGANIS; GEORGE
PAPACONSTANTINOU; GEORGE
PAULS PLUMBING LTD
SOTIRIOU; CHRYSANTHI
ANONYMOUS
GREENWAY PROPERTY
SOLUTIONS INC
TANTSES; MARIA
KAPETANIOS; PANAGIOTA
ALEXOPOULOS;
ATHANASIA AND ALEXANDROS
BAKOYIANNIS; KONSTANINOS
BOULOUGOURIS; BETTY
BROUZAS; ATHANASIOS
DIAMANTAKOS; ANTOULA
DIMITROPOULOS; STEVE
DR LOUKAS PAPACONSTANTINOU;
DENTISTRY PROF CORP
HARITOS; ZISIS
IVANOVA; IVANOVA
KARAKITSOS; NTINA
KATRANTZIDIS; PANAGIOTIS
KONSTANTINOU; HELEN
KRITIKOS; MICHAEL
LAFTSIDIS; THOMAS
MICHAILIDIS; CHRIS
MOURATIDIS; DIMITRIOS
NUMBER 9 AUTOBODY
OMEGA WINDOWS
PAPACONSTANTINOU; GEORGE
PAPASTRATIGAKIS; GEORGE
RIA INFO SERVICES TEAM
RIZAKOS; PETER
SOUTSOS; STELIOS
STRATAS; DANNY
TZIOUFETAS; JOHN
TZORTZOUKLIS; KANELLA
MARCUS; IRENE
CHRYSOVALANTOU
GEROVASILIS; GARIFALIA
KAMBOURIS; JOHN
MANDALAS; ANGELA
MOURATIDIS; ANGELO
MOURATIDIS; KOSMAS
MOURATIDIS; MICHAEL
PANOUSIS; ANGELO
PAPPAS; GRACE
PAPATHANASAKIS; LOUIE
SARDELIS; ANGELA
TSIKRIKIS; ANA
VAGDATIS; E
VLACHOS; BILL
TZORTZIS; GEORGE
VARMAZIS; NICHOLAS
ANTONOPOULOS; ANTONIA
ANTONOPOULOS; JOHN
ATHANASOULAKIS; SOPHIE
BABAKOS; STEVE
BENAKOPOULOS; BESSIE
BOOSALIS; PETER
CAPTAIN GEORGES
FISH & CHIPS
CHAMALIDIS; GEORGIA
CONDOYANNIS; GEORGE
COSTOULAS; JIM
DIMOPOULOS; MARKOS
DIMOPOULOS; SOULTANA ANNA
GEORGIOU; GEORGE
GIKAS; CATHERINE
GLARENTZOS; PETER
GLARERNTZOS; GEORGE
GOVAS; THEODORE
International Brotherhood of
Electrical Workers		
KAKALETRIS; CHRISTINA
KAKALETRIS; SOULA
KARAGIANNOPOULOS;

$400
$400
$400
$400
$400
$350
$350
$350
$340
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$252
$250
$250
$250
$250
$250
$250
$250
$250
$250
$250
$250
$250
$250
$225
$222
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200

EFTHIMIOS
KARAMBELAS; PANAGIOTIS
KEROGLIDIS; THEODOROS
KONSTANTINIDIS; JOHN
KOZYRAKIS; KONSTANTINOS
KRITIKOS; NICKTARIOS
KYRIACOU; ELIAS
LYKOTRAFITIS; PANAGIOTA
MANIATIS; CHRISTOFOvROS
MANIATIS; PETROS
MENEZES; ELSIE
MIRIDIS McCARTHY; SOPHIE
MISSIOS; AFRODITI
NEVESKIOTIS; HELEN
PAPACONSTANTINOU;
ARISTIDIS
PAPACONSTANTINOU; BILL
PAPACONSTANTINOU; ZISIS
PAPADOPOULOS; STEVE
PAPANIKOLAOU; STEVE
PAPPAS; GEORGE
PAPPAS; TOM
POLIZOS; NICKOLAS
RAPTIS; STELLA
SALASIDIS; GEORGE
SAMARAS; IRENE
SOTIRAKOS; TOULA
SOUTSOS; JOHN
STAMATOPOULOS; THEODORA
STATHOPOULOS; GEORGINA
STRATAKOS; GEORGE
STRATAKOS; STILIANOS
TERZOPOULOU; MARIA
THANASELOS; PETER
THEOFILOPOULOS; KAY
TSAGARIS; CATHY
TSILAS; PANAGIOTIS
TZORTZOUKLIS; KANELLA
VAGENAS; KOSTAS
VAHAVIOLOS; GEORGE
VERROS; GEORGIOS
VERTOU; ANASTASIA
DIAMANTAKOS; ZAFEROULA
DUKAS; MARINA
KARACOSTAS; CHRISTOS
KARAMPAS; NIKOLAOS
AND ALEXANDRA
KATSIS; MARIA
KEBEZES; POPI
KONTAKOS; VASILIKI
KOUNIATSIOTIS; ELENI
LEONIDIS; STEFANOS
MANIATIS; ANDREAS
MAVRIDIS; VASSILIKI
MICHAILIDIS; PAVLOS
PAPATHEODOROU; ELENI
SOTIROPOULOS; JOANN
VASILOPOULOS; PANAGIOTA
WEISS; JULIE
ZISSOPOULOS; MARIA
DRAKOS; EFFIE
GALANIOS; GEORGE
ROUSSOS; JERRY
AGGELIS; ANDREAS
ANDRIOPOULOS; ANTOINE
ANTONAKOPOULOU; EFFROSYNI
ARGYRIDES; ANDREAS
ATHANASIADIS; PETROS
BABALIS; MACHI
BABANARAS; HELEN
BAKOUSSIS; SPIRIDON
BARKAS; GEORGE
BOURAS; GEORGE
BOURIKAS; EFTHIMIOS
BROUZAS; EFTHIMIOS
CAWKER; SPENCER
CHATZIFOTIADOU; EKATERINI
CHATZITASSIS; SMARO

$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$150
$140
$140
$140
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
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Μήνυμα της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής
για τη σωτηρία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Message of the Independent Fundraising Committee to Save the GCT
Αγαπητά μέλη και φίλοι,

Η Ανεξάρτητη Ερανική Επιτροπή σας ενημερώνει πως συνεχίζεται η προσπάθεια για τη
σωτηρία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο με αμείωτο ενδιαφέρον.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μέχρι σήμερα 6 Απριλίου 2021
έχει συγκεντρωθεί το ποσό των $222,856.
Ευχαριστούμε όλους όσοι ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για τη τελεσφόρηση αυτού του
μοναδικού σκοπού.
CHRISTOPOULOS; STAVROS
CRETANS ASSOCIATION OF
TORONTO KNOSSOS
DIGALAS; ELENI
DIMOPOULOS; MARKOS
DIZES; ASIMINA
ENTERPRISES; MANTONAKIS
FISSEKAS; JOHN
FLORAS; LAZAROS
GALANIS; DIMITRI
GAVRIS; DIMITRIOS
GEKOPOULOS; DIMITRIOS
GEORGAKOPOULOS; GEORGINA
GIAKOUMAKIS; EVGENIA
GOUSIOS; MICHAEL
GRAVANIS; EVA
HARITOS; ZISIS
HATZIS; NIKOLAS
KAFES; NICK
KALAMARAS; THEO
KALOGINNIS; THEODOSIOS
KARACHOTZITIS; PANAGOULA
KARAHOZITIS; CATHERINE
KARAOULIS; HELEN
KARATSOREOS; PAVLOS
KARISTINOS; OLGA
KARRAS; NIKOLAOS
KASTORIA SOCIETY
& SUBURBS INC.
KAZOLIS; SOTIRIOS
KIRKOS; DIMITRIOS
KOBOTSIOS; THEOFANIS
KONNARIS; PETER

$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100

KOURAKOS; JOANNA
KRIPOURIS; ROULA
KRITSONIS; HELEN
LAMBRAKOS; DR ANGELA
LENOS; GEORGE
LOPEZ; MATOULA
LOUMANIS; CHRIS
MAMALIAS; ANTHONY
MANIS; KALLIOPI
McGINNITY; DIMITRA
MITRAKOS; VASILIOS
MRAKAS; SOTIRIS
NEILAS; KONSTANTINOS
NG; RUBIE
P.A JANITORIAL CO.
PALLOTTA; MICHAEL
PANAGAKOS; NIKOLETA
PANAGAKOS; NIKOLETA
PANOPOULOS; MARY
PANOUSIS; MICHEL
PAPAIOANNOU; KATINA
AND ARISTOTELIS
PAPPAS; ANNA
PERYIOTIS; ARGIRIS
PERYIOTIS; STAVROULA
PORNARAS; GEORGE
RIGAKOS; STELLA
RIZOS; CHRIS
RODOPOULOS; HELEN
SIOUMKAS; SOULTANA
SKALTSAS; PANAGIOTIS
SOLOMOS; NICK
SOPHIE'S SPORTS BAR LTD

$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100

Dear members and friends,

The Independent Fundraising Committee would like to inform you that the effort to save the
Greek Community of Toronto continues with undiminished interest.
We are pleased to announce that as of today April 6, 2021 we have raised the amount of
$222,856.
Special thanks to all those who respond to our calling for the accomplishment of this
exceptional goal.
SOTIRAKOS; NICK
SPINGOS ; ANGELOS
SPYRIDIS; HELEN
THALASSINOS; MIHALIS
TRASTELIS; SOPHOCLES
TSEVAS; FRANCISCO
TZIRTZIGANIS; ANASTASIA
VARSOS; MARIA
VELONIS; GEORGE
VERNEZOS; MARIA
VLITAS; MARIA
VOURNAKIS; HELEN
XENIDIS; HELEN
ZEGAS; DIMITRIOS
ZERVOU; APHRODITE
ANASTASIOU; NICK
BLAKEY; ANDREW
COLOMVAKOS; VOULA
DELIGIANIS;
MEL GINA CHRISTINA
DRAKOS; KONSTANTINOS
GEORGIOU VILARINHO;
MELOPMENI
GIKOPOULOS; EVANGELOS
ISRAEL; JANET
KALOGIANNIDES; PANOS
KARAGIORGOS; GEORGE
KATRALIS; CHRISTINA
KONANDREAS; CATHERINE
KONTOSTERGIOS; JAMES
KOVIOS; ANASTASIA
KYRIAKOPOULOS
LEMBESIS; PENNY

$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$75
$75
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50

MAMATIS; HARRY
MANCINI; RITA AND MASSIMO
MANTZIARIS; THEODORA
PANOULIAS; TONY
PAPADIMITRIOU; MARY
PAPAPANOU; MICHAEL
PSAROLOGOS; ELIAS
RALLIS; NICK
SARANTOULIAS; PANAGIOTA
SCOLIERI; VINCENT
SIOUMKAS; EVAGELIA
SOTIRAKOS; KOSTAS
SOTIRAKOS; POTOULA
STAMADIANOS; STAMATINA
STAVRO; HELEN
STOIKIOS; TOM
THEODORE; KIKI
TRANTOS; TOM
VERNEZOS; MARIA
VERVERIDIS; CHRYSOULA
XIPA; JOANNA
ZISSAKOS; JONATHAN
ZOLIS; ZUDY
ALLEN; ROULA
KAVOURIS; KATINA
LIRANTZIS; PETER
DIMANIS; GINA
FOTINAKIS; FOTIOS
ANONYMOUS
MITTLEMAN; MARGARET
NIKOU; MARIA
TERZIDIS; KIKI

Ταχυδρομικοί κώδικες με προτεραιότητα για τα εμβόλια COVID-19
Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός
Doug Ford ανακοίνωσε ότι οι
κάτοικοι του Οντάριο που ζουν
σε συγκεκριμένες κοινότητες
hot spot θα δικαιούνται να εμβολιαστούν άμεσα για τον COVID-19.
Αυτές οι ζώνες υψηλού κινδύνου ταξινομούνται
με ταχυδρομικούς κώδικες και εκείνοι που ζουν
σε αυτές τις περιοχές θα έχουν προτεραιότητα για την πρώτη τους δόση - ο Ford λέει ότι ο
στόχος είναι να δοθούν οι δόσεις σε όλους τους
κατοίκους των βεβαρημένων επιδημιολογικών
περιοχών ηλικίας 18 ετών και άνω.
Σύμφωνα με τον γιατρό μολυσματικών ασθενειών, Dr. Isaac Bogoch, ο οποίος είναι επίσης
μέλος της ειδικής ομάδας διανομής εμβολίων
του Οντάριο, οι κοινότητες υψηλού κινδύνου θα
εξυπηρετούνται από κινητές και αναδυόμενες
κλινικές εμβολίων.
Οι κάτοικοι ηλικίας 55 ετών και άνω επιτρέπεται να κλείνουν ραντεβού σε συμμετέχοντα
φαρμακεία σε όλη την επαρχία, και τα οποία
είναι πλέον πάνω από 700.
Το Οντάριο βρίσκεται επίσης τώρα στη Φάση
2 της διάθεσης εμβολίων, το οποίο θα δώσει
προτεραιότητα σε βασικούς εργαζόμενους,
εκείνους με συνθήκες υγείας υψηλού κινδύνου
και τους φροντιστές τους, κατοίκους σε χώρους
συγκέντρωσης και πολλά άλλα.
Αυτοί οι ταχυδρομικοί κώδικες γύρω από το
Οντάριο αποκτούν προτεραιότητα για τα εμβόλια COVID-19
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$40
$40
$40
$38
$30
$25
$25
$25
$25
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Ψήφος αποδήμων Ελλήνων: e-εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους

Ένα «κλικ» πιο κοντά στη συμμετοχή τους
στις επόμενες εθνικές εκλογές βρίσκονται
πλέον εκατοντάδες χιλιάδες απόδημοι
Έλληνες:
Πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε τη λειτουργία της η ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της
οποίας οι ομογενείς εγγράφονται στους νέους εκλογικούς καταλόγους ώστε να ψηφίσουν από τον τόπο κατοικίας τους.
Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό
στάδιο, με μόλις μερικές εκατοντάδες αιτήσεις να έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής,
όμως αναμένεται να λάβει σημαντική ώθηση με την ειδική επικοινωνιακή εκστρατεία
που θα εγκαινιαστεί το επόμενο χρονικό
διάστημα.
Πολλοί είναι εκείνοι πως υποστηρίζουν πως
η εξ αποστάσεως ψήφος των Ελλήνων του
εξωτερικού – κάτι που συμβαίνει για πρώτη
φορά στην ελληνική ιστορία – μπορεί να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στη διαμόρφωση
του εκλογικού αποτελέσματος.
Υπολογίζεται πως περίπου 300.000 ομογενείς πληρούν τις προϋποθέσεις για να
συμμετάσχουν στη νέα διαδικασία, ερώτημα όμως παραμένει το πόσοι από αυτούς θα ανταποκριθούν.
Σύμφωνα με τον νόμο για την ψήφο των
αποδήμων Ελλήνων που εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία από τη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο, προϋπόθεση για να
ενταχθεί κάποιος στο νέο καθεστώς είναι να
αποδείξει με δημόσια έγγραφα ότι έχει ζήσει

στην Ελλάδα τουλάχιστον τα δύο από τα τελευταία 35 χρόνια, είτε για να εργαστεί ως
μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας είτε
για να σπουδάσει ως μαθητής ή φοιτητής σε
δημόσια ή ιδιωτική σχολή είτε για να εκτίσει
τη στρατιωτική του θητεία.
Παράλληλα, θα πρέπει να έχει υποβάλει
φορολογική δήλωση στην Ελλάδα κατά το
τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Εγγραφή
Για την εγγραφή τους στους νέους εκλογικούς καταλόγους, οι Έλληνες του
εξωτερικού χρειάζεται να «ανεβάσουν»
μέσω της πλατφόρμας https://apodimoi.
gov.gr/ τα έγγραφα που πιστοποιούν ότι
πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Σε αυτά συγκαταλέγονται το αποδεικτικό
φοίτησης σε εκπαιδευτικό φορέα της Ελλάδας, η βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών
εισφορών της ημεδαπής και η βεβαίωση
εκπλήρωσης της στρατιωτικής θητείας για
όσο διάστημα διαρκεί αυτή.
Η γνησιότητα των εγγράφων αλλά και το
περιεχόμενό τους διασταυρώνονται αυτομάτως από το σύστημα.
«Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους Έλληνες απανταχού της γης,
που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει
ο νόμος, να εκφράσουν την πολιτική τους
βούληση διά της ψήφου τους και να συμμετάσχουν με τον τρόπο αυτό ενεργά στις κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της πατρίδας μας» δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών
Μάκης Βορίδης και προσθέτει:

Ξεπεράστηκε το φράγμα του 1
εκατομμυρίου κρουσμάτων
Στον Καναδά ξεπεράστηκε το όριο του
ενός εκατομμυρίου κρουσμάτων του
SARS-CoV-2, μετέδωσαν τα τηλεοπτικά
δίκτυα καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τρίτο κύμα της πανδημίας του
νέου κορωνοϊού, που υποχρέωσε τις κυβερνήσεις σε πολλές χώρες να επιβάλλουν αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα
τις τελευταίες ημέρες.
Με λίγα περισσότερα από 2.000 κρούσματα που ανακοινώθηκαν στη Βρετανική Κολομβία (δυτικά) το βράδυ του Σαββάτου, ο
Καναδάς ξεπέρασε μόλις το όριο αυτό από
την εκδήλωση της πανδημίας. Πάνω από
23.000 ασθενείς έχουν υποκύψει εξαιτίας
της COVID-19 ως αυτό το στάδιο.
Το τρίτο κύμα αποδίδεται κυρίως στα
παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορωνοϊού, που χαρακτηρίζονται πολύ πιο
μολυσματικά.
Για να επιβραδύνει την εξάπλωση του ιού το
Οντάριο, η επαρχία που πλήττεται περισσότερο από την πανδημία – έχει καταγράψει μέχρι εδώ πάνω από το ένα τρίτο των
κρουσμάτων – ενίσχυσε από το Σάββατο τα
περιοριστικά μέτρα για τέσσερις εβδομάδες.
Σημειώνεται πως το τρίτο κύμα πλήττει τη
χώρα ενώ η εκστρατεία εμβολιασμού δυσκολεύεται να επιταχυνθεί. Ο Καναδάς έγινε τον Δεκέμβριο μια από τις πρώτες χώρες
στον κόσμο που ξεκίνησε μαζική ανοσοποίηση του πληθυσμού, όμως η εκστρατεία επιβράδυνε στις αρχές του 2021 εξαιτίας των καθυστερήσεων στις παραδόσεις

δόσεων εμβολίων των Pfizer/BioNTech και
Moderna, που εισάγονται από την Ευρώπη.
Εξάλλου, οι αρχές πρόσφατα περιόρισαν
το εύρος αξιοποίησης του εμβολίου της
AstraZeneca, που πλέον χορηγείται μόνο
σε όσους είναι άνω των 55 ετών.
Μέχρι το περασμένο Σάββατο το 14,6% του
πληθυσμού του Καναδά έχει λάβει τουλάχιστον τη μία δόση του εμβολίου του, σύμφωνα με τον ιστότοπο COVID-19 Tracker
Canada.
Ο πρωθυπουργός, Justin Trudeau, κάλεσε
τους πολίτες, οι οποίοι είναι πλέον κουρασμένοι από την πανδημία του κορωνοϊού,
να «κρατήσουν λίγες εβδομάδες ακόμη»,
καθώς η εκστρατεία εμβολιασμού «παράγει
αποτελέσματα» απέναντι στον πολλαπλασιασμό των παραλλαγμένων στελεχών του
ιού.
«Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όλος
ο κόσμος είναι εξαντλημένος, αλλά βρισκόμαστε σε ένα τρίτο κύμα, που είναι εξαιρετικά σοβαρό», σημείωσε σε συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε.
«Πρέπει να συνεχίσουμε να κρατήσουμε
μερικές ακόμη εβδομάδες για την πραγματική επιπεδοποίηση της καμπύλης και να
επιτρέψουμε στα εμβόλια που θα φτάσουν
κατά εκατομμύρια τις επόμενες εβδομάδες
να φέρουν αποτέλεσμα», δήλωσε.
«Πρέπει όλοι να επιταχύνουμε τη διαδικασία
εμβολιασμού», δήλωσε ο Trudeau, υπενθυμίζοντας ότι ο Καναδάς αναμένεται να λάβει
44 εκατομμύρια δόσεις μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Όλοι οι Καναδοί που το επιθυμούν θα
έχουν λάβει τις δύο δόσεις του εμβολίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, επανέλαβε.

«Θέλουμε οι Έλληνες του εξωτερικού
να έχουν ισχυρό ρόλο στο πολιτικό
γίγνεσθαι».
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, η πλατφόρμα, που ξεκίνησε να λειτουργεί προσφάτως, θα βελτιωθεί περαιτέρω τις επόμενες μέρες.
Ήδη από τα μέσα Μαρτίου το σύστημα είναι
διασυνδεδεμένο με το υπουργείο Παιδείας,
ώστε να γίνεται αυτομάτως ο έλεγχος των
τίτλων σπουδών, και με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη
διασταύρωση της κατάθεσης φορολογικής
δήλωσης.
Χθες αναμενόταν να ολοκληρωθεί και η διασύνδεση της πλατφόρμας με τις υπηρεσίες
Στρατολογίας.
Σε περίπτωση που το σύστημα δεν μπορεί
να αντλήσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά –
για παράδειγμα τίτλο σπουδών που εκδόθηκε πριν από το 2003 – οι ενδιαφερόμενοι
έχουν τη δυνατότητα να σκανάρουν τα έγγραφα και να τα αναρτήσουν στην ηλεκτρονική πύλη.
Στη συνέχεια, τα στοιχεία τους θα διασταυρωθούν από τις αντίστοιχες υπηρεσίες.

Νέες υπηρεσίες

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, στο
apodimoi.gov.gr αναμένεται να προστεθούν
και νέες υπηρεσίες, ενώ από το υπουργείο
Εσωτερικών εκτιμούν ότι η εγγραφή ψηφοφόρων του εξωτερικού θα αυξηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και θα κορυφώνεται

όσο πλησιάζει η ημερομηνία των εκλογών.
Σημειώνεται πως μετά την ολοκλήρωση της
εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους οι Έλληνες του εξωτερικού θα
μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο κατοικίας τους, ενώ θα
διαγράφονται από τους καταλόγους στους
οποίους ήταν εγγεγραμμένοι ως τότε.
Αυτό σημαίνει ότι όταν εγγράφονται στο νέο
σύστημα απεμπολούν το δικαίωμά τους να
ψηφίσουν και διά ζώσης ταξιδεύοντας στην
Ελλάδα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Η συμμετοχή των εκλογέων στην ψηφοφορία θα γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία τους σε εκλογικά τμήματα που
θα συσταθούν σε πρεσβείες, προξενεία,
χώρους οργανώσεων αποδήμων Ελλήνων ή άλλα σημεία.
Ο ελάχιστος αριθμός για να συγκροτηθεί
εκλογικό τμήμα είναι οι 40 εκλογείς.
Η ψήφος των αποδήμων Ελλήνων θα μετρά ισότιμα στο εκλογικό αποτέλεσμα και
οι ψηφοφόροι θα επιλέγουν το ψηφοδέλτιο
επικρατείας του κόμματος που επιθυμούν
χωρίς τη δυνατότητα σταυροδότησης.

Εμβόλιο Παιδιά: Θα μπορούσαν να
βοηθήσουν στην ασφαλή επιστροφή
στο σχολείο και τα σπορ
Οι γονείς και τα παιδιά που θέλουν να μάθουν πότε τα εμβόλια COVID-19 θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν στους νεότερους ανθρώπους του Καναδά, πρόσφατα
πήραν μια ματιά από τις απαντήσεις.
Ο Δρ Supriya Sharma, επικεφαλής ιατρικός
σύμβουλος της Health Canada, δήλωσε ότι
είναι πιθανό το εμβόλιο της Pfizer, αν όλα
τα δεδομένα είναι καλά, να είναι το πρώτο
εμβόλιο που θα μπορούσαν να λάβουν παιδιά και έφηβοι.
Η Pfizer και η BioNTech δήλωσαν σε
ανακοίνωση της Τετάρτης ότι το εμβόλιο
COVID-19, το BNT162b2, είναι ασφαλές
με “αποδεδειγμένη 100% αποτελεσματικότητα” στην πρόληψη της νόσου σε
άτομα ηλικίας 12 έως 15 ετών.
Τα δεδομένα δεν έχουν αξιολογηθεί ή ελεγχθεί από ομότιμους από ρυθμιστικές αρχές,
όπως η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων
και Φαρμάκων και το Υπουργείο Υγείας του
Καναδά.
Στη δοκιμή 2.260 εφήβων υπήρχαν 18 κρούσματα COVID-19 στην ομάδα που έλαβε εικονικό φάρμακο και κανένα από την ομάδα
που έλαβε το εμβόλιο. Οι παρενέργειες ήταν
παρόμοιες με αυτές που αναφέρθηκαν σε
κλινικές δοκιμές σε ενήλικες, όπως πόνος
στο σημείο της ένεσης, πονοκέφαλοι, πυρετός και κόπωση.

Τα πρώτα δεδομένα της
Pfizer σχετικά με το εμβόλιο
για παιδιά:

Η Pfizer αναφέρει ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές, αποτελεσματικό σε παιδιά ηλικίας 12
έως 15 ετών μετά από κλινική δοκιμή. Πριν
από 6 ημέρες η Pfizer-BioNTech λέει ότι το
εμβόλιό της είναι ασφαλές και έδειξε 100%
αποτελεσματικότητα σε μια κλινική δοκιμή
ηλικίας 12 έως 15 ετών. Αξιωματούχοι της
υγείας λένε ότι χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, αλλά οι γονείς είναι αισιόδοξοι για
τα αποτελέσματα.
Ο Sharma είπε ότι το Υπουργείο Υγείας
του Καναδά θα επανεξετάσει τα δεδομένα
εμβολίων COVID-19 της Pfizer-BioNTech
για τους νέους εφήβους «σε μερικές
εβδομάδες».
Τα πλήρη δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών,
αναμένονται σε μήνες.
Τυχόν εγκρίσεις θα γίνουν μόνον αφού ο
ρυθμιστής ελέγξει τα δεδομένα για ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και ποιότητα. Το
εμβόλιο της Pfizer έχει προδιαγραφεί για
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Σαν να άνοιξε ένα πανάρχαιο βιβλίο
Μέσα από τις εικόνες που
ξεπροβάλουν ο νους ταξιδεύει και τα μάτια δεν
χορταίνουν να βλέπουν
τα τοπία και τα κτίρια με
την παλιά τους αρχιτεκτονική διατηρώντας το
Ελένη
παρελθόν.
Χονδρομπίλα Αυτοί που με την πρώτη
ευκαιρία μπορούν και ταξιδεύουν σε χώρες από άκρη σε άκρη της
γης, είναι οι τυχεροί της ζωής και θα πρέπει
να νιώσουν ευγνώμονες.
Χώρες με πολιτιστική κληρονομιά που
κουβαλάν ανά τους αιώνες και φροντίζουν

να παραμένει αναλλοίωτη με το πέρασμα
του χρόνου.
Σήμερα, αν κάποιος δει τον πλανήτη μας
από ψηλά, βλέπει μια ομοιόμορφη εικόνα
κυρίως των μεγαλουπόλεων και όχι μόνο
που σε θλίβει. Κυρίως στις μεγαλουπόλεις,
που νομίζεις ότι όλες έχουν βγει με καρμπόν. Ακούμε να λένε με τόση περηφάνια
για τα ψηλότερα κτίρια του κόσμου. Τι αλαζονεία, εκεί όπου ο άνθρωπος δείχνει τόσο
μικρός και απροστάτευτος.
Υπάρχουν κράτη που η ιστορία τους ξεκινά
πριν τριακόσια χρόνια οπού η δυνατότητά
τους στο να αναδημιουργήσουν μια αρχιτεκτονική ομορφιά ήταν δύσκολη. Όπως οι

Το ντοκιμαντέρ του δημοσιογράφου
της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Θωμά
Σίδερη κέρδισε το πρώτο βραβείο
σε διεθνές φεστιβάλ στις ΗΠΑ
Το ντοκιμαντέρ «LET ME BREATHE» που
σκηνοθέτησε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ,
του Πρώτου Προγράμματος και τη «Φωνής της Ελλάδας», Θωμάς Σίδερης, κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο
διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ ICAN/
HANNA των ΗΠΑ.
Είναι το δεύτερο βραβείο που κερδίζει το
συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, μετά τη βράβευσή του σε διεθνές φεστιβάλ στην πόλη
Χάντινγκτον στη Φλόριντα. Επίσης, είναι
υποψήφιο για βραβείο στο διεθνές φεστιβάλ ερευνητικού αστυνομικού ντοκιμαντέρ
της Μόσχας, ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης.
Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στην αφήγηση
της βραβευμένης Αφροαμερικάνας δημοσιογράφου Joyce Davis, που γεννήθηκε στις
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άτομα ηλικίας έως 16 ετών στον Καναδά.
Ο Δρ. Noni MacDonald, ειδικός παιδιατρικών μολυσματικών ασθενειών στο Πανεπιστήμιο Dalhousie στο Χάλιφαξ, ο οποίος
ερευνά την ασφάλεια των εμβολίων, δήλωσε ότι η έρευνα της Pfizer είναι μια «μελέτη
γεφύρωσης».
Σε μια μελέτη γεφύρωσης, οι ερευνητές
ελέγχουν εάν αντισώματα και ανοσοαπόκριση με βάση τα κύτταρα είναι ισοδύναμα
με αυτά που παρατηρούνται στους ενήλικες. Για την Pfizer, ήταν. “Τα αποτελέσματα
είναι πραγματικά πολύ ενθαρρυντικά”, δήλωσε ο MacDonald.

Προστασία για όλους τους
Καναδούς

Η Moderna διεξάγει επίσης μια κλινική δοκιμή στον Καναδά για παιδιά ηλικίας 5 έως
11 ετών. Τα αποτελέσματα αναμένονται
στις αρχές του 2022. Η εταιρεία ξεκίνησε
επίσης μια δοκιμή σε άτομα ηλικίας έξι μηνών έως κάτω των 12 στις ΗΠΑ τον Μάρτιο.
Η Johnson & Johnson, η οποία πρόσφατα
κέρδισε έγκριση για το εμβόλιό της σε ενήλικες στον Καναδά και τις ΗΠΑ, επέκτεινε
τη δοκιμή της Φάσης 2 για όσους ήταν 12
έως 17 ετών και σχεδιάζει να συμπεριλάβει
μικρότερα παιδιά. Η AstraZeneca ξεκίνησε
σε παρόμοια δοκιμή τον Φεβρουάριο. Αλλά
μόνον όταν τα εμβόλια κυκλοφορούν στον
πραγματικό κόσμο σε παιδιά με διαβήτη,

αρχές της δεκαετίας του 1950 στη Νέα Ορλεάνη. Καταγράφει τις ταραγμένες δεκαετίες του ’50 και του ’60 στον αμερικανικό νότο
και παράλληλα κάνει αναγωγή στο σήμερα,
εξετάζοντας το κοινωνικό ρήγμα στις ΗΠΑ
μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.
Τη μουσική του ντοκιμαντέρ υπογράφει ο
βραβευμένος με Grammy Έλληνας συνθέτης Θανάσης Αλατάς.
Υπενθυμίζεται ότι ο δημοσιογράφος Θωμάς
Σίδερης επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή «Των Ελλήνων οι κοινότητες» στη
«Φωνή της Ελλάδας» που μεταδίδεται κάθε
Παρασκευή στις 13.00 ώρα Ελλάδας καθώς
και την εκπομπή «Αφύλαχτη διάβαση» που
μεταδίδεται από τη «Φωνή της Ελλάδας
κάθε Κυριακή στις 13.00 ώρα Ελλάδας.
καρδιακές παθήσεις και άλλες υποκείμενες καταστάσεις, οι απαντήσεις σχετικά με
την αποτελεσματικότητα θα είναι σαφέστερες. “Θέλουμε να προστατέψουμε όλους
στην κοινότητά μας, ακόμη και εκείνους
που δεν μπορούν να εμβολιαστούν ή δεν
θα ανταποκριθούν στο εμβόλιο”, δήλωσε ο
MacDonald.
«Για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε παιδιά, χρειαζόμαστε εφήβους, χρειαζόμαστε
νεαρούς ενήλικες, χρειαζόμαστε ενήλικες
και χρειαζόμαστε ηλικιωμένους».
Η Alyson Kelvin, επίκουρη καθηγήτρια
στο Dalhousie που εργάζεται για τα εμβόλια COVID-19 στο εργαστήριο VIDO στο
Saskatoon, δήλωσε ότι είναι ενθουσιασμένη για το πώς τα εμβόλια μπορούν να
βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στο
σχολείο και τον αθλητισμό.
“Τα παιδιά μπορούν να μολυνθούν από
τον ιό και να μεταδώσουν τον ιό”, δήλωσε
ο Kelvin. «Ακόμα κι αν δεν βλέπουμε κλινική ασθένεια στα παιδιά ή η κλινική ασθένεια μπορεί να μην είναι τόσο σοβαρή όσο
στους ενήλικες, είναι πραγματικά σημαντικό τα παιδιά να μην μπορούν να γίνουν μέρος της αλυσίδας μετάδοσης».

Ο MacDonald ελπίζει ότι τα
εμβόλια θα μπορούσαν να είναι
έτοιμα για τους νέους εφήβους
έως τον Σεπτέμβριο, εγκαίρως,
για μαζικά προγράμματα
εμβολιασμού στο σχολείο.

άποικοι της Αμερικανικής ηπείρου, στην Ν.
Αμερική που αποικήθηκε από τους Ισπανούς και Πορτογάλους οπού μετέφεραν την
δική τους κουλτούρα και διατηρούν ακόμα
και σήμερα την γραφικότητα στα αρχιτεκτονικά κτίρια όπου κατόρθωσαν να τα διασώσουν και να γίνονται πόλος έλξης για
την ιστορία τους, και για αυτούς που έζησαν
μέσα.
Ένα ταξίδι στη χώρα της Ευρώπης ακόμα
και μέσα από την διαδρομή της τηλεόρασης
μας αφήνει άφωνους με το πόσα τέτοια διατηρητέα κτίρια υπάρχουν από ανάκτορα,
πλατείες, ιστορικά σημεία αναφοράς, οπού
συγκεντρώνονταν από τους λόγιους μιας
πόλης μέχρι και τον πιο απλό άνθρωπο.
Με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δεις τις
συνήθειες των καθημερινών ανθρώπων μέχρι και των βασιλιάδων τους. Ο χρόνος εκεί
σταματά.
Όσα είχαν καταστραφεί από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο φρόντισαν σε πολλές πόλεις
να τα επαναφέρουν στην αρχική τους κατάσταση. Λέγεται ότι η Νυρεμβέργη είχε ισοπεδωθεί από τους βομβαρδισμούς, όμως οι
κάτοικοι αγαπούσαν την πόλη τους, οπού
φρόντισαν να την ξανά χτίσουν όπως ήταν.
Οι παραδουνάβιες χώρες όπως η Ουγγαρία, οπού η Βούδα και η Πέστη χωρίζεται
από τον Δούναβη, έχουν μια παραμυθένια
ομορφιά που ο επισκέπτης είναι καθηλωμένος, εκστατικός. Στην χώρα μας δυστυχώς είναι πολύ λίγα τα κλασικά κτίρια που
σώζονται κυρίως στην Αθήνα οπού το μάτι
του ανθρώπου έχει χορτάσει τσιμέντο σε
μια πόλη που έχει χωρητικότητα για δύο
εκατομμύρια και κατοικούν πέντε.

Ευτυχώς σε αρκετά νησιά μας διατηρείται
ακόμη αυτή η γραφικότητα των παλιών κτιρίων και κλασικών σπιτιών όπως στην Λέσβο, που ευτυχώς δεν πρόλαβαν να γίνουν
όλα πολυκατοικίες.
Τα Επτάνησα είναι αυτά που κρατούν το
χρώμα τους, την γραφικότητα από τους
αποικιοκράτες οπού άφηναν το δικό τους
αποτύπωμα αρχιτεκτονικής.
Αν μπορούσε το κράτος να αξιοποιούσε
ότι ακόμα έχει μείνει σαν ιστορικό μνημείο,
δεν θα είχαμε να ζηλέψουμε τίποτα από
τους ξένους που μας επισκέπτονται. Ένα
καλό παράδειγμα για την πόλη της Αθήνας
θα ήταν ο χώρος στο Τατόι, η αναπαλαίωση, τα εκθέματα που υπάρχουν ακόμα,
είναι ένας πόλος έλξης και αξιοποίησης,
πέρα από κάθε προκατάληψη. Ένα από τα
λίγα αυτά παραδείγματα, είναι το σπίτι της
Μπουμπουλίνας στις Σπέτσες που πρόβαλε
τις μέρες αυτές η τηλεόραση, οπού ευτυχώς
σώθηκε με την παρέμβαση του Υπουργείου
πολιτισμού, αφού ήταν ερείπιο και γεμάτο με θησαυρούς της εποχής, αλλά και με
έντονη την παρουσία της γυναίκας που έζησε μέσα. Όλα είχαν την θέση τους στο σπίτι
όπως και στην καρδιά μας.

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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Γιάννης Στουρνάρας: Ή "bad bank" ή ενίσχυση εποπτικών κεφαλαίων στις τράπεζες
Ρυθμό ανάπτυξης 4,2% προβλέπει για το
2021 η Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με
την ομιλία του διοικητή της κ. Γιάννη Στουρνάρα στην 88η Ετήσια Γενική Συνέλευση των
μετόχων. Ο κ. Στουρνάρας στην ομιλία του
υπογράμμισε ότι η ανάκαμψη θα αρχίσει να
εδραιώνεται από το β' τρίμηνο και θα γίνεται
εμφανής στο β' εξάμηνο του 2021 για να συνεχιστεί μέχρι και το 2022.
Ωστόσο, η πρόβλεψη αυτή ενέχει αβεβαιότητες, οι οποίες σχετίζονται με την εξέλιξη των
εμβολιασμών, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς θα ενισχύσουν τόσο την εξωτερική όσο και την εγχώρια ζήτηση. Επιπλέον,
προϋποθέτει ισχυρό τραπεζικό σύστημα και
ταχύτατη αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης το ταχύτερο δυνατόν.
Οι προκλήσεις
Οι προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας,
στη μετά Covid εποχή συνοψίζονται στις
εξής:
* Αύξηση πτωχεύσεων επιχειρήσεων που
θα αυξήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο και τα
κόκκινα δάνεια.
* Αύξηση ανεργίας κυρίως των εργαζομένων
χαμηλής εξειδίκευσης.
* Αύξηση δημόσιου και ιδιωτικού χρέους. Η
βιωσιμότητα του χρέους αποτελεί πρόκληση
κομβικής σημασίας.
* Αύξηση φτώχειας και ανισοκατανομής
εισοδήματος
* Ανάγκη για ένα ισχυρότερο και αποτελεσματικό σύστημα υγείας.
* Πρωτογενές έλλειμμα 5,5% του ΑΕΠ το
2021.
Οι κίνδυνοι για τις τράπεζες
Για τις τράπεζες, οι προκλήσεις είναι εξής:

* Χαμηλή οργανική κερδοφορία σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων
* Νέα κόκκινα δάνεια ύψους 8 με 10 δισ.
ευρώ.
* Μείωση των απαιτήσεων από αναβαλλόμενη φορολογία, οι οποίες θα αυξηθούν ως
ποσοστό στα εποπτικά τους κεφάλαια
* Ανταγωνισμός από ψηφιακά αλλά μη τραπεζικά ιδρύματα
* Κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική
αλλαγή και τις πανδημίες
* Κίνδυνοι και κόστη σχετικά με την
κυβερνοασφάλεια.
Οι 13 συστάσεις
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
προτείνει:
1. Διατήρηση των μέτρων στήριξης τόσο από
τη νομισματική όσο και από τη δημοσιονομική πολιτική που απέτρεψαν μια προσωρινή
ύφεση να μετατραπεί σε μακροχρόνια κρίση.
2. Πιο στοχευμένα και εξειδικευμένα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης.
3. Δίχτυ προστασίας για τους εργαζόμενους
μη βιώσιμων επιχειρήσεων.
4. Χρηματοδότηση τραπεζών σε βιώσιμες
επιχειρήσεις.
5. Αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και
της αναβαλλόμενης φορολογίας. Το πρόγραμμα τιτλοποιήσεων Ηρακλής συνέβαλε
και συμβάλλει θετικά στη μείωση των κόκκινων δανείων. Εξάλλου, η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέχρι σήμερα έχει
προέλθει από τιτλοποιήσεις και διαγραφές
και όχι από ανακτήσεις.
6. Δημιουργία Εταιρείας Διαχείρισης Ενεργητικού ("κακή τράπεζα") κατά την πρόταση της
ΤτΕ ώστε να υπάρξει ολιστική και συστημική

Κόντρα πρώην πρωθυπουργών:
Απάντηση Καραμανλή σε Σημίτη
για τα ελληνοτουρκικά
Μία κόντρα στρατηγικής , με
πλούσιο ιστορικό και πολιτικό
παρελθόν, ξεσπά ανάμεσα σε
δύο πρώην πρωθυπουργούς.
Κώστας Σημίτης και Κώστας
Καραμανλής καταθέτουν δημόσια δυο διαφορετικές προσεγγίσεις για το χειρισμό των
εθνικών θεμάτων, υπεραμυνόμενοι των πολιτικών που
ακολούθησαν στα ελληνοτουρκικά. Μήλον
της έριδος εξακολουθεί και σήμερα να παραμένει η συμφωνία του Ελσίνκι, του 1999, την
οποία πάντα διαβάζουν με διαφορετικό τρόπο οι δύο άνδρες αλλά και η προοπτική προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Οι συμφωνίες της Μαδρίτης το 1997 και του
Ελσίνκι το 1999 εξακολουθούν να βάζουν
φωτιά στη διαχρονική αντιπαράθεση δυο
πρώην πρωθυπουργών, του Κώστα Καραμανλή και του Κώστα Σημίτη για την εξωτερική πολιτική.
Νέα αφορμή έδωσε με άρθρο του στα ΝΕΑ
ο Κώστας Σημίτης όπου ανέφερε πως όταν
μετά τις εκλογές του 2004 κάλεσε τον Κώστα
Καραμανλή να τον ενημερώσει σχετικά, εκείνος τον παρέπεμψε στον Πέτρο Μολυβιάτη
ξεκαθαρίζοντας ότι έχουν διαφορετικές απόψεις και τελικά αδιαφόρησε για το Ελσίνκι
στην επόμενη σύνοδο το Δεκέμβριο..
Ο Κώστας Καραμανλής διέψευσε ότι έγινε η
εν λόγω συνάντηση με αυτή τη σύνθεση και
αυτό το περιεχόμενο και έκανε λόγο για δήθεν «επιτυχημένη» στρατηγική του Ελσίνκι

η οποία οδηγούσε την εδαφική ακεραιότητα
της Ελλάδας στη Χάγη..
«Από τα Ίμια μέχρι το Ελσίνκι, η κυβέρνηση
Σημίτη ζητούσε ουσιαστικά από ΗΠΑ και Ευρωπαίους εταίρους να ωθήσουν την Τουρκία
να προσφύγει στη Χάγη εναντίον μας για τα
Ίμια και τις λεγόμενες ‘γκρίζες ζώνες’»
Ο Κώστας Σημίτης παρουσιάζει άλλη εκδοχή… «Ο κ. Καραμανλής και η κυβέρνηση της
ΝΔ σε αντίθεση με τις μεγαλοστομίες της
εποχής της αντιπολίτευσης, έδειξαν εξαρχής
δείγματα μιας γενικευμένης απάθειας απέναντι στις εξελίξεις. Τίποτα δεν συνέβη απ’όλα όσα εύλογα περίμεναν όσοι είχαν εργαστεί για να οδηγήσουν την Τουρκία σε έναν
μονόδρομο που της επέβαλλε αποφάσεις»
Ο Κώστας Καραμανλής τονίζει ότι η Μαδρίτη αναγνώρισε στην Τουρκία ότι έχει δήθεν
νόμιμα συμφέροντα στο Αιγαίο και το Ελσίνκι προωθούσε την προσφυγή της Τουρκίας
μονομερώς στη Χάγη όχι όμως μόνο για την
υφαλοκρηπίδα.
«Δεν διαπραγματευόμαστε εθνική κυριαρχία
και δεν την θέτουμε στην κρίση κανενός. Μοναδικό θέμα προς επίλυση με την Τουρκία:

αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και της
αναβαλλόμενης φορολογίας.
7. Σε περίπτωση που δεν υιοθετηθεί από την
κυβέρνηση η λύση της κακής τράπεζας, τότε
θα πρέπει να αναζητηθεί μία εναλλακτική
λύση για ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων των τραπεζών.
8 Εμπροσθοβαρείς κινήσεις για αντιμετώπιση όποιων ζημιών και ενίσχυσης κεφαλαίων
λόγω αυξημένων πιστωτικών κινδύνων
9. Απλοποίηση των δημοσιονομικών κανόνων, επέκταση δημοσιονομικής πολιτικής με
ενίσχυση των παραγωγικών δαπανών και
των δημοσίων επενδύσεων.
10. Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας
για αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και
πανδημιών, με ταυτόχρονη ενίσχυση του
συστήματος υγείας.
11. Φορολογική μεταρρύθμιση με κεντρικό
άξονα τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών.
12. Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης
13. Δημιουργία κουλτούρας πληρωμής υποχρεώσεων και εκκαθάριση από μη βιώσιμες
επιχειρήσεις.
Η επόμενη ημέρα

Η επόμενη μέρα απαιτεί από όλους προσαρμογή στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η
πανδημία, η οποία ήταν καταλύτης αλλαγής
της καταναλωτικής συμπεριφοράς και της
χρήσης τεχνολογίας. Συνεπώς απαιτείται
αποτελεσματική εφαρμογή του ψηφιακού
μετασχηματισμού, να πάρουμε μαθήματα
από την ευελιξία της δημοσιονομικής πολιτικής ώστε να την απλοποιηθεί, αλλά με
αξιόπιστο τρόπο για τις αγορές. Επιχειρήσεις και τράπεζες θα πρέπει αδράξουν την
ευκαιρία για επενδύσεις με στόχο τη βιώσιμη
ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
με περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η
κυβέρνηση και όλη η Ευρώπη θα πρέπει να
συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις.
Από την κρίση της πανδημίας, συμπλήρωσε
ο κ. Στουρνάρας, η Ευρώπη διδάχθηκε το
όφελος από την πολιτική αλληλεγγύης και
την ελαστικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής. Τώρα, θα πρέπει να επανεξετάσει
το Σύμφωνο Σταθερότητας, δημιουργώντας
ένα αξιόπιστο πλέγμα δημοσιονομικών κριτηρίων, υιοθετώντας κοινή δημοσιονομική
πολιτική και εκδίδοντας κοινά ευρωπαϊκά
ομόλογα.
Στην Ελλάδα, η νομισματική στήριξη της
ΕΚΤ και τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης
ύψους 11 δισ. ευρώ στήριξαν την ελληνική
οικονομία, με αποτέλεσμα η ύφεση το 2020
να διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από
το 10%, όπως αναμενόταν. Η Τράπεζα της
Ελλάδος προβλέπει ότι το πρωτογενές έλλειμμα το 2020 θα ανέλθει σε 7% το 2020 και
5,5% το 2021. Το δημόσιο χρέος το 2020 θα
φτάσει το 205% του ΑΕΠ.

Αγωνία στην Άγκυρα για την ενίσχυση
των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων
Την αγωνία της Άγκυρας για την εξοπλιστική
υπεροχή της Ελλάδας φανερώνουν οι δηλώσεις του Χουλουσί Ακάρ που υποστηρίζει ότι
η Αθήνα υπερεξοπλίζεται με τα χρήματα του
ελληνικού λαού.
Αυτό που φαίνεται πως φοβάται ο Ακάρ είναι
η τεχνολογική υπεροχή σε αέρα και θάλασσα αποκτούν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις απέναντι στην Τουρκία που στραγγαλίζεται από τις αμερικανικές κυρώσεις και το
εμπάργκο όπλων της Δύσης.
Με τα Rafale και τα F-16 Viper, η Ελλάδα θα
διαθέτει περισσότερα από 100 υπερσύγχρονα αεροσκάφη την ώρα που η Τουρκία
πασχίζει να κρατήσει τα μαχητικά της στον
αέρα λόγω έλλειψης ανταλλακτικών.
Εφοδιασμένα με ραντάρ ηλεκτρονικής σάρωσης, που μπορεί να εγκλωβίσει μέχρι και
20 στόχους ταυτόχρονα, τα ελληνικά μαχητικά θα εξασφαλίζουν αεροπορική κυριαρχία.
Ταυτόχρονα, οι πύραυλοι αέρος αέρος
Meteor και οι έξυπνες ρουκέτες Spice δίνουν το πάνω χέρι στην Πολεμική Αεροπορία σε αποστολές εναέριας μάχης και
βομβαρδισμού.
Το εμπάργκο όπλων της Δύσης "πνίγει" την
Τουρκία που αναζητά λύσεις σε Ρωσία και
Κίνα.
«Απομακρυνόμενη από τον Δυτικό κόσμο
των εξοπλισμών θα έχει ένα τεχνολογικό
χάσμα, δηλαδή δεν θα είναι συμβατά τα
συστήματα που έχει με αυτά που πρόκειται
να προμηθευτεί» τονίζει ο Στέλιος Φενέκος,
Ναύαρχος Ε.Α

Πονοκέφαλο στον Ακάρ προκαλεί και το
πρόγραμμα για τις νέες ελληνικές φρεγάτες
καθώς σύντομα το Πολεμικό Ναυτικό θα έχει
8 υπερσύγχρονα πλοία.
«Με δεδομένο ότι ο πόλεμος στο Αιγαίο είναι αεροναυτικός, αντιλαμβανόμαστε ότι η
τεχνολογία και οι συνέργειες κλίμακος που
δημιουργεί η τεχνολογία στο αεροναυτικό
πεδίο και στην σχέση με τον στρατό ξηράς,
θα είναι το τεχνολογικό αβαντάζ που μας
δίνεται έναντι της Τουρκίας» εξηγεί ο κος
Φενέκος
Εκτός από τους νέους εξοπλισμούς, η Ελλάδα επαναφέρει σε υπηρεσία οπλικά συστήματα, όπως τα Mirage, που τις δίνουν ποιοτική υπεροχή.
«Επανέρχονται τα Μιράζ σε πλήρεις αριθμούς. Είναι ένα όπλο που οι Τούρκοι φοβόντουσαν, φοβούνται και θα φοβούνται και
στο μέλλον» αναφέρει ο κος Καραιωσηφίδης.
Μαζί με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, η
Αθήνα χτίζει και ισχυρές αμυντικές συμμαχίες με χώρες που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο
της Τουρκίας.

η υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ. Διαφορετικές αντιλήψεις θα με βρίσκουν πάντα αντίθετο»
Την παρέμβαση Καραμανλή ΔΕΝ σχολίασε

το Μέγαρο Μαξίμου
Η κόντρα μεταξύ των δύο πρωθυπουργών
αναμένεται να έχει συνέχεια…
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Βουλή: Έντονη κριτική της αντιπολίτευσης για το Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, "Ελλάδα 2.0"
Τα πυρά της αντιπολίτευσης δέχθηκε το
"Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0", κατά την παρουσίαση
του στις τέσσερις συναρμόδιες Επιτροπές
της Βουλής, από τον υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Θόδωρο
Σκυλακάκη.
Οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων που έλαβαν τον λόγο, κατηγόρησαν
την κυβέρνηση ότι δεν έκανε καμία διαβούλευση με αρμόδιους φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση ή κόμματα, ενώ υποστήριξαν ότι
οδηγεί σε διεύρυνση των περιφερειακών και
κοινωνικών ανισοτήτων.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδης Τσακαλώτος, υποστήριξε
ότι στο νέο σχέδιο της κυβέρνησης, «οι ανισότητες είναι παντού, στους θεσμούς, στην
ανάπτυξη, στην εργασία και στην κοινωνία». «Έχουμε μια κυβέρνηση που φαίνεται

να πιστεύει πως ότι λέμε το 1995, είναι ίδιο
με το 2005, το 2015, και το 2025, σαν να μην
έχει αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Σαν να
έχω μπροστά μου μια έκθεση copy paste»
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος
και κατηγόρησε τον κ. Σκυλακάκη ότι στην
ομιλία του, «δεν υπήρξε πουθενά η λέξη
ανισότητες αλλά μόνο η λέξη ΣΔΙΤ».
«Όμως, αυτό το μοντέλο έχει γίνει παραδεχτό ότι απέτυχε παγκοσμίως, σε όλους τους
στόχους που αφορούν την ανάπτυξη και τις
επενδύσεις. Είναι ένα μοντέλο που έφερε
ανισότητες στην εργασία, στην παραγωγικότητα, στις επενδύσεις, στην ανάπτυξη,
στην κοινωνία. Και εσείς φέρατε μια έκθεση,
που δεν λέει τίποτα για όλα αυτά, εκτός από
αυτά που πάντα λέγατε. Ότι, μέσω της επιχειρηματικότητας και της ευελιξίας, όλα θα
γίνουν καλά», ανέφερε ο κ. Τσακαλώτος και
συνέχισε:
«Δεν κάνατε καμία διαβούλευση για το

«Φρένο» Μητσοτάκη στα
σενάρια εκλογών
Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε λάθη και
φθορά της κυβέρνησης του σε τηλεοπτική
συνέντευξη που παραχώρησε, αλλά επιμένει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία.
«Η κυβέρνηση αυτή παρά τις αναταράξεις,
παρά τις δυσκολίες παρά τη φθορά που
μπορεί να είναι αναμενόμενη αισθάνομαι
ότι απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού» ανέφερε χαρακτηριστικά.
O πρωθυπουργός μάλιστα τόνισε ότι το δίλημμα για τους πολίτες στο τέλος της τετραετίας θα είναι πολύ καθαρό.
«Πυρά» από την αντιπολίτευση Από την
πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας, εκτιμά ότι
η φθορά της κυβέρνησης είναι ραγδαία και
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος για την πολιτική
αλλαγή.
Παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός
ξεκαθάρισε και μάλιστα κατηγορηματικά
ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για εκλογές, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης αφήνει ανοιχτή μία πιθανότητα για

προσφυγή σε πρόωρες κάλπες.
Κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι επιμένει να μεταθέτει τις ευθύνες του στους πολιτες ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
«Αυτό που χρειάζεται ο λαός δεν είναι απλά
«ανάσες ελευθερίας», αλλά πραγματική
ελευθερία από αυτή τη βάρβαρη πολιτική»
υπογραμμίζει το ΚΚΕ, ενώ το ΜέΡΑ25, έκανε λόγο ότι ο πρωθυπουργός υποδεικνύει
ξανά τους πολίτες ως υπαίτιους.

Ανοίγουν τα Λύκεια όλης της
χώρας στις 12 Απριλίου
Το άνοιγμα όλων των Λυκείων της χώρας
από τη Δευτέρα 12 Απριλίου ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης για
τον κορωνοϊό, η υπουργός Παιδείας, Νίκη
Κεραμέως.
Το άνοιγμα, όπως ανακοίνωσε η υπουργός, θα συνοδεύεται με 2 υποχρεωτικά
self test την εβδομάδα για μαθητές και
εκπαιδευτικούς.
Η προσέλευση στους χώρους του σχολείου
θα γίνεται μόνο με αρνητικό τεστ και υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα.
Τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια όλης
της χώρας ξεκινούν και πάλι τα μαθήματα
στην τάξη, τηρουμένων όλων των μέτρων
που έχουμε ήδη λάβει, όπως:
– η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
– τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες
μαθητών,

– οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,
– η χρήση αντισηπτικών,
– οι σχολαστικοί καθαρισμοί,
– οι τακτικοί αερισμοί των χώρων, ειδικότερα τώρα που και ο καλός καιρός βοηθά,
– τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη
λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Εθνικό Σχέδιο και έχετε το θράσος
να έρχεστε στην Επιτροπή και να
λέτε ότι σε δύο μήνες θα το φέρετε,
και τότε θα εκφραστούν και οι φορείς. Πού είναι η διαβούλευση με
φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση και
κόμματα; Μόνο το επιτελικό κράτος
σας ενδιαφέρει».
Ο πρώην υπουργός Οικονομικών
του ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβήτησε επίσης
τους ρυθμούς ανάπτυξης που
εκτιμά η κυβέρνηση ότι θα έχει η
χώρα, αντιτείνοντας ότι «δεν βγαίνουν από το μακροοικονομικό μοντέλο».
«Είναι ένα μνημόνιο χωρίς μνημόνιο. Και
θέλετε να δεσμεύσετε και εμάς; Είναι ένα
σχέδιο με ανισότητες παντού, αντίθετο από
το αναπτυξιακό μοντέλο που είχε κάνει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η ανισότητα υπάρχει
παντού στο σχέδιο σας. Στις περιφέρειες,
στους θεσμούς, στους μισθούς, στην εργασία, ανισότητες μεταξύ των επιχειρήσεων,
με τις μικρές και μικρομεσαίες επιχείρησης
που θα ακούσουν το τελικό κείμενο όταν θα
έρθει προς ψήφιση. Καμία δίκαιη ανακατανομή πόρων. Και έχουμε ένα κείμενο που
τίποτα από αυτά δεν λέει, μόνο ασάφειες
έχει», υπογράμμισε ο κ. Τσακαλώτος.
«Από πουθενά δεν προκύπτει ότι έχετε
σκύψει το κεφάλι πάνω στα πραγματικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και
δεν είναι ίδια με τα προβλήματα του 2009 ή
του 2019 και του 2021», σημείωσε και κατέληξε: «Ζήτησε ο κ. Σκυλακάκης, παρότι δεν
είχε κάνει καμία διαβούλευση, να αντιμετωπιστεί το Εθνικό Σχέδιο με μετριοπάθεια και
σοβαρότητα. Εμείς πάντα, δείχναμε σοβαρότητα όσο ήμασταν αντιπολίτευση αντίθετα από ό,τι κάνει η ΝΔ. Πολύ σύντομα όμως
θα υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση που έχει
καταλάβει τι γίνεται στη χώρα, εντοπίζει τα
προβλήματα και ακόμα περισσότερο δίνει
δίκαιες προοδευτικές λύσεις».
Έντονα επικριτικός στη κυβέρνηση εμφανίστηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, κατηγορώντας την ότι «το σχέδιο της για το Ταμείο
Ανάκαμψης αφορά τους λίγους ενώ αδιαφορεί για τους πολλούς».
«Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός ενός βίαιου μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, με
την εξαφάνιση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ούτε θα πρέπει να συνδεθεί η
εκταμίευση των πόρων του με προαπαιτούμενα που απορυθμίζουν ακόμα περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις ή επιταχύνουν
το κλείσιμο επιχειρήσεων. Πρέπει να είναι
μια πρόταση που αφορά τους πολλούς και
όχι τους λίγους. Και δυστυχώς η πρόταση
της κυβέρνησης ελάχιστα ανταποκρίνεται
σε αυτούς τους στόχους», επισήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος
Αλλαγής.
Ακόμα, ο κ. Κατρίνης μίλησε για «σχέδιο
Ανάκαμψης που δεν αποτελεί προϊόν εθνικής συναίνεσης», καθώς όπως είπε, «καμία
διαβούλευση δεν έγινε, καμία συνεργασία
δεν υπήρξε ενώ υποβαθμίστηκε και ο ρόλος
της Βουλής».
«Αυτό που κατέθεσε η κυβέρνηση δεν
αποτελεί ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο
αλλά μια πρόταση που διαμορφώθηκε στο
εξωτερικό, με κυρίαρχο μέλημα τη γρήγορη απορρόφηση των πόρων, χωρίς να

λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα παραγωγής στη χώρα και η εθνική προστιθέμενη
αξία. Είναι ένα σχέδιο που δεν συμβάλλει
στην κοινωνική συνοχή», υποστήριξε ο κ.
Κατρίνης, ενώ παράλληλα αμφισβήτησε ότι
θα δημιουργηθούν 200 χιλιάδες νέες θέσεις
απασχόλησης». «Η κυβέρνηση δεν λέει ότι
θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίες από το
κλείσιμο των ατομικών και μικρών επιχειρήσεων που αποκλείονται από τη χρηματοδότηση του "Ελλάδα 2.0". Γιατί το σχέδιο
αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και
ομίλους του εξωτερικού και δεν έχει καμία
προοπτική για αναπτυξιακή παραγωγή»,
επισήμανε.
Για ένα ακόμα «πανευρωπαϊκό, αντϊεργατικό, αντιλαϊκό μνημόνιο, που οδηγεί σε περαιτέρω κοινωνικές ανισότητες», αλλά και
για «καπιταλιστικά αποτυχημένα μοντέλα
που εφαρμόζονται από όλες τις κυβερνήσεις», μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος.
«Πρόκειται για ένα Πανευρωπαϊκό μνημόνιο που αντί για Ελλάδα 2.0, θα έπρεπε να
λέγεται Ελλάδα 5.0», τόνισε, ενώ χαρακτήρισε αστειότητες τα περί δίκαιης ανάπτυξης.
«Δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη ανάπτυξη
στο πλαίσιο του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτές είναι αστειότητες. Προσπαθούν
όλες οι κυβερνήσεις, να κρύψουν ότι υλοποιούν τα σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων μεταφέροντας όλα τα βάρη στα λαϊκά
στρώματα. Καμία αναδιανομή δεν γίνεται.
Είναι φανερό ότι και αυτό το πακέτο θα το
πληρώσει ο ελληνικός λαός. Γιατί λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν και τζάμπα χρήμα δεν
δίνεται», επισήμανε χαρακτηριστικά ο κ.
Καραθανασόπουλος.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για την επιτυχία του
σχεδίου της κυβέρνησης ενώ επισήμανε ότι
είναι αμφισβητούμενοι οι ρυθμοί ανάπτυξης
της χώρας που παρουσιάζονται, καθώς δεν
μπορούν να επαληθευτούν. «Δεν είναι σίγουρη η ανάπτυξη αν δεν μπορέσουμε να
επαληθεύσουμε τα νούμερα που μας παρουσιάζετε. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα του
σχεδίου», ανέφερε ο κ. Βιλιάρδος.
Ακόμα, επισήμανε ότι όλα τα ΕΣΠΑ επικεντρώνονται στη πράσινη ανάπτυξη και τον
ψηφιακό ανασχηματισμό, κάνοντας λόγο
για «υπερβολή», ενώ σημείωσε ότι «υπάρχουν και κάποια θετικά και ενδιαφέροντα
έργα για τα οποία όμως η χρηματοδότηση
τους είναι ελάχιστη».
«Πρόκειται για ένα ακόμα επικοινωνιακό
πυροτέχνημα της κυβέρνησης, με ένα μικρό και αβέβαιο οικονομικό πακέτο που δεν
αρκεί να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις στην
οικονομία από την πανδημία, και σίγουρα
δεν είναι η απάντηση στην ανάπτυξη και
στην παραγωγή πλούτου», κατέληξε ο κ.
Βιλιάρδος.
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Younger, healthier people need
intensive care quickly with
variants of COVID-19: Tam
Provincial governments are grappling
with how to bring the third wave of
COVID-19 under control, as the more
virulent variants of the virus begin to
dominate and younger, healthier people
are getting very sick, very quickly.
From Ontario and Quebec to British
Columbia and Alberta, fear of the
variants is growing as swiftly as the
caseloads, particularly for young
people who might still think the virus
won't hit them that hard.
"This is a reminder that COVID-19 can
impact people of all ages, and severe
illness can occur at any age," said Dr.
Theresa Tam, Canada's chief public health
officer.
Provincial health officials report increasing
numbers of hospital admissions of younger
patients who soon need intensive care, she
said Tuesday. "Many of them deteriorate
quite quickly and have to be admitted to the
ICU."
Tam said there were on average 6,100 new
cases of COVID-19 a day over the last week,
and 31 deaths, up from 4,600 new cases
and 26 deaths a week earlier.
But the hospitalization numbers concern
her the most, and the share of hospitalized
patients who need critical care is growing
fastest.
In the last week, the number of people in
hospital with COVID-19 rose four per cent to
an average of 2,400 people a day, she said.
At the same time, the number of people in
ICU grew by 18 per cent to 780 people.
That means about one in every three
patients hospitalized with COVID-19 now
need critical care. In mid-January, when
hospitalizations during the second wave of
the pandemic peaked at 4,775, about onefifth, or 880 people, were in the ICU.
Several jurisdictions are reporting that a
majority of patients in hospital are under age
60, and physicians across the country are
increasingly taking to social media to drive
home this is not a virus that attacks just the
weak or the old.
"Younger people think they are invincible,"
tweeted Dr. Kevin McLeod, an internal
medicine specialist in Vancouver. "That
feeling quickly fades when we are blasting
you with 100% oxygen ... and all you really
hear is a team debating pros and cons of

intubating you and hooking you up to a
ventilator."
There is increasing pressure on provinces to
get vaccines to younger, essential workers
faster, in industries where it's known the
virus is spreading and workers can't stay
home.
Prime Minister Justin Trudeau spoke with
Ontario Premier Doug Ford Tuesday. A
summary of the conversation provided by
the Prime Minister's Office said they both
agreed that it is important to keep working
together on the vaccine rollout.
It also said they "both supported maintaining
a Team Canada approach to protect the
health and safety of Canadians."
Public sniping between Ontario and Ottawa
over the vaccine supply and delivery grew in
recent days with Ford blaming slow delivery
of vaccines for uneven distribution, and
federal Health Minister Patty Hajdu taking to
Twitter to point out how many doses Canada
had delivered versus how many provinces
had injected.
Hajdu said Tuesday she was only offering
up facts. About 6.7 million jabs have been
administered, out of more than 10 million
doses distributed. But as much as 15 per
cent of those doses were received by
provinces only in the last few days.
Canada was nearing the six million mark
for the number of people vaccinated with at
least one dose Tuesday afternoon.
Tam said vaccines are helping but warned
they aren't a panacea and, with the variants
exploding, there is still a need to limit
interactions and to wear masks.
There are more than 15,000 confirmed cases
of variants in Canada, up from 9,000 on

N95 masks start rolling off
Ontario assembly line with aim
to ensure domestic supply
The federal and Ontario governments
are hailing the first N95 masks to roll off a
domestic assembly line as a step toward
better pandemic protection for Canada now
and into the future.
The masks are being produced by 3M
Canada following a multimillion-dollar
deal between Ottawa and Queen's Park
announced last August by Prime Minister
Justin Trudeau and Ontario Premier Doug
Ford.
The agreement saw the two levels of
government kick in $23.3 million each to
help 3M expand production at its plant in
Brockville, about an hour south of Ottawa.
Both leaders said at the time that the deal

was intended to ensure Canada was never
again at the mercy of unreliable foreign
suppliers of personal protective equipment.
Federal Procurement Minister Anita Anand
underscored that aim during a virtual event
with provincial ministers marking delivery of
the first masks, which are now destined for
front-line workers.
The deal will see 30 million masks delivered
to the federal government and 25 million to
Ontario each year for the next five years.
"Our objective in striking this deal from a
federal government perspective was to
make sure that we had PPE supplies in
place in Canada in the short and the long
term," Anand said

March 30. Positive cases are now screened
for a variant but it then takes several days to
identify which one it is.
Ontario has confirmed about 2,300 variant
cases but has more than 27,000 cases
screened and awaiting full sequencing.
More than 90 per cent of confirmed variant
cases are the B.1.1.7, first identified in the
United Kingdom. But the P. 1 variant first
identified in Brazil is also charging ahead
quickly, particularly in British Columbia
where 737 of the 857 P. 1 cases in Canada
have been confirmed.
Tam said chief public health officers from
federal and provincial governments met over
the weekend to discuss the P. 1 spread, and
are working to double efforts to manage
known P. 1 cases.
Tam pushed again against Canadians
travelling anywhere at the moment, be
it internationally or within the country.
Interprovincial travel is believed to have
spread the P. 1 variant between British
Columbia and Alberta in recent weeks.
Lab studies suggest vaccines are less
effective against this variant, she said.
Just days after invoking a provincewide
"emergency brake," Ford is pondering even
more restrictions in Ontario, pushed by local
public health doctors in Ottawa and the
Greater Toronto Area.
The province has not closed schools, but
local public health chiefs in Toronto, Peel
and Wellington-Dufferin-Guelph ordered all
schools closed until at least April 19.
Ontario reported more than 3,000 new
cases for the fifth time in six days Tuesday,

and provincial public health chief Dr. David
Williams warned that number could rise
dramatically following the Easter long
weekend, when testing numbers were down
and gatherings likely.
Quebec reported more than 1,000 cases for
the seventh straight day Tuesday.
Citing a need to adapt to the more contagious
variants, Quebec Premier François Legault
announced more restrictions.
Beginning Thursday, gyms in the province's
red zones, including Montreal and its
suburbs, will close, and places of worship
will have to limit attendance to 25 people.
As of next Monday, students in the last three
years of high school will attend class on
alternate days, and extracurricular activities
will be cancelled.
In Alberta, where about 43 per cent of the
10,000 active cases are variants, Premier
Jason Kenney announced a shutdown of
indoor dining in restaurants and reduced
retail shopping capacity.
He said the province, averaging about
1,000 new infections a day, is on track to
have 2,000 daily cases and 1,000 people in
hospital with COVID-19 by the end of April.
B.C. provincial health officer Dr. Bonnie
Henry said she expected the U.K. variant
to get a "competitive advantage" in the
province and that variants of concern would
make up about 60 per cent of infections by
next month.
B.C. reached a new infection peak over the
long weekend at 1,077 cases and reported
1,068 on Tuesday.
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All Toronto schools to close Wednesday for in-person learning amid spike in COVID-19 outbreaks
All Toronto schools will close on Wednesday,
with students shifting to remote learning amid
a troubling spike in COVID-19 outbreaks.
Classes will remain closed until at least April
19.
The announcement comes a day after both
the Toronto District School Board (TDSB)
and Toronto Catholic District School Board
(TCDSB) announced the closure of several
schools due to outbreaks.
On Monday, Peel Public Health announced
that schools in Mississauga, Brampton and
Caledon would close for two weeks, starting
Tuesday, April 6.

Peel’s medical officer of health, Dr. Lawrence
Loh, exercised the power to close schools
under Section 22 of the Ontario Health
Protection and Promotion Act.
“This closure is a necessary step to protect
staff and students in Peel Region,” Dr.
Loh said in a release. “I know this will be
challenging for parents to navigate and we
appreciate all the sacrifices parents continue
to make as we continue to fight COVID-19 in
our community.”
Toronto and Peel remain two of the virus
hotspots in Ontario. Provincial health officials
reported 3,065 new cases of COVID-19 on
Tuesday with the majority of the infections
being in Toronto (955) and Peel Region

(561).
TDSB and TCDSB make up more than 30 per
cent of the active cases in Ontario schools.
According to the Ontario government
website, there are currently 2,028 COVID-19
cases reported in the last 14 days.
York Region has said they will not be closing
schools at this time because “COVID-19
transmission in schools in York Region
remains low.”

Ontario teacher unions
call for further protections
against COVID-19

Ontario's teacher unions are calling for the
mass vaccination of all education workers
and more protection in schools against
COVID-19 as a third wave surges across the
province.
Speaking at a news conference on
Wednesday, union leaders said online
learning should be adapted across the
province until the safety of staff and students
can be guaranteed.
"Immediate steps must be taken to ensure
the safety of education workers and students
in hot spot areas including a temporary move
from in-person to virtual learning," said Sam
Hammond, president of the Elementary
Teachers Federation of Ontario.
He also thanked public health officials in
Toronto and Guelph, Ont., for moving their
schools to virtual learning on Wednesday.
He also praised Peel Region's top doctor for
shifting to online classes on Tuesday.
Hammond was joined at the news
conference by representatives of unions for
secondary school teachers, English Catholic
teachers, Franco-Ontarian teachers, and
non-educational school staff.
Hammond said that about one in four
schools in Ontario have an active COVID-19

Sickness benefit available,
feds willing to help provinces
vaccinate: PM Trudeau
Prime Minister Justin Trudeau
is reminding front-line workers
that a federal sick leave benefit is
available, and is offering premiers
more help to speed up their vaccine
rollouts, saying now is not the time
to debate who should be paying for
what.
His remarks come as the country
faces a third major surge in cases
and questions are being raised
about the pace and take-up of
available vaccine appointments in some
provinces.
Into the second quarter of the vaccine
rollout, there are increasingly more vaccines
arriving in Canada each week, though the
uptick in available shots is not enough to
keep the spread of the virus at bay, with
rising cases prompting new shutdowns.
“This isn’t the news any of us wanted, but
hospitalizations are surging, ICU beds are
filling up. Variants are spreading, and even
people who had convinced themselves they
didn’t need to be concerned are getting sick,”

Trudeau said during a press conference on
Tuesday.
In Ontario and Quebec over the last few
days there have been reports of hundreds
of unfulfilled vaccine appointments, while
both provinces are seeing an increase in
new COVID-19 cases, including at essential
workplaces like factories where there have
been reports of workers going to work amid
outbreaks.
Delivering a message directly to front-line
workers, Trudeau brought up the existing
Canada Recovery Sickness Benefit. Now
extended by two weeks, it offers a form of

case but that the true number of infections is
probably larger.
"The incidents of cases in schools is likely
much higher but because the government
has failed to provide sufficient access to
asymptomatic testing we simply don't know
to what extent," said Hammond.
All of the educational worker unions called
for mass vaccinations of school staff as
soon as possible. Hammond said that his
union was open to mobile immunization

clinics vaccinating staff on site.
"I have no idea why that hasn't happened
yet," said Hammond.
Under the new stay-at-home order the
province announced Wednesday, schools
will remain open for in-class learning, unless
a local public health unit decides otherwise.
The government said education workers in
COVID-19 hot spots would have access to
vaccines starting next week.

Ontario issues emergency alert on new
stay-at-home order to curb COVID-19
Ontarians have received emergency alerts
on their cellphones, radios and televisions
telling them to stay home.
The emergency message on the province’s
stay-at-home order that took effect today
was sent by the Ministry of the Solicitor
General through the province’s Alert Ready
broadcast system.
The message asks people to only leave their
homes for essential purposes such as food,
healthcare, exercise or work.
It is the latest attempt to communicate new
public health measures that came into effect
today as COVID-19 case counts surge.
The province used a similar emergency alert
in January to communicate the start of a

stay-at-home order when COVID-19 cases
spiked at that time.
Premier Doug Ford announced the latest
stay-at-home order on Wednesday, saying it
was prompted by a surge in cases driven by
more infectious variants.

Ontario plans to bring COVID-19
vaccines to residents 18+
in virus hot spots
Premier Doug Ford is urging Ontarians to
'hunker down' over the next four weeks as
the province imposes a stay-at-home order
to fight a surge in COVID-19 cases that is
threatening to overwhelm hospitals.
Ford also says the province plans to start
vaccinating people aged 18 and older living
in COVID-19 hot spots, including teachers
and essential workers.
The province says mobile teams will deliver
vaccines in congregate settings, residential
buildings, faith-based centres and large
employers in areas hit hard by the virus.
Regions will be selected based on patterns
of transmission, severe illness and mortality
from COVID-19.
Education
workers
in
hot
spot
neighbourhoods in Toronto and Peel Region
will be eligible for vaccines starting next
week, with plans to expand to other hard hit

areas as supply allows.
Staff who work directly with special needs
students across the province will also be
eligible for COVID-19 shots starting next
week.
The government announced the changes on
Wednesday, saying clinics in high-risk areas
will accept bookings from people aged 50
and older on Friday.

paid sick leave for those whose workplaces
don’t offer it. “No one should be going to
work sick right now,” he said.
The eligibility window was recently
extended, and the benefit provides $500 per
week, now for up to four weeks. It cannot be
claimed if the employee has paid sick leave
through their workplace.
The prime minister said he will be speaking
directly with Ontario Premier Doug Ford
about the spike in his province later on
Tuesday, and then all premiers later in the
week about how important it is to vaccinate
as many people as possible, as quickly as
possible.
“We know that the situation is serious, not
just in Ontario, but right across the country

and different jurisdictions are making the
decisions that they feel are appropriate for
them to keep people safe… I'm going to
check in with him to see what we can offer as
a federal government to help get Ontarians
and indeed all Canadians through this as
quickly as possible,” Trudeau said.
Trudeau also noted that the final $700 million
installment of the federal government’s $19
billion “safe restart” agreement are being
sent to provinces on Tuesday, and offered
to send more money if it is needed. The fund
was first set up ahead of the second wave
to help provinces reopen their economies
safely in an attempt to fend off further
outbreaks by increasing funding for PPE as
well as testing and tracing.
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Χαμηλά βάζουν τα Η.Ε. τον
πήχη για άτυπη πενταμερή
Με στόχο τη διασφάλιση της συναίνεσης
των πλευρών ότι από την άτυπη πενταμερή στη Γενεύη θα συμφωνηθεί ένα κείμενο
που στο ελάχιστο θα διασφαλίζει τη συνέχιση της προσπάθειας, αναμένεται να φτάσει στην Κύπρο το Σάββατο, η σύμβουλος
του ΓΓ του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο συναντήσεις την
Κυριακή, στις 9.30 το πρωί με τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη και στις 230 το απόγευμα με
τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, πριν
αναχωρήσει τα ξημερώματα της Δευτέρας.
Οι προσδοκίες για την άτυπη πενταμερή
συνάντηση της Γενεύης είναι πολύ χαμηλές. Σύμφωνα με διπλωμάτη χώρας μέλους
του Σ.Α., κατά την ενημέρωση που έγινε
σε μόνιμα μέλη από την συνεργάτη του ΓΓ
του ΟΗΕ, μετά την επιστροφή της από την
Κύπρου, η κ. Λουτ είπε πως «δεν αναμένει πολλά πράγματα, καθώς καμία από τις
πλευρές δεν μετακινήθηκε από τις απόψεις
της».
Το πρόγραμμα της άτυπης πενταμερούς
έχει ήδη σταλεί στους συμμετέχοντες από
την κ. Λουτ. Ξεκινά με δείπνο που παραθέτει

ο Γενικός Γραμματέας στις αντιπροσωπείες
και την επόμενη μέρα με την άτυπη διάσκεψη. Θα ακολουθήσουν διμερείς συναντήσεις και ξανά διάσκεψη.
Σε ερώτημά μας προς αξιωματούχο του
ΟΗΕ αναφορικά με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, για εκλογή της κ. Λουτ
μετά την 19η Μαΐου, ως μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου του ενεργειακού κολοσσού SHELL, διευκρινίστηκε
ότι θα συνεχίσει κανονικά τα καθήκοντά της,
καθώς η εργασία της στον ΟΗΕ είναι μερικής απασχολήσεως. Ήδη είναι μέλος διοικητικού συμβουλίου σε δύο μεγάλες αμερικανικές εταιρείες.

Πλήρη συμμετοχή στις συνομιλίες
για το Κυπριακό, ζητά η ΕΕ
Όσο πιο γρήγορα η ΕΕ συμμετέχει πλήρως στις συνομιλίες για το Κυπριακό
τόσο το καλύτερο, δήλωσε σήμερα η
αρμόδια εκπρόσωπος της Κομισιόν και
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής
Δράσης, Ναμπίλα Μασραλί, κληθείσα να
σχολιάσει της στάση της Τουρκίας για το
θέμα.
Συγκεκριμένα, η αρμόδια εκπρόσωπος της
ΕΥΕΔ και της Κομισιόν δήλωσε ότι «η ΕΕ
είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια που τόσο οι ηγέτες όσο και τα Ηνωμένα
Έθνη θα βρουν πιο χρήσιμη. Το κυπριακό
πρόβλημα είναι σαφώς πρόβλημα της ΕΕ:
Η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ένωσης,
τώρα και μετά την επανένωση, η περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο συνδέεται στενά με μια λύση
στο Κυπριακό».
«Μια μελλοντική διευθέτηση πρέπει ιδίως

να συμμορφώνεται με το κεκτημένο και τις
διασφαλίσεις της ΕΕ, την ακεραιότητα και
τις ευθύνες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της ΕΕ», τόνισε.
«Η ΕΕ είναι παρατηρητής της επίσημης Διάσκεψης για την Κύπρο. Για τους προαναφερθέντες λόγους, όσο πιο γρήγορα η ΕΕ
συμμετέχει πλήρως στις ανανεωμένες συνομιλίες για διευθέτηση, τόσο το καλύτερο»,
επεσήμανε.
Κληθείσα να σχολιάσει περαιτέρω μια πιθανή πρόσκληση από τα ΗΕ για τη διάσκεψη, η εκπρόσωπος της Κομισιόν και της
ΕΥΕΔ σημείωσε ότι «οι προσκλήσεις στη
συνάντηση της Γενεύης εκδίδονται από τον
Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Η ΕΕ είναι παρατηρητής στην επίσημη Διάσκεψη για την
Κύπρο. Η ΕΕ έχει Αντιπροσωπεία στη Γενεύη, έτσι εκ των πραγμάτων είμαστε στη
Γενεύη».

MESSOGIA - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γ. Εισαγγελέας για Γεν.
Ελεγκτή και πολιτικούς - Η
κατρακύλα δεν έχει πάτο
Το βάραθρο στο οποίο κατρακυλούν κάποιοι πολιτικοί και κάποιοι αξιωματούχοι
δεν φαίνεται να έχει πάτο, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Γενικός Εισαγγελέας της
Δημοκρατίας Γιώργος Σαββίδης, αναφερόμενος στα όσα ειπώθηκαν στην Επιτροπή
Ελέγχου και συγκεκριμένα στον Γενικό Ελεγκτή αλλά και στον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ με
φόντο τις πολιτογραφήσεις.
Στην Επιτροπή Ελέγχου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης κατήγγειλε πως έγιναν 221 πολιτογραφήσεις με το προηγούμενο καθεστώς.
Η ανακοίνωση του Γεν. Εισαγγελέα:
Το βάραθρο στο οποίο κατρακυλούν κάποιοι πολιτικοί και κάποιοι αξιωματούχοι
δεν φαίνεται να έχει πάτο.
Ο όποιος καλόπιστος αναγνώστης με ελάχιστες νομικές γνώσεις μπορεί να κατανοήσει το άρθρο 9 του περί Γενικών Αρχών
του Διοικητικού Δικαίου Νόμου του 1999
(158(I)/1999), το οποίο, αυτολεξεί, προνοεί:
«Όταν το διοικητικό όργανο πρόκειται να
εκδώσει μια πράξη, ύστερα από αίτηση,
θα βασιστεί στο νομοθετικό καθεστώς που
ισχύει κατά το χρόνο της έκδοσης της πράξης, ανεξάρτητα αν αυτό ήταν διαφορετικό
κατά το χρόνο της υποβολής της σχετικής αίτησης. Όταν η διοίκηση, έπειτα από

πάροδο εύλογου χρόνου, παραλείπει να
προβεί στην εξέταση της αίτησης, λαμβάνεται υπόψη το καθεστώς που ίσχυε κατά
το τέλος της εκπνοής του εύλογου χρόνου.»
Η γνωμάτευσή μου ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2021 σε τίποτα δεν διαφέρει καθόσον
αφορά στην ερμηνεία της πιο πάνω νομικής
Αρχής από τη γνωμάτευση επί τέως Γενικού
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (ΚΕΠ), ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2020. Στον ίδιο νόμο έγινε
παραπομπή και κατά τη συζήτηση των Κανονισμών που διέπουν το ΚΕΠ ενώπιον της
Βουλής των Αντιπροσώπων.
Οτιδήποτε πέραν των πιο πάνω παρέλκει.
Δεν θα εξευτελίσω τον υψηλό θεσμό
που υπηρετώ ακολουθώντας τους στην
κατρακύλα.

Βουλευτικές: Τροποποίηση
για κινητές κάλπες στα σπίτια
νοσούντων από COVID19
Σταυρόλεξο για γερούς λύτες το σχέδιο της Κυβέρνησης για τις εκλογές εν μέσω
πανδημίας.
Ένα από τα βασικά κενά που καλείται να καλύψει η εκτελεστική
εξουσία είναι το πως θα ψηφίσουν άτομα που είναι κρούσματα
ή επαφές κορωνοϊού, καθώς με
τα ισχύοντα διατάγματα απαγορεύεται να μετακινηθούν.
Από την άλλη, το σύνταγμα προστατεύει και
το δικαίωμα των πολιτών να συμμετάσχουν
στις εκλογές.
Βασικός στόχος, να διασφαλιστεί πως δεν
θα αμφισβητηθεί νομικά το αποτέλεσμα των
εκλογών.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, η κυβέρνηση
ζήτησε γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες
του ΣΙΓΜΑ, ξεκαθάρισε ότι είναι συνταγματική υποχρέωση του κράτους να διασφαλίσει το δικαίωμα του εκλέγειν.
Το ζήτημα απασχόλησε κοινή σύσκεψη αξιωματούχων των Υπουργείων Εσωτερικών
και Υγείας.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το ΣΙΓΜΑ,
επικρατέστερο σενάριο που θα λύσει τον
γόρδιο θεσμό είναι η χρήση μονάδων με
κινητές κάλπες, οι οποίες θα μεταβαίνουν
στις οικίες πολιτών που βρίσκονται υπό κατοίκον περιορισμό.
Ενώπιον της Ολομέλειας κατατέθηκε με τη
μορφή του κατεπείγοντος τροποποίηση της
νομοθεσίας ώστε να θεσπιστούν οι κινητές
κάλπες.
Η τροποποίηση κατατέθηκε, με τον

Πρόεδρο της Βουλής, Αδάμο Αδάμου, να
παραπέμπει το σχετικό νομοσχέδιο στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών η
οποία θα παρακαθίσει σε σύσκεψη τη Δευτέρα για να συζητήσει το θέμα με σκοπό να
οδηγηθεί στην ερχόμενη Ολομέλεια.
Έτσι θα λειτουργούν οι κινητές μονάδες
Συγκεκριμένα οι εκλογείς οι οποίοι αποτελούν επιβεβαιωμένα κρούσματα του Κορωνοϊού και που σύμφωνα με τα ισχύοντα
διατάγματα θα βρίσκονται σε περιορισμό
την ημέρα της ψηφοφορίας, με αποτέλεσμα
να μην μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα σε εκλογικό κέντρο, δύνανται, στην περίπτωση που το επιθυμούν, να
υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο Γενικό
Έφορο Εκλογής για άσκηση του εκλογικού
τους δικαιώματος στη διεύθυνση διαμονής
τους. Τα ειδικά κινητά εκλογικά κέντρα θα
συνοδεύονται εκτός από τους διορισθέντες υπαλλήλους και από την Αστυνομία
Κύπρου.
Οι πολίτες θα βγαίνουν στην εξώπορτα και
αφού εξακριβωθεί η ταυτότητά τους θα δίδεται σ’ αυτόν ψηφοδέλτιο δεόντως σφραγισμένο και θα μπορεί να ψηφίζει.
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ΠτΔ: Από την Τουρκία εξαρτάται η εξεύρεση λύσης
Οι θέσεις της πλευράς μας είναι ξεκάθαρες, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης αναφερόμενος
στο Κυπριακό, προσθέτοντας ότι αν η
Τουρκία προσέλθει στην άτυπη διάσκεψη με απόφαση να βρεθεί μια λύση που
θα προστατεύει το σύνολο των κατοίκων
της Κύπρου και που δεν θα παραγνωρίζει τις ανησυχίες και των Ελληνοκυπρίων, τότε μπορεί να εξευρεθεί λύση στο
Κυπριακό.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους,

μετά την επίσκεψη στου στα Γραφεία του
ΟΑΥ, και κληθείς να σχολιάσει κατά πόσο
έτυχε ενημέρωσης από τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο
της Κομισιόν για τη συνάντησή τους με τον
Πρόεδρο της Τουρκίας, ο κ. Αναστασιάδης
ανέφερε: «όχι ακόμα, αλλά αυτό που είχαμε πει κατά την τελευταία συνομιλία με τον
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι πως θα τύχουμε ενημέρωσης εντός των
ημερών».
Ερωτηθείς τι θα θέσει ενώπιον της

Η Βουλή τίμησε την μνήμη
του Σωκράτη Χάσικου
Η Ολομέλεια του νομοθετικού σώματος, με προ ημερησίας διατάξεως
αναφορά του Προέδρου της, Αδάμου
Αδάμου και μονόλεπτη σιγή τίμησε την
μνήμη του πρώην Βουλευτή και πρώην Υπουργού Σωκράτη Χάσικου.
Ο κ. Αδάμου χαρακτήρισε πολύ θλιβερό το γεγονός του θανάτου του Σωκράτη Χάσικου, ο οποίος έφυγε από τη
ζωή τα ξημερώματα της περασμένης
Δευτέρας 5 Απριλίου και εξέφρασε εκ
μέρους της Βουλή των Αντιπροσώπων
θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και
τους οικείους του.
Κάνοντας σύντομη αναφορά στη βιογραφία
του Σωκράτη Χάσικου και τα πολιτειακά αξιώματα από τα οποία υπηρέτησε, είπε πως
εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής το 1991
με τον συνασπισμό ΔΗΣΥ-Κόμμα Φιλελευθέρων στην εκλογική περιφέρεια Κερύνειας
και στη συνέχεια το 1996 και το 2006. Το
1999 διορίστηκε Υπουργός Άμυνας στην

Κυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη και το 2013
Υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση
Νίκου Αναστασιάδη, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι και το 2017, όταν υπέβαλε την
παραίτησή του για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους.
Ο κ. Αδάμου είπε ακόμα ότι ο Σωκράτης
Χάσικος παράλληλα με τη μακρά πορεία
του στην πολιτική, υπήρξε και επιτυχημένος
επιχειρηματίας στον χώρο των ΜΜΕ.

Γεύμα με ψάρι από τις Κυρίες της Πρόνοιας Ε.Κ.Τ.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόνοια της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο θα προσφέρει και φέτος την Κυριακή των Βαΐων, 25
Απριλίου 2021 το καθιερωμένο γεύμα με ψάρι ($25).
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τις κυρίες της Πρόνοιας, για να δηλώσετε την παραγγελία σας στα τηλέφωνα που
ακολουθούν.
Η παραγγελία σας θα είναι διαθέσιμη για παραλαβή σε πακέτο την Κυριακή των Βαΐων μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, στην εκκλησία που βάλατε την παραγγελία.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξη.
Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου:
Θεοδώρα Κουτσουμπού: 416-822-4729
Ελένη Χριστοφιλοπούλου: 416-569-2713
Βασιλική Κατερινιός: 647-267-3487

Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου:
Τούλα Διάκος: 647-641-0386
Μάρθα Βόκας: 416-498-0318

Ιερός Ναός Αγίου Γιάννη:
Ελένη Βρετάνος: 416-737-6526
Μαρία Βάρσου: 416-445-5399

Καθεδρικός Ναός Παναγίας:
Ελένη Σπυρίδη: 416-807-7961
Ευχόμαστε Καλό και ευλογημένο Πάσχα
σε όλους!

Υφυπουργού Ευρώπης του Ηνωμένου Βασιλείου με την οποία θα
έχει συνάντηση αργότερα σήμερα,
ο Πρόεδρος είπε ότι θα θέσει τις
ξεκάθαρες θέσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς, όπως τέθηκαν και
προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και
προς κάθε συνομιλητή, δηλαδή ότι
η λύση παραμένει εκείνη που εισηγούνται τα ψηφίσματα των ΗΕ, οι
ομόφωνες αποφάσεις του Εθνικού
Συμβουλίου, αλλά και οι παράμετροι του ΓΓ των ΗΕ, με βάση και την
ανακοίνωση της 25ης Νοεμβρίου
2019 όταν είχαν συνάντηση με τον
ΓΓ των ΗΕ υπό την αιγίδα του και
τον κ. Ακκιντζί.
Σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η Ειδική Απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το
Κυπριακό, Τζέιν Χολ Λουτ φαίνεται να έχει
χαμηλές προσδοκίες από την άτυπη διάσκεψη, στη Γενεύη, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι
δεν επιθυμεί να σχολιάσει και πρόσθεσε ότι
οι προσδοκίες εξαρτώνται από την πολιτική
βούληση της Τουρκίας. «Εάν έρθει με απόφαση να βρεθεί μια λύση που θα προστατεύει το σύνολο των κατοίκων της Κύπρου,
που δεν θα παραγνωρίζει τις ανησυχίες
και των Ελληνοκυπρίων, δεν βλέπω τι θα
είναι το πρόβλημα για να εξευρεθεί λύση»,
ανέφερε.
Κληθείς να σχολιάσει τις επικρίσεις από
πλευράς αντιπολίτευσης εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και ενόψει της
άτυπης διάσκεψης για την Κύπρο και κατά
πόσο αυτό επηρεάζει με οιονδήποτε τρόπο
το θέμα της άτυπης διάσκεψης, ο Πρόεδρος
είπε ότι «δεν επηρεάζει ποσώς και δεν αφορά προεδρικές εκλογές, αφορά βουλευτικές

εκλογές. Δεν είμαι εμπλεκόμενος στις βουλευτικές εκλογές και δεν έχω πρόθεση να
εμπλακώ. Έχουμε δημοκρατία, το κάθε πολιτικό κόμμα, η κάθε πολιτική δύναμη μπορεί ελεύθερα να εκφράζεται», είπε.
«Αυτό που είναι επιθυμία μου είναι απλούστατα να τηρούνται χαμηλοί τόνοι, να παύσουν κάποιοι να μου ζητούν να διαπραγματευτούμε από αέρος. Δεν είναι μεταξύ μας
που θα διαπραγματευτούμε. Είναι με την
τουρκική πλευρά», ανέφερε ο ΠτΔ.
«Οι δικές μου θέσεις είναι σαφέστατες, ξεκάθαρες, τις έχω διατυπώσει στο Εθνικό
Συμβούλιο και συνεπώς, δεν είναι ανάγκη
κάθε τόσο να καλούμε να πω δημόσια τι
είναι αυτό που θα διεκδικήσω. Αυτό δεν
έχω πρόβλημα να το πω. Αλλά εκείνο που
ενοχλεί είναι τι πρέπει να αποδεχθώ. Αυτό
θεωρώ ότι υπερβαίνει κάπως αυτό που θα
ανέμενε κανείς, ιδιαίτερα όταν κάποιος πάει
σε διαπραγματεύσεις. Κανένας δεν αποδέχεται χωρίς να πάρει», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Διαθέσιμο στο κοινό το
Ψηφιακό Αρχείο για τις
διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό
Ένα νέο Ψηφιακό Αρχείο, το οποίο καλύπτει όλα τα θέματα, που σχετίζονται με
τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό
είναι πλέον διαθέσιμο στο κοινό σε τρεις
γλώσσες.
Σε ανακοίνωσή του, το Κυπριακό Φόρουμ
Διαλόγου αναφέρει πως πρόκειται για ένα
ολοκληρωμένο Πολιτικό Οδηγό, που αναπτύχθηκε και δημοσιεύθηκε διαδικτυακά
από το Κυπριακό Φόρουμ Διαλόγου (ΚΦΔ),
σε μια προσπάθεια να συμβάλει στη διαφάνεια και την ευαισθητοποίηση του κοινού,
σχετικά με τα βασικά ορόσημα και ζητήματα
της ειρηνευτικής διαδικασίας μέσα από την
πάροδο του χρόνου.
Ο οδηγός, ο οποίος αποτελεί μέρος των
Κοινών Πόρων Γνώσης του Φόρουμ, έχει
σχεδιαστεί για να παρέχει τεκμηριωμένες
πληροφορίες σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό και να υποστηρίζει τον
διάλογο σε όλα τα επίπεδα, ενώ δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του CDF στα αγγλικά,
ελληνικά και τουρκικά και είναι απευθείας
προσβάσιμος χρησιμοποιώντας αυτόν τον
σύνδεσμο.
Σύμφωνα με το ΚΦΔ, αυτός ο εύχρηστος
ψηφιακός πόρος αποσκοπεί στην παροχή
μιας ολοκληρωμένης πηγής γνώσεων σε
θέματα που σχετίζονται με τις επίσημες διαπραγματεύσεις και δομείται γύρω από τα έξι

βασικά κεφάλαια των διαπραγματεύσεων.
Ο οδηγός παρέχει εύκολη πρόσβαση σε βασικά έγγραφα, καθώς και σε χαρτογραφήσεις των κύριων διατάξεων των εγγράφων
αυτών σχετικά με τα μεγάλα ζητήματα που
αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης
στις διάφορες φάσεις των συνομιλιών, ενώ
τα ενημερωτικά δελτία και οι γραφικές παραστάσεις δεδομένων του ΚΦΔ επιτρέπουν
στον χρήστη να παρακολουθήσει την ανάπτυξη των συνομιλιών σε κάθε κεφάλαιο
καθώς και να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει την προσέγγιση των ζητημάτων στις
διάφορες φάσεις.
Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται
στον οδηγό προέρχονται από πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία είναι διαθέσιμα στο κοινό
(δηλαδή, προηγούμενα σχέδια, συγκλίσεις,
συμφωνίες, εκθέσεις κ.λπ.).

COMMUNITY

14

Greek Press | April 9, 2021

Έκκληση από την Ένωση των Ξυλουργών για την
Καταπολέμηση της Φορολογικής Απάτης:
Επιμέλεια Πλατών Ρούτης
Από το γραφείο τύπου του Επαρχιακού Συμβουλίου Ξυλουργών του Οντάριο, λάβαμε
και δημοσιεύουμε την παρακάτω έκκληση:
ΤΟΡΟΝΤΟ, 6 Απριλίου 2021 / CNW / - Σήμερα, το Επαρχιακό Συμβούλιο του Οντάριο των Ξυλουργών ξεκίνησε την εκστρατεία
του για να σταματήσει τη φορολογική απάτη
στον κατασκευαστικό κλάδο και να τερματίσει παράνομους χώρους εργασίας. Η φορολογική απάτη εξαπατά τους εργατικούς τεχνίτες από τις νόμιμες αμοιβές και παροχές
τους και αναγκάζει όλους τους κατοίκους
του Οντάριο να αντισταθμίσουν τα χαμένα
φορολογικά έσοδα. Αυτό το χαμένο εισόδημα κοστίζει τους φορολογούμενους του
Οντάριο οπουδήποτε από 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια έως 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Πρέπει να συνεργαστούμε
για να σταματήσουμε αυτές τις αδικίες και
να αρχίσουμε να ζητάμε να λογοδοτήσουν
οι κατασκευαστικές εταιρείες της μαύρης
αγοράς.
Μέλη της Ένωσης και δημόσια πρόσκληση για δράση
• Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της καμπάνιας
του Οντάριο: notaxfraud.com για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη φορολογική
απάτη, τις επιπτώσεις της σε διάφορους τομείς και για τους καθημερινούς φορολογούμενους, και για να υποβάλετε ηλεκτρονική
επιστολή στο τοπικό σας μέλος του επαρχιακού κοινοβουλίου και στο ομοσπονδιακό
μέλος του Κοινοβουλίου που υποστηρίζει την ανάληψη δράσης κατά αυτών των

παράνομων. δραστηριότητες.
• Αναφέρετε παράνομους χώρους εργασίας
στον τοπικό αντιπρόσωπο της Ένωσης.
Το αίτημά μας για την κυβέρνηση του
Οντάριο
• Το Οντάριο πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Κοινοπολιτείας της Βιρτζίνια,
η οποία όρισε την πρώτη Μονάδα Προστασίας Εργαζομένων του Γενικού Εισαγγελέα της Βιρτζίνια για να εκπαιδεύσει τους
εργαζομένους για τα δικαιώματά τους, και
να ερευνήσει, να σταματήσει και να διώξει
εταιρείες που ασχολούνται παράνομα με
την εκμετάλλευση των εργαζομένων.
Το αίτημά μας για την κυβέρνηση του
Καναδά
• Η κυβέρνηση του Καναδά εισπράττει φόρους τόσο για την επαρχιακή όσο και για
την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο Οντάριο
μέσω του Οργανισμού εσόδων του Καναδά.
• Ο Οργανισμός εσόδων του Καναδά πρέπει να ακολουθήσει μια έγκαιρη προσέγγιση αναθέτοντας σε μια ομάδα ειδικών
να διερευνήσει την παράνομη φορολογική
απάτη στη βιομηχανία, να συντονιστεί με
τους χώρους δουλειάς και τους εργοδότες
και να υποστηρίξει την επιβολή του νόμου
στους υπευθύνους για να σταματήσει την
εκμετάλλευση των Καναδών εργαζομένων.
"Αυτές οι παράνομες δραστηριότητες όχι
μόνο εξαπατούν τους εργαζόμενους από
τις νόμιμες αμοιβές και παροχές τους, αλλά
έχουν επίσης ως αποτέλεσμα υψηλότερες
πιθανότητες τραυματισμού σε χώρους εργασίας και ακόμη και εμπορίας ανθρώπων

σε ακραίες περιπτώσεις", δήλωσε ο Mike
Yorke, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου του Οντάριο. "Ήρθε η ώρα για
τα μέλη μας, την επιβολή του νόμου, τους
νομοθέτες και τους φορολογούμενους να
πούμε ότι είναι αρκετό. Μαζί, μπορούμε να
προστατεύσουμε το εργατικό δυναμικό μας,
τώρα και στο μέλλον."
"Η συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων είναι η καλύτερη άμυνα ενάντια
στην υπόγεια οικονομία. Από την υγειονομική περίθαλψη έως τη διαμετακόμιση και
τα σχολεία, φανταστείτε την υποδομή που
θα μπορούσαμε να χτίσουμε στο Οντάριο
χωρίς φορολογική απάτη", Tony Iannuzzi,
Carpenters EST Οντάριο
"Η φορολογική απάτη όχι μόνο βλάπτει τη
βιομηχανία και τους νόμιμους εργοδότες.
Στο τέλος της ημέρας πρόκειται για τη δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων, τόσο
εκείνων που υποφέρουν άμεσα από την κακοποίηση εργασίας όσο και εκείνων που χάνουν την αξιοπρεπή, μεσαία τάξη θέσεις εργασίας που παρέχουν οι νόμιμοι εργολάβοι,
"Douglas J. McCarron, Πρόεδρος, United
Brotherhood of Carpenters and Joiners of
America
"Το UBC εργάζεται σκληρά με κυβερνήσεις,
εργολάβους και ενδιαφερόμενους φορείς
της κοινότητας για να ισορροπήσει το πεδίο ανταγωνισμού, ρίχνοντας ένα φωτεινό
προσκήνιο στην υπόγεια οικονομία και σε
όσους ασχολούνται με αυτήν την παράνομη

δραστηριότητα", δήλωσε ο Jason Rowe,
Αντιπρόεδρος του Καναδά, Ενωμένη Αδελφότητα των ξυλουργών Καναδά και Αμερικής. "Ήρθε η ώρα για τους Καναδούς να
αντισταθούν στη φορολογική απάτη και να
καταπολεμήσουν τη διαφθορά στην υπόγεια οικονομία, ώστε να μπορούμε να έχουμε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες που
απαιτούνται στις κοινότητές μας."
Σχετικά με το Περιφερειακό Συμβούλιο
του Οντάριο των Ξυλουργών (CDCO)
Το Επαρχιακό Συμβούλιο του Οντάριο των
Ξυλουργών ("CDCO") αποτελείται από 16
συνδεδεμένες Τοπικές Ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων 3000 μελών του HOPE
Local 2220 και της Ενωμένης Αδελφότητας
των Ξυλουργών και των Ξυλουργών σε όλη
την επαρχία. Συνολικά, εκπροσωπούμε περισσότερες από 30.000 γυναίκες και άνδρες
που εργάζονται σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων ειδικοτήτων, όπως ξυλουργική,
γυψοσανίδα, ανθεκτικό δάπεδο, μπετόν,
ξυλότυπος, υποβρύχια κατασκευή, συγκόλληση, ικριώματα και μια μεγάλη λίστα με
άλλες κατασκευαστικές εργασίες.
For further information: Mike Yorke,
President, Carpenters' District Council of
Ontario, myorke@thecarpentersunion.ca,
905-652-4140
Related Links
https://thecarpentersunion.ca/

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

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

Ολόφρεσκα αρνάκια και κατσικάκια από το
Οντάριο “hand picked”
Δεχόμαστε παραγγελίες για το Πάσχα
You can also place your orders by contacting Nickie Vangou at
905-726-5753 and Elisabeth Paravantis at 416-823-7216

Ευχαριστούμε την πολυάριθμη πελατεία μας που μας υποστηρίζει

674 PAPE AVE. ΤΗΛA. (416) 461-1211

The undergro
Undergro
Days of Action –

(March 15, 2021 / 12:50:16)

15
legitimate con
The undergroun
TAXES BUILD
OUR CRUCIAL TRANSIT & HOSPITALS.
revenue
losse
legitimate
cont
TAXES PAY FOR CHILDREN’S EDUCATION.
TAXES
ENSURE STRONGER
COMMUNITIES.
r u c t irevenue
o
n
In
d
u
INCO
INC
losses
o f Construction
A
cti
o
n
–
A
Industry Tax Fraud
TAX FRAUD
HURTS COMMUNITIES.
Be
FACT
Days of Action – April 14-17, 2021
bill
dergr
o
Η λαθραία
δραστηριότητα
Κατασκευαστική
Βιομηχανία
κοστίζει
σεBetw
όλους
μας.
Underground
Activityστην
in Ontario’s
Construction
Industry
Costs
Us All
FACT
The
undergroun
3b
CDCO
of 3
billio
legitimate cont
3b
CDCO
of
30
revenue
losses
3b
3b
CDCO
120161-3b CDCO-TaxFraudPoster_FullPageAd.pdf
9 Απριλίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος

.1

Undergro

ndergr
oun
1
/
12:50:16)
Η The
λαθραία
οικονομίαeconomy
στην Κατασκευαστική
Βιομηχανία του
Οντάριο
υπονομεύειthe
την
οικονομικήfiscal
θέση position
της επαρχίας
και βλάπτει τους
underground
in Ontario’s construction
industry
undermines
province’s
and hurts
mate
contra
νόμιμους
εργολάβους.
Μια
νέα
μελέτη
την
οποία
εκπόνησε
η
Γραμματεία
Κατασκευαστικής
Βιομηχανίας
του
Οντάριο
εκτιμά πως οι
legitimate contractors. A new study, commissioned by the Ontario Construction Secretariat, estimates that annual
ετήσιες
απώλειες
εισοδήματος
εξαιτίας
της
λαθραίας
δραστηριότητας
έχουν
αυξηθεί
κατά
30%
την
περασμένη
δεκαετία.
ue
losses
d
revenue losses due to underground activity have increased by 30% over the past decade.

1

T

1

/
12:50:16)
του 2013
2013 και
2017,
η Επαρχία
του Οντάριο
και ηand
Ομοσπονδιακή
Κυβέρνησηlost
είχε between
απώλεια εσόδων
μεταξύ
$1,8
και $3,1
Betwe
Between
and
2017,
the Province
of Ontario
Federal Government
$1.8 billion
and
$3.1
FACT Μεταξύ
ΓΕΓΟΝΟΣ
δισεκατομμυρίων
ετησίως
ως
αποτέλεσμα
εργολάβων
που
επιδίδονται
στη
λαθραία
οικονομία.
Αυτό
αποτελεί
30%
αύξηση
billion annually
as a result of contractors operating
in the underground economy. This represents an increase
billion
/
1
από
την τελευταία
μελέτη
του 2009
ότανwhen
οι απώλειες
εισοδήματος
κυμαίνονταν
απόorder
$1,4 έως
$2,4 δισεκατομμύρια.
of
30%
since
our
last
study
in
2009
annual
revenue
losses
were in the
of $1.4-$2.4
billion.
/
12:50:16)
of
30%

$832 M

HST

Betw
$ 3.1
billio
ruction
Ind
u
INC
of
Action
–
A
dergr
o
of
30
ruction
Indu

$1.1B
INCOM
ruction
Indu
T
of
Action
–
A

FACT

INCOME
TAX

$340 M WSIB

BILLION

CPP

$656 M

$119 M

EMPLOYMENT

INCO
dergr
o
f
A
c

INSURANCE
ndergroun
o
f
A
c
t
i
o
n
–
A
mate
contra
$18 M EMPLOYER
HEALTH TAX
ue
losses
d

u c t

ndergr
oun
Οι κύριοι υπεύθυνοι της λαθραίας οικονομίας είναι οι εργοδότες που σκοπίμως καταχωρούν
τους εργαζομένους τους ως “Ανεξάρτητους Επαγγελματίες”
Betwe
The
primary
driver
of
the
underground
economy
is
employers
improperly
classifying
theirείναι
workers
T ΓΕΓΟΝΟΣ
FACT αντί
για υπαλλήλους. Ειδικοί στην κάλυψη πατωμάτων,
εγκατάσταση πλακιδίων, ελαιοχρωματιστές
και ξυλουργοί
οι πιο as
ευάλωτες κατηγορίες
mate
contra
‘Independent
Operators’
rather
than employees.
Floor Covering Installers, Tilesetters, Painters, and
billion
εργαζομένων
στην παράνομη
αυτή
τακτική.
ue
d
Carpenterslosses
are particularly vulnerable toof
this illegal practice.
ndergr
oun
30%
The
p
T
mate
contra
το 22%
τωνof
“Ανεξάρτητων
Επαγγελματιών”
είναι
εγεγραμμένοι
γιαwith
Ασφάλεια
Εργατικού
Ατυχήματος.
Περίπου
84.000 Ανεξάρτητοι
Επαγγελματίες
Betwe
Only
22%
‘Independent
Operators’
are
registered
the
WSIB.
Close
to
84,000
independent
operators
T ΓΕΓΟΝΟΣ
FACT Μόνο
‘Indep
δεν πληρώνουν το
κόστος της Ασφάλειας Εργατικού Εισοδήματος.
ue
losses
d
are not paying
WSIB premiums.
billion
Carpe
nde
of
30%
Tilesetters
Painters and
Carpenters
εργολάβοι
οιFloor
οποίοιCovering
παράνομα
χαρακτηρίζουν
τους εργαζόμενούς
τους ως operators’
“Ανεξάρτητους
Επαγγελματίες”
αντί για εργαζόμενους
Betwe
Unscrupulous
contractors
who illegally
style
workers
as
‘independent
rather
than employees
T
FACT Ασυνείδητοι
ate
ΓΕΓΟΝΟΣ
Installers
Decorators
εκμεταλλεύονται
ένα
άνισο
πλεονέκτημα
αντίθετα
από
τους
νόμιμους
εργολάβους
οι
οποίοι
συμμορφώνονται
με
τις
συμβατικές
τους υποχρεώσεις
Only
T
enjoy
an unfair
competitive
advantage
over
legitimate
contractors who comply
with their WSIB,
payroll and
billion
I
N
C
O
M
για
την Ασφάλεια
Εργατικού
Ατυχήματος,
μισθοδοσία
και
ασφάλεια
εργασίας.
ue
l
ar
e
no
employment standards obligations.
T
of
30%

dergro

de

INCO

The
The
‘Inde
‘Ind
A
T 22 CAN
stoptaxfraud.net notaxfraud.com thecarpentersunion.ca iciconstruction.com
Carp
Ca

T
T

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΚΑΝΟΥΜΕ;
WHAT
CAN WEΝΑ
DO?

FACT
FACT

Unscr
INCOM
Continued
enforcement
efforts areαπαιτούνται
required to
reinναinenjoy
the underground
economy
andκαι
create
a level playing
for για T
Συνεχείς προσπάθειες
επαγρύπνησης
ώστε
καταπολεμηθεί
η λαθραία
οικονομία
να δημιουργηθούν
ίσεςfield
ευκαιρίες
τους
emplo
νόμιμους εργολάβους
οι οποίοι
τα προγράμματα
εκμάθησης
δεξιοτήτωνprograms.
περίθαλψηςGet
και ασφάλειας.
legitimate
contractors
who υποστηρίζουν
support health
and safety and
apprenticeship
the Facts!Μάθετε τα γεγονότα!

INCOM
T
PERCENT

Source: Ontario Construction Secretariat, Prism Economics & Analysis, The Underground Economy in Ontario’s Construction Industry, 2019

nued
enfor
mate
contra
You Pay Your Taxes, Why Should Some Construction
Contractors Get to CHEAT? THEIR TAX FRAUD COSTS EVERYONE.

TAX
FRAUD
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΠΑΤΗ
FACT
FACT
ΑΣ ΤΗΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!

ntario

Constructi

taxfraud

LET’S
STOP
IT!
AX

T

ay

T
T

T

Only
On
are
are
n
F

The
p
‘Indep
Y
our
T
a
Carpe
T: 905-652-4140

The
p
Only
‘Indep
are
no
Carpe
The
p

16

Greek Press | April 9, 2021

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στο Τορόντο
Είναι η ονομασία της τρίτης Κυριακής της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, κατά την οποία τιμάται ο Σταυρός, το σύμβολο της χριστιανικής πίστης.
Κατά τη διάρκεια της πρωινής λειτουργίας, ο Σταυρός μεταφέρεται από τον ιερέα με πομπή στο κέντρο του ναού, όπου τελείται, όπως ορίζει το εκκλησιαστικό τυπικό, η ακολουθία της
Σταυροπροσκυνήσεως. Στη συνέχεια, οι πιστοί ασπάζονται τον Σταυρό και λαμβάνουν από το χέρι του ιερέα ως ευλογία άνθη και δεντρολίβανο (σταυρολούλουδα), τα οποία μετά φυλάσσουν στο εικονοστάσι των σπιτιών τους, όπως τα άνθη του Επιταφίου. Ο Σταυρός παραμένει στο κέντρο του ναού καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οπότε στο τέλος κάθε ακολουθίας
γίνεται προσκύνησή του από τους εκκλησιαζόμενους.

Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου

Ι. Ναός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Ι. Ναός Προφήτη Ηλία
Mississauga

Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονα, Άννης
και Παρασκευής Markham

Ι. Ναός Παναγίας

Ι. Ναός Μεταμόρφωσης
Του Σωτήρος

Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου

Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη

Read our current
issue on-line!
www.greekpress.ca

Διαβάστε την
έντυπη έκδοση.

Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
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WWW.SELECTBAKERY.CA

Call Us:
416-421-2400

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

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

Diana’s Seafood
Delight

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

Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας
2101 Lawrence Ave. East M1R 3C3 (416) 288-9286
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Κανένας λαός δεν σώθηκε ψηφίζοντας σωτήρες
Είναι γνωστή σε όλους πιστεύω η ερώτηση ...τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχανε
πατέρα!
Και θεωρώ πως δεν υπάρχει πιο κατάλληλη
ερώτηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας γνήσιος
απόγονος των παραδόσεων και των αξιών
της οικογένειάς του. Όχι μόνο κληρονόμησε τον αυταρχισμό σαν μέσο επιβολής της
εξουσίας του, αλλά περιμάζεψε στο κόμμα
του αρκετούς αντιπροσώπους μιας φασιστικής νοοτροπίας για να τον στηρίξουν να
επιβάλλει την άθλια πολιτική του.
Πιο συγκεκριμένα:
Όσον αφορά την οικογενειακή του παράδοση γνωρίζουμε πολύ καλά τον αποστάτη,
αρχιερέα της πολιτικής ανωμαλίας και εκπρόσωπο της αστικής τάξης πατέρα Κώστα
Μητσοτάκη. Επειδή λοιπόν ο νυν πρωθυπουργός τυχαίνει να είναι υπερήφανος για
την οικογένεια του, στο χωριό μου λένε «το
μήλο κάτω από την μηλιά θα πέσει», έχει
κληρονομικό το μικρόβιο του πολιτικού αυταρχισμού. Κύρια στελέχη που έχει μαζέψει
στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι διαλεχτά μέλη με κάποια ιστορία που παραπέμπει σε καταστάσεις πολιτικής ανωμαλίας.
Ότι φαύλο υπήρχε στην πολιτική τα τελευταία χρόνια θα το βρούμε στο κόμμα
του Κυρ. Μητσοτάκη.
Μερικά από αυτά τα στελέχη του στο ξεκίνημα της πολιτικής τους καριέρας ήταν
απεργοσπάστες και προβοκάτορες ενάντια
στους εργατικούς αγώνες του λαού μας
αλλά και άνθρωποι της πολιτικής ανωμαλίας . Ό,τι πιο δεξιό υπήρχε στον πολιτικό ορίζοντα μέχρι και θαυμαστές του θεάρεστου
έργου της «επανάστασης» της χούντας
αλλά και συνεργάτες των Χρυσαυγητών έχει
μαζέψει στην αυλή του ο πρωθυπουργός.
Αυτά τα λουλούδια της χουντικής περιόδου
που μιλούν ακόμα για συμμοριτοπόλεμο,
κατάλοιπα της φασιστικής νοοτροπίας,
τους έχει ο Μητσοτάκης σε θέσεις κλειδιά
στα υπουργεία της κυβέρνησης. Ο Μητσοτάκης δεν αναβιώνει μόνο την ΕΡΕ και τις
καταστάσεις ανωμαλίας, παραδίδει κάθε
δημοκρατική κατάκτηση στα χέρια των πολιτικών ούγκανων της Ελληνικής Αστυνομίας «ΕΛ.ΑΣ», που αγαπούν να μισούν και τη
δημοκρατία και όποιον την υπερασπίζεται.
Κυνηγούν φοιτητές και εργαζόμενους. Τώρα
χρησιμοποιούν πλείστες ενέργειες που εκφράζουν την φασιστική πολιτική τους καταγωγή. Αντί τα τρίκυκλα της εποχής του
περίφημου δολοφόνου Γκοτζαμάνη τώρα
χρησιμοποιούν τα δίκυκλα και χτυπούν διαδηλωτές για να μας μεταφέρουν στην εποχή του ’60. Είναι οι χρήσιμοι προβοκάτορες
και τρόφιμοι του συστήματος της αστικής
τάξης.
Στην Ελλάδα υπάρχει μια συγγένεια μεταξύ κράτους και παρακράτους. Συχνά
το παρακράτος το οποίο είναι συνώνυμο
με την πολιτική ανωμαλία αναλαμβάνει και
παίζει τον ρόλο της κυβέρνησης και δημιουργεί μία σύγχυση για τον ρόλο του ενός
ή του άλλου. Πρόσφατα ένας από αυτούς
τους αστυνομικούς αλήτες του Χρυσοχοΐδη υπουργού προ-πο του Μητσοτάκη μαζί
με άλλους φορώντας πολιτικά πλησίασαν
πέντε παιδιά σε ένα πάρκο στη Λάρισα. Τα
παιδιά τρομαγμένα έτρεξαν με τον φόβο ότι
θα τους έκλεβαν τα κινητά τους. Ο 13χρονος προσπάθησε να φύγει και τότε ο μπάτσος τον έπιασε από το χέρι και του το
γύρισε πίσω από την πλάτη. Με μία λαβή

ακινητοποίησης έσπασε το χέρι του
παιδιού και το είχε μπρούμητα με το
πόδι στην πλάτη για να είναι σίγουρος
ότι τον ακινητοποίησε. Στην συνέχεια
κάνοντας το καθήκον του αντί να ζητήσει ιατρική φροντίδα για το παιδί το
πήγε στο τμήμα για ανάκριση και μετά
από ώρες κάλεσαν του γονείς του.
Ο Χρυσοχοΐδης, αυτός ο πολιτικός γυρολόγος ο σερίφης των μπάτσων, δεν
μπορεί να έχει μία αστυνομία όπως και
θα έπρεπε δίπλα και αρωγό του πολίτη αλλά αντίθετα έχει φτιάξει μία αστυνομία που είναι εχθρική απέναντι στον
πολίτη. Τους μάζεψε ρουσφετολογικά
από τις ειδικές δυνάμεις και παρά την
αμφισβητούμενη ικανότητά τους να
περιφρουρήσουν την τάξη, τους κατέστησε κράτος. Με την πρώτη ευκαιρία
μουγκρίζουν και δέρνουν αντί να μιλάνε και περιφρουρούν τον νόμο. Γύρω
από τον πρωθυπουργό της χώρας υπάρχει
ένα συνονθύλευμα πολιτικών και αστυνομικών επιτρόπων που διακατέχονται από την
αντίληψη ότι η πολλή δημοκρατία βλάπτει,
η διεκδίκηση είναι έγκλημα και η αμφισβήτηση χτυπιέται διά ροπάλου, πτυσσόμενου
μάλιστα.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πεπεισμένος πως γεννήθηκε για να κυβερνά
με κάθε τρόπο, διαιωνίζοντας τις αντιλήψεις της πάλαι ποτέ ΕΡΕ. Περιβάλλεται
από τους πραιτοριανούς που τον λιβανίζουν για να του διατηρούν υψηλό τον εγωισμό του και έχει πληρώσει εκατομμύρια στα
κανάλια για να είναι φιλικά προς την κυβέρνηση του. Μέσω του αρχηγού των μπάτσων
Χρυσοχοΐδη προσπαθεί να χειραγωγήσει
τον λαό και χρησιμοποιεί την βία σαν μέσω
επικοινωνίας με τον κόσμο. Όταν έτρωγαν
οι πολίτες το ξύλο από τους μπάτσους αναίτια, τότε ο Μητσοτάκης δεν είπε λέξη για
παρεκτροπή ή για ανάγκη αυτοσυγκράτησης. Όταν όμως ένας μπάτσος τραυματίστηκε, ο πρωθυπουργός διάλεξε και έκανε
δηλώσεις για το αποτρόπαιο της πράξης.
Έκανε επίσης και έκκληση για ενότητα και
όχι διχασμό λες και οι πολίτες δημιουργούν
τον διχασμό. Αυτή όμως ακριβώς η επίκληση είναι η προσπάθεια πόλωσης από τον
Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σε εκείνη την διαμαρτυρία των κατοίκων
της Νέας Σμύρνης και με τα επεισόδιά από
μέρους των αστυνομικών σε επιθέσεις πολιτών και οικογενειών που ακολούθησαν ο
Μητσοτάκης επικαλέστηκε τον διχασμό για
να τον δικαιολογήσει. Είπε ουσιαστικά στο
κοινό του ότι όσα συμβαίνουν δεν είναι δικαιολογημένη διαμαρτυρία αλλά διχασμός.
Έδωσε το μήνυμα στους συντηρητικούς
πολίτες ότι κινδυνεύει η κυβέρνηση, επιζητώντας συσπείρωση την οποία τελικώς
δεν καταφέρνει να δημιουργήσει. Αυτό είναι
το σχέδιο του Μητσοτάκη να διχάσει, να
δημιουργήσει μικροκομματικές ερμηνείες
των φαινομένων για να διατηρήσει και να
συγκρατήσει τις φυγόκεντρες δυνάμεις στο
πολιτικό του κοινό. Ένα πολιτικό κοινό που
όσο αντιλαμβάνεται το λάθος που έκανε με
την εκλογή της Ν.Δ. έχει συνειδητοποιήσει
ότι ο «βασιλιάς είναι γυμνός» και ότι δεν θα
πρέπει να στηρίζεται σε αυτοαποκαλούμενους «σωτήρες».
Η κυβέρνηση έχει χάσει τελείως τον
έλεγχο στο ζήτημα της πανδημίας όπως
και σε αυτό της οικονομίας. Προσπαθεί λοιπόν να στήσει ένα τεχνικό σκηνικό
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έντασης ώστε να αποφύγει τις εγκληματικές ευθύνες της και να αλλάξει την ατζέντα
έχοντας χάσει εντελώς τον έλεγχο στο ζήτημα της πανδημίας. Σε ότι αφορά τις διαμαρτυρίες του κόσμου φοιτητών και εργαζομένων, η κυβέρνηση ζητά θύματα για να
αλλάξει την ατζέντα. Να ξεχάσει ο κόσμος
τα ελληνοτουρκικά θέματα, τους παιδόφιλους τα σκάνδαλα των υπουργείων προ-πο
και να στρέψει την προσοχή του σε θέματα
ακίνδυνα για τον Μητσοτάκη οπότε αν διχαστούμε τόσο το καλύτερο για αυτούς. Να
συμφωνήσουμε με την κυβέρνηση όταν
λέει ότι η βία είναι βία από όπου και αν
προέρχεται. Αλλά δεν είναι έτσι. Όταν ο
πολίτης αμύνεται στην βία δεν είναι το
ίδιο με τον μπάτσο που τον δέρνει. Επομένως, ο αστυνομικός οφείλει να κάνει
τη δουλειά του, η οποία είναι να σέβεται
και να προστατεύει τον πολίτη κι όχι να
του επιτίθεται ..
Ο κόσμος θυμάται τις προεκλογικές εξαγγελίες του Μητσοτάκη. Υποσχέσεις για εισόδημα, για σωτηρία της μεσαίας τάξης, για
εύρωστη οικονομία και επιχειρηματικότητα.
Και τώρα βλέπει τι υπάρχει γύρω του: καταστροφή, αναποτελεσματική αντιμετώπιση
της πανδημίας, τιμωρία του κόσμου που
τολμά να αναρωτηθεί για τα αλλοπρόσαλλα μέτρα και άγριο ξύλο. Έχει δημιουργηθεί
ένας προσωπικός αστυνομικός στρατός
Μητσοτάκη, ο οποίος δεν προέκυψε ούτε
από πανελλαδικές εξετάσεις ούτε από εκπαίδευση. Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουμε και όλοι εμείς οι απόδημοι Έλληνες.
Τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ελλάδα
μας επηρεάζουν με πολλούς τρόπους. Θα
πρέπει να ξέρουμε από την εμπειρία που
ήδη έχουμε ότι οι «σωτήρες» δεν θα σώσουν τον Ελληνικό λαό.
Ο Κυρ. Μητσοτάκης σαν πρωθυπουργός
και πολιτικός υπεύθυνος για την κυβέρνηση, αγνοεί τις εκκλήσεις και πιέσεις
από την αντιπολίτευση να πάρει θέση
σε ένα σοβαρό θέμα που έχει δημιουργήσει μεγάλο σκάνδαλο στην Ελλάδα
και στην κυβέρνηση του. Ένας 35ντάρης
παρουσιαστής της τηλεόρασης και πρώην
προαγωγός μίας φημισμένης πόρνης στην
Ελληνική κοινωνία έχει παράξενες διασυνδέσεις και εμπλοκές μέσα στην κυβέρνηση.
Ο κύριος αυτός με το όνομα Μένιος Φουρθιώτης καταγγέλλεται ότι έλαβε: «240.000
Ευρώ για τέσσερεις μήνες σαν επίδομα
από το πρόγραμμα «Συν-Εργασία» του
Υπουργείο Εργασίας». Αυτό θα πρέπει να
διερευνηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
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του κράτους. Επιπρόσθετα έχουν προκληθεί αποκαλύψεις, που στηρίζονται στους
χειρισμούς Χρυσοχοΐδη και ΕΛΑΣ. Την ίδια
ώρα νέα στοιχεία βγαίνουν στο φως για τον
παρουσιαστή Μένιο Φουρθιώτη. Εκτός από
τους τέσσερις αστυνομικούς ,του είχαν διατεθεί ένα συνοδευτικό όχημα και μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ για την προστασία του ενώ
υπήρχε και σταθερή επιτήρηση στο σπίτι
του. Με την αυθάδεια που διακρίνει αυτό το
υποκείμενο και με τον αέρα που του δίνουν
οι γνωριμίες με τον κύκλο του Μητσοτάκη,
έκανε μήνυση στην αστυνομία μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου, για την απόσυρση
της προσωπικής του φρουράς. Η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις αν έχει
την ευθιξία, για τα 240 χιλιάδες ευρώ που
του έδινε σαν επίδομα αλλά και την παραχώρηση αστυνομικών για την προσωπική
φρουρά του μαζί με ένα αλεξίσφαιρο τεθωρακισμένο αμάξι.
Στην αρχή η ΕΛΑΣ και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενώ αρνούνταν την
ύπαρξη πολυάριθμης φρουράς που του είχε
παρασχεθεί, την απέσυραν μετά τη δημοσιότητα που πήρε το ζήτημα.
«Τι συνδέει την κυβέρνηση Μητσοτάκη με
τον κ. Φουρθιώτη; Η σιωπή του; το μόνο
που επιβεβαιώνει είναι ότι είναι ένας εκβιαζόμενος πρωθυπουργός».
Παραμένουν εύλογα ερωτήματα και η κυβέρνηση θα πρέπει να απαντήσει. Γιατί
ανέχεται την απαράδεκτη συμπεριφορά
του Φουρδιώτη απέναντι σε φωτορεπόρτερ
που έκανε τη δουλειά του και συνελήφθη;
Γιατί έχει το θράσος αυτό το υποκείμενο
να μηνύει δημοσιογράφους, στελέχη της
τοπικής αυτοδιοίκησης ακόμη και αστυνομικούς; Ποιος τελικά του παρέχει αυτή την
σκανδαλώδη προστασία και γιατί;
Ένα σημαντικό θέμα που θα φέρει μεγάλη ένταση μεταξύ των εργαζομένων,
συνδικαλιστών και γενικά όλου του κόσμου είναι το νομοσχέδιο που σχεδιάζουν να ψηφίσουν μέσα στον Μάη και
που αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα
του «εθνικού σχεδίου ανάκαμψης» που
πρότεινε η κυβέρνηση. Αυτό το νομοσχέδιο φέρνει μέτρα - κόλαση για τους εργαζόμενους η κατάργηση του 8ωρου, η θέσπιση
του 10ωρου, η πλήρης απελευθέρωση των
ατομικών συμβάσεων, η απογείωση των
υπερωριών. Σε ότι αφορά τα εργατικά συνδικάτα η κυβέρνηση και η εργοδοσία θα είναι οι διαιτητές και αυτοί που θα βάλουν στο
σφυρί τα δικαιώματα των εργατών. Μόνο
σε δικτατορικά καθεστώτα υπάρχει τέτοιου
είδους νομοθεσία που θέλει τους εργαζόμενους σκλάβους της αστικής τάξης.
Καταλήγω σε ένα συμπέρασμα.
Ο πολίτης πρέπει με την βαρύτητα της
ψήφου του ν’ ανακαλύψει σε ποιο κόμμα
θα τη δώσει, ώστε η ψήφος του να τον δικαιώνει και να εκφράζει τα συμφέροντα
και κατάσταση του.
Να υποστηρίξει και να ενισχύσει τη θέση
των βουλευτών του κόμματος που είναι
ανακλητοί και όχι για να πλουτίσουν (γιατί
είναι οι μόνοι πολιτικοί στο Ελληνικό κοινοβούλιο που δεν παίρνουν τον μισθό του
βουλευτή, αλλά πληρώνονται από το κόμμα
σύμφωνα με την κλίμακα αποζημιώσεων
του κόμματος), αλλά για να υποστηρίξουν
και να υπηρετήσουν με την παρουσία τους
στο κοινοβούλιο τα συμφέροντα της εργατικής τάξης.
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Ένα χρονογράφημα με σατιρική και χιουμοριστική διάθεση που
μεταξύ σοβαρού κι αστείου επιχειρεί να ελαφρύνει λίγο την ατμόσφαιρα εν μέσω της πιο σοβαρής συγκαλυμμένης ή απροκάλυπτης
επίθεσης από μια νεο-Δεξιά κλίκα που κυβερνάει ενάντια στα δημοκρατικά δικαιώματα ενός ιστορικού λαού που ο μισός συνωμοτεί για
να διατηρήσει τα αμφίβολης προέλευσης προνόμια, κλεμμένες ιδιοΤάσος
κτησίες – αγορασμένες στο σφυρί, θαλασσοδάνεια που τα πληρώΘεοδωρίδης νουν οι φορολογούμενοι σε κάθε “ανακεφαλαίωση”, και άλλα “σύννομα” εργαλεία, ενώ ο άλλος μισός εργάζεται σε μαύρες συνθήκες,
ληστεύεται απ’ τα δικαιώματα, το βιός και την αξιοπρέπειά του και κάθε τόσο πιάνει
τα βουνά για να υπερασπιστεί τα όσια και τα ιερά των προγόνων Κολοκοτρωναίων,
Tζαβελαίων, Καραϊσκάκηδων και άλλων παλικαριών μας.
Κάθε βδομάδα μια λαμογιά, να πλουτίζουν οι “γαλάζιοι” ημέτεροι. Να
πώς “αναθερμαίνεται” η οικονομία.
Βρε κουτά. Και νομίζατε πως ετούτη η
κλίκα των νεοδεξιών παλιάτσων, που
μπροστά τους οι ατζαμήδες θεωρούνται
θαυματουργοί, θα καταπόντιζαν την οικονομία. Βρε, να την “αναθερμάνουν”
προσπαθούν με κάθε τους ενέργεια!
Δεν έχουν αφήσει γνωστό γνωστού,
κολλητό κολλητού – τόσα “γαλάζια”
σόγια έχει η Ελλάδα- που να μην τον
έχουν διορίσει σε κάποια θεσούλα, δεν
έχουν αφήσει ανάθεση για ανάθεση που να μην την έχουν κάνει σε επιχειρήσεις κολλητών.
Εσείς γιατί νομίζετε πως το κάνουν; Για να κινηθεί το χρήμα και να γίνουν επενδύσεις! Τα
εκατομμύρια ρέουν απ’ τα κρατικά ταμεία προς τους “κολλητούς” οι οποίοι χωρίς έλεγχο
και πολλές φορές με υπερτιμολογήσεις και ομερτά μεταξύ τους δίνουν τις πιο ασύμφορες
τιμές για το δημόσιο, το οποίο πληρώνει ό,τι του πουν. Η τελευταία λαμογιά αφορά αυτήν
της διάθεσης “ατομικών” τεστ για τον Κορονοϊό σε μια εταιρεία -σκάνδαλο που θα μας
απασχολήσει στο μέλλον. Βέβαια δεν έχει σημασία που η αντιπολίτευση έχει ένα χρόνο
τώρα που φωνάζει σε όλους τους τόνους πως αν δεν υπάρξει αποτελεσματική εξέταση
με τεστ, η πανδημία δεν θα ελεγχθεί. Τώρα σκαρφίστηκαν το κόλπο με τα “ατομικά” τεστ.
Σου λέει, σιγά μην παραγγείλουμε μοριακά τεστ να τα κάνει ο κοσμάκης στα νοσοκομεία.
Θα πεινάσουν οι ιδιωτικές κλινικές; Γλιτώνουμε και έξοδα για το προσωπικό, και η ευθύνη
πηγαίνει στον καθένα. Ας αγοράσουμε rapid test και να τους βάλουμε να τα κάνουν οι ίδιοι!,
και να ωφελήσουμε και τους δικούς μας “επιχειρηματίες” Δηλαδή δεν είναι ατομικά, είναι
τα γνωστά “rapid tests” που δεν δίνουν και ακριβή αποτελέσματα διότι μόνο τα “μοριακά”
τεστ είναι αξιόπιστα. (Οι εταιρείες που συστάθηκαν την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή με
ελάχιστο κεφάλαιο, έχουν πάρει εκατομμύρια για να κάνουν τον μεσάζοντα στις ‘γαλάζιες’
αυτές εμπορικές συμφωνίες). Λοιπόν, όχι μόνο δώσαν τη δουλειά σε κολλητούς τους να
φέρουν τα rapid tests στην Ελλάδα, αλλά έκαναν και την ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ κίνηση να πουν
ΨΕΜΑΤΑ πως αυτά τα τεστ μπορεί να τα κάνει ο οποιοσδήποτε!! Τι τους νοιάζει αν αυτά τα
τεστ χρειάζονται ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΑΝΕΙ! Τα ίδια τεστ πουλιούνται
σε μαζικές συσκευασίες στην Ιταλία για χρήση από το ιατρικό προσωπικό ΜΟΝΟ. Το μόνο
που τους ενδιαφέρει είναι να γίνει “μπίζνα” και να κερδίσουν οι κολλητοί τους επιχειρηματίες. Τέτοια “αναθέρμανση” της οικονομίας την κάνει και η θειά μου που πουλάει αυγά απ’ τις
κότες της στο χωριό και λέει πως έχει ορνιθοτροφείο ευρωπαϊκών προδιαγραφών!!!
Και επειδή μερικοί αναγνώστες δεν πιστεύουν αυτά που τους γράφω, παραθέτω πιο κάτω
και την μαρτυρία των ίδιων των φαρμακοποιών στους οποίους η κυβέρνηση – τσίρκο έστειλε άλλα αντί άλλων να τα διανείμουν στους πελάτες τους:
“Για δυσάρεστη έκπληξη μιλάνε οι φαρμακοποιοί που διαπίστωσαν ότι τους έστειλαν γρήγορα τεστ που γίνονται σε εργαστήρια και όχι οικιακά. Τη σοβαρή καταγγελία έκανε ο φαρμακοποιός Γιάννης Δαγρές επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα έχουν εντοπίσει και πολλοί
άλλοι συνάδελφοί του αφού δεν έφτασαν από το υπουργείο στα φαρμακεία self test αλλά
rapid test. Όπως είπε οι φαρμακοποιοί έπεσαν από τα σύννεφα όταν διαπίστωσαν ότι
δεν τους προμήθευσαν με σφραγισμένα σακουλάκια του ενός οικιακού τεστ αλλά με συσκευασίες των 25 rapid test. Όπως είπε, το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να ανοίγουν τις
συσκευασίες των 25 και να απομονώνουν ένα ένα τα τεστ για να τα δίνουν στους πολίτες
πράγμα που εγκυμονεί κινδύνους αφού έτσι θα είναι εκτεθειμένα και αυτό δεν είναι ασφαλές. «Δεν ξέρω ποιος έκανε τον διαγωνισμό και έδωσε έγκριση. Μια χαρά προϊόν είναι
αλλά για άλλη δουλειά, για να γίνεται σε μικροβιολογικά εργαστήρια» είπε ο φαρμακοποιός
Γιάννης Δαγρές επισημαίνοντας ότι «έχει γίνει γκέλα και μάλιστα γερή γκέλα». Όπως είπε
«κανονικά πρέπει να επιστραφούν και να προμηθεύσουν με αυτόνομες συσκευασίες του
ενός self test». Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου Απόστολος Βαλτάς, είπε στο iatronet ότι δέχεται διαμαρτυρίες από φαρμακοποιούς «οι οποίοι θέλουν να
συμβάλλουν στο εγχείρημα, αλλά εδώ πλέον υπάρχει τεράστια ταλαιπωρία. Και φυσικά
θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να επιτραπεί να μπουν στο διαγωνισμό εταιρείες που δεν έχουν
ατομικές συσκευασίες», καταλήγει. Το υπουργείο Υγείας υποστήριξε ότι πρόκειται για self
test αλλά όχι ατομικά γιατί δεν υπήρχαν διαθέσιμα στην αγορά. Έτσι θα πρέπει οι φαρμακοποιοί να τα συσκευάζουν εκ νέου σε ατομικές συσκευασίες και να βάζουν ξεχωριστά το
αντιδραστήριο, τη μπατονέτα, το υγρό και τη συσκευή που δείχνει την ένδειξη του τεστ. Οι
φαρμακοποιοί εκφράζουν αμφιβολία κατά πόσο η διαδικασία αυτή θα είναι ασφαλής”
Πού σαι, ξέρεις από άλογα; Σε χρειάζεται ο στρατός!!!
Τώρα να γελάσουμε ή να κλάψουμε; Θυμάστε που ακούγατε ιστορίες για τα συμπαθή τετράποδα, τα μουλάρια που έπαιξαν σωτήριο ρόλο στους παγκόσμιους πολέμους; Λοιπόν,
τα τετράποδα (άλογα αυτή τη φορά) ξαναγυρνάνε. Οι φωστήρες της κυβέρνησης – τσίρκο
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(θα μου πεις τι τσίρκο θα ήτανε αν
δεν ασχολιόντουσαν με τα τετράποδα;) αποφάσισαν πως το ιππικό
(σε στυλ RCMP) χρειάζεται στον
Ελληνικό Στρατό, επειδή υπό τις
νέες συνθήκες θα είναι πιο αποτελεσματικά!!! Δεν μας είπαν βέβαια
αν θα τα ταΐζουν τον ίδιο σανό
που ταΐζουν και τους ψηφοφόρους
της Νέας Δεξιάς που τους χειροκροτούν ό,τι κι αν κάνουν, ή αν θα
εφαρμόσουν σιτηρέσιο με το βιολογικά ανώτερο (και γενετικά τροποποιημένο) κριθαράκι,
απ’ το οποίο τρώμε όλοι οι υπόλοιποι…
Γιατί χαίρεται ο κόσμος και
χαμογελά πατέρα;
Θα σου πω εγώ γιατί χαμογελά. Γιατί αυτά που υποσχόταν
ο κούλης όταν μοίραζε σανό
(για να είμαστε και μέσα στο
κλίμα της -ιππικής- εποχής)
τα έκανε όλα!! Δηλαδή υποσχόταν πως το δικό του σχέδιο ήθελε αληθινή κοινωνική
πολιτική, με Υγεία για όλους,
με πολλούς νοσηλευτές στα
νοσοκομεία, τα οποία θα διοικούσαν στελέχη που θα
ήξεραν τη δουλειά τους και
όχι κολλητοί των υπουργών ή
πελάτες του κόμματος άσχετοι
με την υγεία. Μάλιστα. Είναι
να μην σού ‘χει μείνει ένα μόνιμο χαμόγελο στο πρόσωπο
απ’ αυτά που διαβάζεις; Με
το ΕΣΥ να μην έχει προσλάβει
ΚΑΝΕΝΑ γιατρό ή νοσηλευτή
και μάλιστα εν μέσω ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ με χιλιάδες νεκρούς ως αποτέλεσμα, με άρρωστους ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ, με τις 700 ΜΕΘ
υπερπλήρεις, παρόλο που διαφημίζεις πως έχεις υπερδιπλάσιες, με δεκάδες στελέχη του
ΚΟΜΜΑΤΟΣ να διοικούν νοσοκομεία που ΑΠΟΛΥΟΥΝ ιατρούς λόγω της συνδικαλιστικής
τους δράσης. Ένας κούλης που τρέμει τον ίσκιο του και αφήνει ένα θλιβερό μάνατζερ,
τηλεπερσόνα, τηλεπωλητή, εκδότη “εφημερίδας” και ανύπαρκτου Ιντερνετ σάιτ που πήρε
χιλιάδες Ευρώ απ’τη λίστα Πέτσα, (και προσφάτως φημολογείται πως πήρε και μίζα απ’
τα… σελφ τεστ) να μπουκάρει στο υπουργείο Εργασίας με μπράβους του και να απολύει
τον υπουργό εργασίας επειδή ο τελευταίος ερεύνησε και βρήκε πως διέπραξε απάτη εισπράττοντας κρατικές υπέρογκες αποζημιώσεις (δεν τα λέω εγώ αυτά, ο ίδιος ο υπουργός
Βρούτσης τα είπε!!!). Γι’ αυτό τον φυλάγανε ένα χρόνο δεκάδες αστυνομικοί και περιπολικά;
Γιατί ήταν και είναι “πολύτιμος” ενας “μανατζαρέος”, για το κράτος του κούλη; Ποιους άραγε
“κρατάει” απ’ τα … γκέμια; Να γιατί χαίρεται και χαμογελάει ο κόσμος κούλη μου.
Πανδημία, αυταρχισμός και ανθρώπινα δικαιώματα.
Ήταν που ήταν στραβό το κλίμα (αυταρχικές/δικτατορικές κυβερνήσεις, πολιτικοί
“εντολοδόχοι” των μονοπωλίων όπλων,
κατασκευαστικών, τραπεζιτικών κεφαλαίων, πετρελαϊκών και ενεργειακών κολοσσών, κλπ), με την επιδημία του κορονοϊού
τα πράγματα “στράβωσαν” ολότελα στα
ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρετε, αυτά τα
δικαιώματα για τα οποία χύθηκε πολύ
αίμα, μελάνι ξοδεύτηκε στα βιβλια, εφημερίδες και προκηρύξεις και σκίστηκαν στα
δυο οικογένειες, σχέσεις, πολιτείες, κράτη, ο κόσμος όλος. Τι ζητάει το καημένο
το ανθρώπινο πλάσμα που δεν κατάγεται
από “τζάκι” και δεν έχει τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, διασυνδέσεις, συμφέροντα; Να τον αναγνωρίζει ο διπλανός
του που κατοικεί σ’ αυτή τη ρημαγμένη
πλάση σαν ισότιμο με ίδια δικαιώματα και
υποχρεώσεις. Να μην τον ξεχωρίζει επειδή έχει διαφορετικό χρώμα, φύλλο, καταγωγή,
προτιμήσεις, πιστεύω. Να αφήσουμε πια το βαρβαρικό παρελθόν των δίποδων πίσω μας
και να χτίσουμε μια κοινωνία ΑΝΘΡΩΠΩΝ όπου όλοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και θα
απολαμβάνουν μια ζωή χωρίς διακρίσεις. Φαίνεται όμως πως αυτή είναι η ΟΥΤΟΠΙΑ την
οποία περιέγραψαν τόσοι και τόσοι συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες, πολιτικοί. Αυτά φαίνεται πως ισχύουν σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας 2020-21, που
αφορά στην κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στον κόσμο. Η παγκόσμια πανδημία COVID-19 αποκάλυψε την κληρονομιά συνεχίζεται στη σελίδα 21
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καταστροφικών πολιτικών, που διαιωνίζουν
τις ανισότητες, τις διακρίσεις, την καταπίεση,
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Διεθνής
Αμνηστία. Σχετικά με την Ελλάδα, περιγράφεται, μεταξύ άλλων, η ελλιπής πρόσβαση στην
υγειονομική περίθαλψη, η υπερβολική βία της αστυνομίας και παραβιάσεις στα δικαιώματα κρατουμένων και προσφύγων (αμάν, το “επιτελικό” κράτος που καυχιέται πως έχτισε ο
κούλης, ο Μωυσής, ο Τσιτάχ, ο χαριτοδιπλωμένος, ο μποντιμπίλτερ, ο κούγκαρ, ο….) Και
συνεχίζει η έκθεση: “Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, οι
μετανάστες/ριες εργαζόμενοι/ες και πολλοί στην πρώτη γραμμή της πανδημίας προδόθηκαν από τα παραμελημένα συστήματα υγείας, τη διάβρωση των δημόσιων υπηρεσιών και
την ανεπαρκή οικονομική και κοινωνική υποστήριξη, όπως αναφέρει η έκθεση, η οποία
καλύπτει 149 χώρες και παρέχει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των τάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως για το 2020. Σε πολλές χώρες, ηγέτες εκμεταλλεύτηκαν
την κρίση και με πρόσχημα την πανδημία ξεκίνησαν νέες επιθέσεις κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως υπερβολική χρήση βίας και περιορισμό της κριτικής εναντίον των
κυβερνήσεων “ προσθέτει η οργάνωση, επισημαίνοντας την αποτυχία των παγκόσμιων
ηγετών να διαχειριστούν την υγειονομική κρίση. Η Έκθεση εστιάζει και στη σημαντική αύξηση της έμφυλης αλλά και ενδοοικογενειακής βίας, με πολλές γυναίκες και ΛΟΑΤΚΙ άτομα
να αντιμετωπίζουν αυξημένα εμπόδια στην προστασία και υποστήριξη λόγω περιορισμών
στην ελεύθερη κυκλοφορία, έλλειψη εμπιστευτικών μηχανισμών για τα θύματα ώστε να
αναφέρουν τη βία ενώ παρέμεναν απομονωμένοι/ες με τους κακοποιούς τους και με περιορισμένες δυνατότητες ή σε αναστολή υπηρεσιών.
Όσο αφορά στην Ελλάδα, Τα μέτρα λιτότητας, που υιοθετήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία συνέχισαν να υπονομεύουν την πρόσβαση και την οικονομική δυνατότητα για υγειονομική περίθαλψη ενώ, συνεχίστηκαν οι καταγγελίες για βασανιστήρια και άλλη κακομεταχείριση, καθώς και για υπερβολική χρήση βίας από την αστυνομία. Αναφέρθηκαν αυξημένες
επαναπροωθήσεις προσφύγων και μεταναστών σε ξηρά και θάλασσα. Τον τελευταίο καιρό, έχουμε γίνει μάρτυρες μιας αύξησης των καταγγελιών για υπερβολική χρήση βίας ή/και
άσκηση παράνομης βίας από αξιωματούχους επιβολής του νόμου στην Ελλάδα. Η Διεθνής
Αμνηστία έχει τεκμηριώσει πολλά τέτοια περιστατικά, συμπεριλαμβανομένων κακομεταχειρίσεων κατά ατόμων κατά τη σύλληψη ή/και την κράτηση, αλλά και υπερβολικής χρήσης
βίας, κατάχρησης χημικών ερεθιστικών/δακρυγόνων και κακομεταχείρισης διαδηλωτών/
ριών και ανθρώπων που συγκεντρώνονταν σε πλατείες σε μια περίοδο που χαλάρωναν
οι περιορισμοί λόγω του κορονοϊού. Αυτά τα περιστατικά δεν είναι «μεμονωμένα», όπως
ισχυρίζονται οι ελληνικές αρχές, αλλά μάλλον συστηματικά, και αντανακλούν μια συνεχιζόμενη κουλτούρα ατιμωρησίας».
«Σχετικά με την ελευθερία του συνέρχεσθαι, τον Ιούλιο, ΜΚΟ, συνδικάτα και πολιτικά κόμματα εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που ρυθμίζει τις
δημόσιες συναθροίσεις. Το νομοσχέδιο έγινε νόμος στις 11 Ιουλίου και περιλαμβάνει μια
διάταξη που καθιερώνει ευθύνη για τους διοργανωτές μιας συγκέντρωσης. Συνεχίστηκαν
οι σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αντιρρησιών συνείδησης, με επανειλημμένες διώξεις, πρόστιμα και δίκες σε στρατιωτικά δικαστήρια» προσθέτει η αναφορά της
Έκθεσης της Διεθνούς Αμνηστίας.
Στην έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 9 Απριλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη
των Βασανιστηρίων υπογράμμισε τα συστημικά λάθη και στις φυλακές της Ελλάδας. Την
ίδια ημέρα, μια γυναίκα κρατούμενη απεβίωσε στις φυλακές του Ελαιώνα, ενώ οι συγκρατούμενές της ανέφεραν, ότι δεν είχε λάβει επαρκή ιατρική φροντίδα, επισημαίνεται στην
έκθεση, ενώ αναφορά γίνεται επίσης, για καταπάτηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση
των κρατουμένων, με παράδειγμα την απεργία πείνας του Βασίλη Δημάκη με αίτημα τη
συνέχιση των σπουδών του. Οι κρατούμενοι σε όλη τη χώρα δήλωσαν στην Πρωτοβουλία
για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων, ότι δεν τους παρέχονται μέσα ατομικής προστασίας
από την COVID-19.
Σχετικά με τους πρόσφυγες, η έκθεση αναφέρει ότι «από τον Ιούνιο χιλιάδες δικαιούχοι διεθνούς προστασίας υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις υποδοχής ανά την
Ελλάδα, μετά από νομοθετική τροποποίηση, η οποία μείωσε την υποστήριξη στέγασης.
ΜΜΕ και ΜΚΟ κατέγραψαν ότι πολλοί αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες στην ηπειρωτική χώρα και κοιμούνταν πρόχειρα στο δρόμο στην Αθήνα».
Επίσης, αναφέρει ότι “για να αντιμετωπίσει την COVID-19, η Ελλάδα περιόρισε τις μετακινήσεις των αιτούντων άσυλο εντός και εκτός των καταυλισμών. Σε πολλές δομές τα μέτρα
αυτά παρατάθηκαν επανειλημμένα και μεροληπτικά σε όλη τη διάρκεια του έτους. Οι ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης εμπόδισαν την εφαρμογή καραντίνας με πλήρη σεβασμό
βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι τροποποιήσεις των νόμων επέτειναν τη χρήση της
κράτησης στις διαδικασίες ασύλου και επιστροφής και προέβλεπαν τη δημιουργία νέων
εγκαταστάσεων, με ελεγχόμενο σύστημα εισόδου/εξόδου, με σκοπό την αντικατάσταση
των ανοικτών δομών,” τονίζει η έκθεση, καταλήγοντας πως «οι αιτούντες άσυλο συνεχίζουν
να αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στο δημόσιο σύστημα υγείας»

συνέχεια από τη σελίδα 20

“Να τα βρούμε με τους Τούρκους” σημαίνει να τους αφήσουμε να πιάνουν λιμάνι
στον Πειραιά;
Σε λίγο θα μας πείτε πως θα πρέπει να τα βρούμε με τους Τούρκους, που επειδή είναι δεκαπλάσιοι από τους Έλληνες, να τους δώσουμε και “ντόκο” στον Πειραιά, έτσι; Λοιπόν, να
τα πάρουμε απ’ την αρχή; Αυτές τις μέρες δημοσιεύτηκε απ’ τον ιστότοπο “Wikileaks” μια
επιστολή που είχε στείλει το 2010 ο Θάνος Ντόκος, την εποχή που ήταν Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της ελληνικής κυβέρνησης, στην Τουρκική Πρεσβεία στις Βρυξέλλες. Στην
επιστολή που στάλθηκε απ’ το προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Θ. Ντόκου έφτασε στον γαμπρό του Ερντογάν και αναλύει την έκθεση του κ. Γρηγοριάδη (Ιωάννης Γρηγοριάδης: Έλληνας καθηγητής του πανεπιστημίου Μπιλκέντ της Άγκυρας και στέλεχος του
ΕΛΙΑΜΕΠ) και στο τέλος κάνει μία ιδιαίτερη αναφορά στις συμβουλές της έκθεσης προς
την τουρκική ηγεσία για το πως να επιδιώξει τις περιφερειακές της φιλοδοξίες και το «δόγμα
Νταβούτογλου» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της ένταξης στην ΕΕ. Τα ερωτήματα εδώ
είναι γιατί και πώς ένας Έλληνας αξιωματούχος, στενός συνεργάτης και του τωρινού πρωθυπουργού, φαίνεται να έδωσε “κατευθυντήριες γραμμές” για το πώς θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια κάνοντας στρατηγικές κινήσεις οι Τούρκοι και μάλιστα πριν ενημερωθεί

ο φορέας έρευνας για τα θέματα αυτά (Ελληνικό Ίδρυμα
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Δηλαδή, για να το κάνουμε λιανά, μέχρι την κρίση στα Ίμια,
υπήρχε μια σθεναρή αντίσταση στις τουρκικές απαιτήσεις
απ’ τις Ελληνικές κυβερνήσεις, και μετά (οι Αμερικάνοι
επέβαλλαν στην Ελλάδα να
κάνει τον “βλάκα”) επικράτησε το στρατόπεδο του “να τα
βρείτε με τους Τούρκους” που
υπάρχει και σήμερα μέσα στις
Ένοπλες Δυνάμεις; Ή μήπως
καταλαβαίνουμε λάθος; Η παθητικότητα της κυβέρνησης – τσίρκο αυτό υποδηλώνει. Πως όσο εξοργιστικές και να είναι
οι προκλητικές δηλώσεις του Ερντογάν και των υπουργών του, και ακόμη προκλητικότερες
ενέργειες με τα τούρκικα πλοία να μπαινοβγαίνουν στην υφαλοκρηπίδα, οι κυβερνώντες
θα κάνουν πως δεν συμβαίνει τίποτε. Μέχρι δηλαδή να πιάσει λιμάνι καμιά φρεγάτα στον
Πειραιά, και τότε να δούμε πού θα έχουν κρυφτεί οι “μπατριώτες” της κυβέρνησης τσίρκο.
Αν και δεν αποκλείεται να τα έχουν ήδη “βρει” με τους Τούρκους από τις συνομιλίες στις
Βρυξέλλες, (που σημαίνει πως ΔΕΝ μας έχει απομείνει κανένα νησί που να ΜΗΝ θεωρούν
οι Τούρκοι πως ΔΕΝ τους ανήκει) και πουλάνε καθρεφτάκια και κολιέ και κομπολόγια στους
υπόλοιπους καλοπροαίρεται σκεπτόμενους….
Και γιατί σπάγατε το κεφάλι σας μωρέ Κλέφτες και Αρματολοί και Παλικάρια της
Αντίστασης; Για να μπορεί να πιάνει λιμάνι το “Ορούτς Ρεϊς” στον Πειραιά;
Θα μας διαβάζουν οι παλιοί αγωνιστές και θα σηκώνεται η τρίχα τους, να τα “βρούμε” με
τους Τούρκους, για να έχουν κι αυτοί δικαίωμα στα πετρέλαια και το Φυσικό Αέριο του
Αιγαίου, και να μην παραπονιούνται, ώστε οι Μεγάλες Δυνάμεις να μπορούν να εμπορεύονται ελεύθερα και να κερδοσκοπούν πάνω στο βιός μας. Μάλιστα. Τι να πούμε εμείς οι
νεώτεροι στην ηλικία; Ούτε ντουφέκι, ούτε πέτρα που λέει ο λόγος δεν σηκώσαμε απάνω
στους εχθρούς της Ελλάδας. Τι να πουν και αυτοί που στρατεύτηκαν πίσω από μια ιδέα,
από ένα κίνημα για να λευτερωθεί η πατρίδα από τη δυναστεία των Μεγάλων Δυνάμειων.
Και μ’ αυτά σας αποχαιρετώ, να δώσω τον λόγο στον Νικήτα Γεωργακόπουλο, τον αυθεντικό αγωνιστή και οχι τους “γιαλαντζί” σαν και του λόγου μας...

Legal Translation
Services

Certified
Translations

Επίσημες
Μεταφράσεις

Greek to English

Από Ελληνικά σε
Αγγλικά

English to Greek

Από Αγγλικά σε
Ελληνικά

Service within 1 day
Tassos Theodoridis
and Associates
758 Pape Ave., Toronto, On
(across Pape TTC Station)
office #: 416-465-3243
cell #: 416-888-0894
Email: translations@primus.ca
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Πλέι - Οφς Super League
Ελλάδα: Το «πανόραμα» της
3ης αγωνιστικής (11/04)

Ντίνος
Μέλλιος

Greek Press | April 9, 2021

Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Η αγωνιστική δράση στο ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζεται την επερχόμενη
Κυριακή (11/4), με τις αναμετρήσεις Άρης
- ΑΕΚ στις 08:00, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ στις 10:15 και το ντέρμπι «αιωνίων»
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στις 12:30.
Η βαθμολογία: 1. Ολυμπιακός (73), 2.
Άρης (54), 3. ΠΑΟΚ (50), 4. Παναθηναϊκός
(49), 5. ΑΕΚ (48), 6. Αστέρας Τρίπολης
(43)

Μ. Γιουνάιτεντ: Τέλος η
σεζόν για Μαρσιάλ!
Στα... πιτς θα παραμείνει ο Γάλλος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Άντονι
Μαρσιάλ με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν, αφού ο τραυματισμός του στο παιχνίδι της εθνικής ομάδας
της χώρας του με το Καζακστάν αποδείχθηκε τελικά πολύ πιο σοβαρός από ό,τι
είχε αρχικά εκτιμηθεί, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε με δηλώσεις του και ο προπονητής
των «κόκκινων διαβόλων», Όλε Γκούναρ
Σόλσκιερ.
«Δυστυχώς χτύπησε σοβαρά το γόνατό
του στο παιχνίδι με τη Γαλλία. Είναι κάτι
που μπορεί να συμβεί όταν οι παίκτες πηγαίνουν στις εθνικές τους ομάδες. Σταυρώνεις τα χέρια σου και εύχεσαι να επιστρέψουν όλοι πίσω υγιείς. Είναι σημαντικός

ποδοσφαιριστής για εμάς. Είναι απογοητευτικό που τον χάνουμε για το υπόλοιπο
της σεζόν. Στην αρχή οι πληροφορίες από
τη Γαλλία δεν έδειχναν τόσο μεγάλη ζημιά,
ωστόσο τελικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα»,
τόνισε ο Νορβηγός τεχνικός της Γιουνάιτεντ.

‘’Η ΑΜΟΙΒΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ.’’ Ένας πιστός άνθρωπος ήθελε να
δείξει πόσο σκληρή είναι η αμαρτία στη ζωή και είπε την εξής ιστορία
στα παιδιά του: Κάποτε ζούσε ένας κακός μονάρχης σε μια χώρα της
Ευρώπης. Μια μέρα κάλεσε στο παλάτι του έναν από τους υπηκόους
του και τον ρώτησε τι δουλειά έκανε. Σιδηρουργός, του είπε εκείνος.
Τότε ο βασιλιάς τον διέταξε να πάει και να φτιάξει μια αλυσίδα και
του είπε το ακριβές μήκος που ήθελε να έχει. Μετά από λίγες μέρες,
ο σιδηρουργός ήρθε στον βασιλιά μαζί με την παραγγελία του, την
χονδρή αλυσίδα. Ο βάρβαρος αυτός μονάρχης διέταξε τους
στρατιώτες του να δέσουν τον καημένο τον σιδηρουργό με την
αλυσίδα που ο ίδιος είχε φτιάξει και να τον πετάξουν σ’ ένα
πυρωμένο καμίνι!
Αυτή είναι μια αληθινή ιστορία του μεσαίωνα. Ο διάβολος, ο αφέντης
πάρα πολλών ανθρώπων, στο Ευαγγέλιο, παρουσιάζεται ότι είναι
ανθρωποκτόνος. Η δουλειά του είναι να ξεγελά τον άνθρωπο και
αφού τον κάνει δικό του, στο τέλος τον στέλνει στην κόλαση. Πόσα
ανδρόγυνα σήμερα δεν διαλύονται γιατί θέλησαν να κάνουν ότι τους
λέει ο διάβολος! Όσο πιο πολύ τον δουλεύουμε τον διάβολο, τόσο
πιο πολύ μας τυραννά. Αν είσαι σκλάβος του πονηρού και θέλεις να
ελευθερωθείς, ζήτησε τη στιγμή αυτή ο Χριστός να έρθει και να
καθαρίσει τις αμαρτίες σου με το άγιο αίμα Του.

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

Συμφωνία Μίλαν - Ιμπραΐμοβιτς
για ανανέωση
Ένα «βήμα» πιο κοντά σε μεταξύ τους συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους
για ακόμη έναν χρόνο φαίνεται πως έχουν
έρθει Μίλαν και Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ.
Η ανανέωση του συμβολαίου του 39χρονου Σουηδού επιθετικού ήταν κάτι που οι
«ροσονέρι» επιθυμούσαν διακαώς και τελικά φαίνεται να το πετυχαίνουν κιόλας μετά
τις συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών το
τελευταίο χρονικό διάστημα, με τις υπογραφές μάλιστα να «πέφτουν» εντός των επόμενων ημερών , όπως αναφέρει η ιταλική
ιστοσελίδα «Tuttomercatoweb».

Σημειώνεται, τέλος, ότι ο Ιμπραΐμοβιτς αναμένεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο
χωρίς μείωση των αποδοχών του, επομένως θα συνεχίσει να λαμβάνει έξι εκατ.
ευρώ.

Μέτοχος στην Λίβερπουλ
ο ΛεΜπρόν Τζέιμς!
Το deal ανάμεσα στον... «Βασιλιά» ΛεΜπρόν και την Λίβερπουλ ήταν εδώ και καιρό γνωστό, επισημοποιήθηκε ωστόσο λίγες μέρες νωρίτερα από την Fenway Sports
Group, την αμερικανική εταιρία - ιδιοκτήτρια
των περσινών πρωταθλητών Αγγλίας: η
RedBird Capital, της οποίας ηγείται ο Αμερικανός superstar του NBA, αύξησε το ποσοστό της στο μετοχικό κεφάλαιο των «ρεντς»,
αποκτώντας λίγο πάνω από το 10%, με τον
ΛεΜπρόν να χρίζεται έτσι -και επίσημα- μικρομέτοχος στην Λίβερπουλ!
Ειδικότερα, ο πολύ καλός του φίλος και επιχειρησιακός διευθυντής Μάβερικ Κάρτερ,
καθώς και ο συνεργάτης τους Πολ Γουότστερ, επένδυσε στη Fenway Sports Group
ένα ποσό της τάξεως των 640.000.000
ευρώ, με τα χρήματα αυτά να αξιοποιούνται

για το... κλείσιμο των οικονομικών «πληγών» που άφησε στον αγγλικό σύλλογο η
πανδημία του κορονοϊού αλλά και προκειμένου να μπορέσουν να «τρέξουν» (από
πλευράς Λίβερπουλ πάντα) ορισμένα σημαντικά πρότζεκτ, όπως για παράδειγμα η
επέκταση της χωρητικότητας στο «Άνφιλντ»
μέσω της κατασκευής νέας κερκίδας.

Σάλος στο χώρο της ενόργανης από
καταγγελίες για βασανισμούς
«Βράζει» η ενόργανη γυμναστική μετά
τις καταγγελίες για βασανισμούς που
κατήγγειλαν με επιστολή τους στην
πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα
Σακελλαροπούλου και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, 22 καταξιωμένες αθλήτριες και αθλητές της
ενόργανης γυμναστικής - με διακρίσεις
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Για το θέμα αυτό μίλησαν στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» η Ολυμπιονίκης, Ειρήνη Αϊνδίλη και ο δικηγόρος
των αθλητών και αθλητριών της ενόργανης, Αλέξανδρος Αδαμίδης.
Σύμφωνα με την κυρία Αϊνδίλη, η γραμμή
της ομοσπονδίας είναι αυτοί οι άνθρωποι
να απομακρυνθούν από τους αγωνιστικούς
χώρους.
Από την πλευρά του ο κ. Αδαμίδης υποστήριξε ότι αν κάποιοι από αυτούς βρίσκονται
ακόμα στο αθλητικό στερέωμα πρέπει να
παραιτηθούν.
Όπως είπε, οι καταγγελίες ξεκίνησαν από
22 αθλητές και αθλήτριες και σήμερα έχουν
αυξηθεί στον αριθμό, όχι μόνο από την
ενόργανη, αλλά και από τη ρυθμική γυμναστική. Ακόμα, αθλητές και αθλήτριες από
χώρες της ΕΕ καταγγέλλουν το συμβάν.
Εξήγησε πως πρόκειται για περιστατικά τη
χρονική περίοδο μεταξύ 1985 και 2010 και
αφορούν πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας από πρώην προπονητές
και προπονήτριες.

Τόνισε ότι οι καταγγελίες των αθλητών και
αθλητριών γίνονται για την αγάπη του στο
άθλημα της γυμναστικής και το αγώνισμα
της ενόργανης και δεν αφορούν το σύνολο
των προπονητών και προπονητριών.
Υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο επιλογής και αξιολόγησης προπονητών
που ασχολούνται με μικρά παιδιά κυρίως
στον πρωταθλητισμό και πρόσθεσε πως
υπάρχει προκαταρκτική εξέταση κατά την
οποία θα εξεταστεί αν κάποια από τα αδικήματα έχουν παραγραφεί.
Με τη σειρά της η κυρία Αϊνδίλη υπογράμμισε το χρέος της ομοσπονδίας να αγκαλιάσει
όλους αυτούς τους πρώην αθλητές και τις
αθλήτριες και πως πρέπει να γνωρίζει τα
ονόματα των προπονητών και προπονητριών για να διαπιστώσει αν βρίσκονται ακόμα
στους αγωνιστικούς χώρους.
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Έρχεται το «αυτοματοποιημένο»
οφσάιντ
Σε μία αποκάλυψη που θα προκαλέσει
έντονες συζητήσεις και, εφ' όσον ισχύσει,
θα αλλάξει πολλά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, προχώρησε ο Αρσέν Βενγκέρ.
«Νομίζω ότι το αυτοματοποιημένο οφσάιντ
θα είναι έτοιμο για το 2022» τόνισε ο Αλσατός προπονητής και διευθυντής ανάπτυξης ποδοσφαίρου της FIFA, μιλώντας στην
εφημερίδα The Times και πρόσθεσε: «Καταβάλλω πολλές προσπάθειες για να συμβεί αυτό, κάτι που σημαίνει ότι το σήμα θα
αποστέλλεται αμέσως στον διαιτητή. Σήμερα, κατά μέσο όρο, πρέπει να περιμένουμε
περίπου 70 δευτερόλεπτα, μερικές φορές
1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα. Και θα είναι
πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε πολλούς
πανηγυρισμούς να ακυρώνονται με καθυστέρηση για οριακές καταστάσεις».
Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί το σχέδιο
για την εφαρμογή του «αυτοματοποιημένου»

οφσάϊντ, η τεχνολογία θα διαδραματίζει
πλέον καταλυτικό ρόλο στο λαοφιλέστερο
των παιχνιδιών, που ήδη έχει δεχθεί την
«παρέμβαση» της άμεσης ειδοποίησης για
το εάν η μπάλα έχει περάσει την γραμμή
τέρματος και φυσικά του συστήματος VAR
για τις αμφιλεγόμενες φάσεις, που έχει προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων.

Ολυμπιακοί Αγώνες: 6 Απριλίου 1896
η αναβίωση της σύγχρονης Ολυμπιάδας

Η Αθήνα και η Ελλάδα γιορτάζουν σήμερα
την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων.
Σαν σήμερα 125 χρόνια πριν, το μεγαλύτερο
αθλητικό γεγονός ολόκληρου του πλανήτη
ζωντάνεψε στο Καλλιμάρμαρο της Αθήνας.
Στις 6 Απριλίου του 1896, 241 αθλητές από
14 χώρες υπό τις επευφημίες 60.000 θεατών έδωσαν το παρόν στους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες της σύγχρονης εποχής.
Το όραμα του Πιερ ντε Κουμπερτάν και του
Δημήτρη Βικέλα έγινε πραγματικότητα και
πλέον αποτελούν το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη.
Τα ιδεώδη του Ολυμπισμού εκφράζει με τον

καλύτερο τρόπο στη σύγχρονη εποχή η Γιαπωνέζα κολυμβήτρια Ρικάκο Ικέε.
Έχοντας ήδη δώσει το 2019 τον κορυφαίο
αγώνα, αυτό της ζωής, και νικώντας τη λευχαιμία στα 18 της, πήρε την πρόκριση για
τους Ολυμπιακούς στο Τόκυο.
Στη γιορτή όμως του αθλητισμού δε θα λάβει
μέρος, όπως ανακοίνωσε η Βόρεια Κορέα,
επικαλούμενη την προστασία των αθλητών
της από τον κορωνοϊό.
Βόρεια και Νότια Κορέα έχουν καταθέσει
κοινή υποψηφιότητα για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του 2032.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας
758 Pape Ave., Toronto, On 416-465-3243 cell 416-888-0894
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Συμπλήρωση αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων
Σύνταξη εξουσιοδοτήσεων και πληρεξουσίων
Νομικές συμβουλές
για τις υποθέσεις σας στην Ελλάδα

translations@primus.ca

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 0-1: Προβάδισμα
πρόκρισης με buzzer beater του Μουργκ
Ο ΠΑΟΚ με εκπληκτικό τέρμα του Μουργκ
στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων
κέρδισε την ΑΕΚ με 1-0 στο ΟΑΚΑ και πήρε
προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.
Με "χρυσό" σκόρερ τον Τόμας Μουργκ που
μπήκε στο 91' αντί του Τζόλη και σκόραρε
στο 94' με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ ο
ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ με 1-0 στο ΟΑΚΑ
και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τον
τελικό ενόψει και της ρεβάνς της Τούμπας
μετά από τρεις εβδομάδας.
Σε ένα παιχνίδι όπου πήγαινε για 0-0 με
τις δύο ομάδες να φοβούνται να χάσουν
μετά τα "στραπάτσα" της Κυριακής κόντρα

σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αντίστοιχα ήρθε η τρομερή εκτέλεση φάουλ του
Μουργκ για να δώσει τη νίκη στην ομάδα
της Θεσσαλονίκης η οποία πανηγυρίστηκε
έξαλλα απ' όλους στον ΠΑΟΚ.

ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός
1-1: Ραντεβού στο Φάληρο
Ο ΠΑΣ Γιάννινα και ο Ολυμπιακός
αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στον
πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου
Ελλάδας, με τον Χασάν (73') να
απαντάει στο γκολ του Εραμούσπε
(45+6'). Όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς
στο Φάληρο.
Δεν είχε νικητή ο πρώτος ημιτελικός
του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα
στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Ολυμπιακό στους Ζωσιμάδες με το τελικό
σκορ να λήγει 1-1. Σε ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, οι Ηπειρώτες
κατάφεραν να μπουν μπροστά στο σκορ με
πέναλτι του Εραμούσπε στο 45+6'.
Οι ερυθρόλευκοι αύξησαν την απόδοσή
τους στο δεύτερο μέρος και μπόρεσαν να

φτάσουν στην ισοφάριση με ένα εντυπωσιακό γκολ του Αχμέντ Χασάν στο 73'. Έτσι,
με τον Ολυμπιακό να έχει πετύχει το εκτός
έδρας τέρμα, οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν
το "εισιτήριο" του τελικού στο Καραϊσκάκης.

Έλληνας καθηγητής μαθηματικών παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον, Ελληνικής γλώσσας
και Μαθηματικών. Τιμές προσιτές.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο
τηλέφωνο 647-9046721 κ. Στέλιος
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Η Μύκονος του αγροτουρισμού και της αυθεντικής νησιωτικής ζωής
Η επίσκεψη στις φάρμες και τα
αγροκτήματα και η γνωριμία με
ντόπιους παραγωγούς είναι κάπως σαν να κοιτάς πίσω από μια
κουρτίνα. Και σίγουρα είναι ο καλύτερος τρόπος για να δεις την αυθεντική Μύκονο πίσω από τη λάμψη
Γιάννης
Κακαγιάννης και την πολυτέλεια.
Φαντάσου ένα σπίτι σε ένα ελληνικό
παραδοσιακό χωριό. Ένας ξυλόφουρνος είναι αναμμένος, στην κουζίνα ετοιμάζεται χειροποίητο φύλλο για πίτες. Τα λαχανικά (απευθείας από το
μποστάνι) και τα τυριά (φτιαγμένα σε ντόπια τυροκομεία)
περιμένουν καρτερικά στον πάγκο να δώσουν γεύση
στην πίτα μαζί με τα αβγά (φρέσκα από την κότα της
αυλής). Και η συνταγή της πίτας; Μάλλον θα είναι από
το παλιό χειρόγραφο βιβλίο συνταγών και έχει περάσει
γενιές και γενιές για να φτάσει να χρησιμοποιείται μέχρι
σήμερα.
Θα περίμενες ποτέ αυτό το σπίτι να είναι στη Μύκονο;
Δύσκολα. Η εικόνα αυτή απέχει πολύ από την πολυτέλεια και
την λάμψη που σου έρχεται στο μυαλό μόλις σκεφτείς το κυκλαδίτικο αυτό νησί. Η αλήθεια είναι όμως, ότι κάτω από την
πολυτελή ομορφιά κρύβεται η αληθινή καρδιά της Μυκόνου.
Αυτή που θα νιώσεις να χτυπά σε κάθε χωριό της.
Ανακάλυψέ την και εσύ! Μάθε πως ζυμώνουν οι ντόπιοι το
ψωμί. Ή πως φτιάχνουν τα πολλά, διαφορετικά τυριά τους
(ξυνοτύρι, τυροβολιά, κοπανιστή κ.α.). Ή πως μαζεύουν τα
φρέσκα λαχανικά από το μποστάνι και πως τα μαγειρεύουν.
Μπορείς ακόμα να μάθεις τα πάντα για τη σχέση των ντόπιων με τα οικόσιτα ζώα (πρόβατα, κότες, άλογα, γαϊδούρια,
κουνέλια) και να γνωρίσεις από κοντά τα μυκονιάτικα κρασιά,
φτιαγμένα από σπάνιες ποικιλίες σταφυλιών (Ασύρτικο, Αθήρι, Μονεμβασιά, Μαλαγουζιά, Αγιαννίτης και Μανδηλάρια).
Το πιο συναρπαστικό όμως είναι οι ιστορίες των ανθρώπων

που ζουν στις φάρμες και δίνουν τη ζωή τους για να παράγουν και να προσφέρουν ό,τι καλύτερο βγάζει αυτός ο τόπος.
Θα «ακούσεις» τις ιστορίες αυτές στις γεύσεις που θα δοκιμάσεις ή σε ντόπια προϊόντα, που θα πάρεις φεύγοντας μαζί
σου.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Μπορείς να ψάξεις και να επιλέξεις προσεκτικά φάρμες και
αγροκτήματα που σε ενδιαφέρουν για να ζήσεις μια ολοκληρωμένη αγροτουριστική εμπειρία στη Μύκονο. Εμείς σου
προτείνουμε:
Άγιος Λάζαρος
Ο Άγιος Λάζαρος, πολύ κοντά στη Χώρα, έχει την κοσμοπολίτικη αύρα που θα περίμενες από τα πολυτελή καταστήματα
και τα ξενοδοχεία της Μυκόνου. Εκτός από αυτήν όμως έχει
και τα Μυκονιάτικα Τυροκομεία (Mykonian Farmers), όπου

μπορείς να πας για να δεις πως παράγονται τα τοπικά τυριά. Η μονάδα χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους, εδώ, όμως, θα σου
δείξουν και τους παραδοσιακούς τρόπους
παραγωγής όπως, επίσης, θα σου εξηγήσουν
τις διαφορές στη χρήση φρέσκου γάλακτος
από διαφορετικά ζώα (κατσίκα, πρόβατο, αγελάδα). Δες και εσύ λοιπόν ποιο προτιμάς: το
ξινότυρο (με μεγαλύτερη διάρκεια ωρίμανσης
για πιο ξινή γεύση και αλμυρό στη γεύση, άρα
ιδανικό για να συνοδέψεις ζυμαρικά), την τυροβολιά (μαλακό τυρί σύντομης ωρίμανσης,
το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στις χειροποίητες πίτες), την κοπανιστή (λευκό τυρί με
πικάντικη γεύση καθώς ωριμάζει πάνω από
40-140 μέρες) ή τη νιαρή (μαλακό τυρί σύντομης ωρίμανσης);
Άνω Μερά
Υπάρχουν πολλά πράγματα να δεις στον δεύτερο μεγαλύτερο οικισμό μετά τη Χώρα της
Μυκόνου. Λίγο πριν φτάσεις στο χωριό (στην περιοχή Μεσσαριά) θα βρεις το αγρόκτημα Mykonian Spiti, το οποίο σε
προσκαλεί να ζήσεις την ατμόσφαιρα της παραδοσιακής κυκλαδίτικης κατοικίας. Εδώ μπορείς να πάρεις μαθήματα τοπικής κουζίνας χρησιμοποιώντας λαχανικά από το οικογενειακό
μποστάνι και να ακούσεις ιστορίες ντόπιων που αφηγούνται
τις παραδόσεις, τα θρησκευτικά έθιμα και τις οικογενειακές
τους ιστορίες. Πάλι εκτός πόλης, θα βρεις άλλη μια φάρμα
που αξίζει τον κόπο να επισκεφθείς. Στην Mykonos Vioma
Organic Farm μπορείς να αγοράσεις λαχανικά, φρούτα και
κρασιά, όπως επίσης μέλι που παράγεται στις 20 κυψέλες
της. Οι Rizes είναι ένα ακόμα μυκονιάτικο αγρόκτημα που
αναβιώνει τις παραδόσεις του νησιού μέσα από την κλασσική
μυκονιάτικη διαρρύθμιση και επίπλωσή του, αλλά και μέσα
από μαθήματα μαγειρικής και τυροκομίας.

Τουρισμός: Πέντε «γραμμές άμυνας» απέναντι στον ιό
– Το «restart» στα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης
«Ματιές» στην Ελλάδα ενόψει του
«restart» του ελληνικού τουρισμού ξεκίνησαν να ρίχνουν τα διεθνή Μέσα
Ενημέρωσης.
Με σειρά συνεντεύξεων σε υψηλής
αναγνωσιμότητας ΜΜΕ του εξωτερικού
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die
Weltonline, El Mundo) ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης παρουσιάζει
στη διεθνή κοινότητα το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για το άνοιγμα του
τουρισμού το 2021.
«Σαφείς
και
συγκεκριμένες
προϋποθέσεις»
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης για
τον ελληνικό τουρισμό υπογραμμίζει τον
ευρύτερο αντίκτυπο της ταξιδιωτικής κίνησης προς την Ελλάδα. «Με τη χώρα μας
ως πρωτοπόρο, ο παγκόσμιος τουρισμός
επιχειρεί αποφασιστικό βήμα προς την
κανονικότητα».
Μιλώντας στη μεγάλης κυκλοφορίας γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine
Zeitung, o υπουργός Τουρισμού αναφέρει
ότι «το σχέδιό μας για το φετινό άνοιγμα
του ελληνικού τουρισμού προβλέπει να
ξεκινήσουμε στις 14 Μαΐου, με όλες εκείνες τις χώρες, από τις οποίες διαχρονικά
υποδεχόμαστε ταξιδιώτες». Σημειώνει πως
«προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σαφείς
και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ώστε η

ταξιδιωτική αγορά να είναι σε θέση να προσαρμοστεί αμέσως και με ευκολία» και προσθέτει ότι «για την Ευρώπη και ορισμένες
αγορές με υψηλό ποσοστό εμβολιασμένων,
θέλουμε να ανοίξουμε ήδη από τα μέσα
Απριλίου». Επισημαίνει ότι «η περαιτέρω
ανάπτυξη του ανοίγματος εξαρτάται από
την αγορά και από το επίπεδο ετοιμότητας
του κλάδου», ωστόσο τονίζει πως «σε κάθε
περίπτωση είναι η κυβέρνηση εκείνη που
θα πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα». «Αυτή
τη φορά, το άνοιγμα δεν εξαρτάται, ως είθισται, από τη ζήτηση, αλλά από το πότε θα
είμαστε έτοιμοι», υπογραμμίζει.
«Γραμμές άμυνας»
Παρουσιάζοντας, στην ίδια εφημερίδα, το
επιχειρησιακό σχέδιο για το άνοιγμα του
Τουρισμού, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε σε
πέντε «γραμμές άμυνας»:

«Μέρος των μέτρων ασφαλείας του σχεδίου μας για
την τουριστική περίοδο
είναι οι προϋποθέσεις για
την είσοδο των ταξιδιωτών στην Ελλάδα. Κάθε
τουρίστας θα παρουσιάζει
βεβαίωση ότι είτε έχει εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού είτε ότι έχει αναρρώσει μετά από μόλυνση από
τον ιό, ή θα επιδεικνύει
αρνητικό τεστ. Αυτή είναι η
“πρώτη γραμμή άμυνας”. Η
δεύτερη γραμμή είναι ότι θα
πραγματοποιούμε οι ίδιοι
δειγματοληπτικά τεστ κατά
την άφιξη. Σε σχέση με αυτό, θα στρέφουμε
τη στρατηγική μας ως προς τους ελέγχους
προς τα εκεί όπου ενδεχομένως βρήκαμε
συγκεντρώσεις θετικών κρουσμάτων την
προηγούμενη ημέρα. Η τρίτη “γραμμή άμυνας” είναι να τίθενται αμέσως σε καραντίνα
οι επισκέπτες σε περίπτωση θετικού τεστ
και στη συνέχεια να υποβάλλονται εκ νέου
σε πιο λεπτομερές τεστ PCR. Η τέταρτη
“γραμμή άμυνας” είναι οι γενικοί κανόνες
ασφαλείας, όπως η υποχρέωση μάσκας ή
η τήρηση των αποστάσεων, οι περιορισμοί
σε εστιατόρια, λεωφορεία, ξεναγήσεις και
ούτω καθεξής. Η “πέμπτη γραμμή άμυνας”
είναι ότι όλοι θα πρέπει να ακολουθούν
τους ίδιους κανόνες με τους Έλληνες. Εάν
υπάρχει υποχρέωση μάσκας για τους Έλληνες πολίτες, το ίδιο θα ισχύει για όλους,
είτε έχουν εμβολιαστεί είτε όχι. Τέλος, ο

εμβολιασμός των εργαζομένων στον ελληνικό τουριστικό τομέα θα συμβάλει επίσης
στην προστασία από τις μολύνσεις. Θα εμβολιαστεί κατά προτεραιότητα αμέσως μετά
τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς υψηλού κινδύνου», ανέφερε.
«Ευκολότερο να παραταθεί η ταξιδιωτική περίοδος»
Σχετικά με την παράταση της τουριστικής
περιόδου, ο υπουργός Τουρισμού επεσήμανε στη FAZ ότι «φέτος θα είναι ευκολότερο να παραταθεί η ταξιδιωτική περίοδος».
«Μετά τον Σεπτέμβριο το πρόβλημα του
εμβολιασμού θα έχει επιλυθεί και θα εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη τουριστική ζήτηση, η οποία δε θα έχει ακόμη ικανοποιηθεί.
Κάποιοι θα θέλουν να έρθουν τον Οκτώβριο
ή τον Νοέμβριο. Η Ελλάδα προετοιμάζεται
γι’ αυτό», πρόσθεσε.
Μιλώντας στη Welt, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στο ζήτημα της ελεύθερης κυκλοφορίας των τουριστών στην Ελλάδα: «Δεν
θα υπάρξει κανενός είδους διάκριση έναντι όσων επισκεπτών δεν έχουν εμβολιαστεί. Όλοι οι άνθρωποι θα επιτρέπεται να
ταξιδεύουν. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για
εμάς, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε το Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολιασμού τον Ιανουάριο», τόνισε.
Στην ερώτηση για το πόσο σημαντικοί είναι
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Η ΕΕ βάζει φρένο στην εξαγορά της
Transat AT από την Air Canada
Οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ
απέρριψαν την προτεινόμενη εξαγορά του Tour Operator
Transat AT από την Air Canada,
αφήνοντας τον πρώτο σε επισφαλή οικονομική κατάσταση.
Η Air Canada ακύρωσε τη συμφωνία όταν έμαθε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε θα εγκρίνει
τη συμφωνία με την τρέχουσα
μορφή της.
Η Air Canada δήλωσε ότι προσέφερε “ένα
σημαντικό πακέτο διορθωτικών μέτρων” για
να καθησυχάσει της ανησυχίες για μονοπωλιακή κατάσταση.
”Η Air Canada κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι η παροχή πρόσθετων μέτρων, τα οποία
ενδέχεται να μην έχουν ακόμη έγκριση, θα
θέσει σε κίνδυνο σημαντικά την« κερδοφορία της σε υπερατλαντικές διαδρομές”, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.
Η επικεφαλής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ Margrethe Vestager δήλωσε ότι η
Air Canada δεν είχε κάνει επαρκείς παραχωρήσεις για να μετριάσει τα προβλήματα
ανταγωνισμού.

συνέχεια από τη σελίδα 24
για την Ελλάδα οι Γερμανοί τουρίστες, ο κ.
Θεοχάρης είπε «για τον ελληνικό τουρισμό
οι Γερμανοί βρίσκεστε στην πρώτη θέση!
Αλλά σας ακολουθεί από κοντά και η Μεγάλη Βρετανία». Ακολούθως, ο υπουργός
επανέλαβε ότι «οι Γερμανοί τουρίστες δεν
χρειάζεται να είναι εμβολιασμένοι για να
κάνουν διακοπές στην Ελλάδα». «Ένα αρνητικό τεστ κορvνοϊού αρκεί. Θέλουμε να
δημιουργήσουμε ασφαλές περιβάλλον για
τους φιλοξενούμενούς μας. Γιατί όποιος δεν
αισθάνεται ασφαλής, δεν μπορεί να χαλαρώσει. Θέλουμε να αντιμετωπίζουμε τους
ανθρώπους που έρχονται στη χώρα μας
σαν οικογένειά μας. Όχι μόνο γιατί έτσι είναι
οι Έλληνες, αλλά και γιατί φέτος αυτό είναι
σημαντικότερο από ποτέ» τόνισε.
«Η Ελλάδα έχει πιστούς τουρίστες»
Τέλος, συνέντευξη του υπουργού Τουρισμού «φιλοξενεί» και ισπανική εφημερίδα
El Mundo, η οποία στο σχετικό δημοσίευμα
επισημαίνει: «Η Ελλάδα, χώρα με 12 εκατ.
κατοίκους και πάνω από 7 εκατ. τουρίστες
(αριθμός του 2020), υπέστη, όπως και η
Ισπανία, τις συνέπειες της πανδημίας στον
τουριστικό της τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει ποσοστό 15% του ΑΕΠ της (13% ήταν
το αντίστοιχο ποσοστό για την Ισπανία
πριν από την κρίση πανδημίας)».
Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης
απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις κατηγορίες των επισκεπτών στους οποίους η
Ελλάδα απευθύνεται κατά προτεραιότητα
το φετινό καλοκαίρι, επισήμανε: «Μια σημαντική επιτυχία αποτελεί το ότι η Ελλάδα
έχει “πιστούς” τουρίστες, οι οποίοι την επιλέγουν για διακοπές επανειλημμένα. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τον υψηλό βαθμό
ικανοποίησής τους και τη σταθερή στήριξή
τους προς τη χώρα μας. Η θάλασσα, ο ήλιος,
η ιστορία, ο πολιτισμός, η γαστρονομία, οι

“Η προτεινόμενη συναλλαγή θα εγείρει
ανησυχίες για τον ανταγωνισμό σε μεγάλο
αριθμό διατλαντικών διαδρομών. Με βάση
τα αποτελέσματα δοκιμών της αγοράς, οι
προσφερόμενες ‘θεραπείες’ φαίνονται ανεπαρκείς”, δήλωσε η Vestager.
Εκπρόσωπος της Transat ανέφερε ότι η
εταιρεία “επανεξετάζει τις επιλογές της”,
αλλά έχει καθυστερημένες προθεσμίες αυτόν τον μήνα για την αποπληρωμή δανείων
και στα πλαίσια αυτά διεξήγαγε συνομιλίες
με τις επαρχίες του Κεμπέκ και τις ομοσπονδιακές κυβερνήσεις για επείγουσα οικονομική βοήθεια.|
“Είναι ακόμα βέβαιο ότι θα μπορέσουμε να
εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση τις επόμενες εβδομάδες”, δήλωσε
ο εκπρόσωπος της Transat AT, Christophe
Hennebelle.
εναλλακτικές δραστηριότητες και στην περίπτωση των μεγάλων πόλεων οι αστικές
αποδράσεις (city breaks), είναι οι λόγοι για
τους οποίους οι τουρίστες επιλέγουν την
Ελλάδα για τις διακοπές τους. Αυτό ισχύει
σταθερά για τους τουρίστες που προέρχονται πρωτίστως από τη Γερμανία και το
Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Γαλλία, η Ιταλία,
η Ρωσία, οι ΗΠΑ και οι βαλκανικές χώρες
αποτελούν τις άλλες μεγάλες αγορές για
τον τουριστικό μας τομέα».
Έπαινοι για τον τρόπο που ανοίγει ο ελληνικός τουρισμός από το Κάιρο
Τα εύσημα της αιγυπτιακής πλευράς για
τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα το άνοιγμα του τουρισμού, εξέφρασε
σήμερα το πρωί στο Κάιρο, ο υπουργός
Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου
δρ. Χάλιντ Ελ Ανάνι, υποδεχόμενος τον κ.
Θεοχάρη.
Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΠΕ
– ΜΠΕ, ο κ. Θεοχάρης, είπε ότι ο Αιγύπτιος
ομόλογός του επαίνεσε την Ελλάδα «για το
μοντέλο μας και για τον τρόπο με τον οποίο
ανοίγουμε. Και μας είπε ότι οι βάσεις του
είναι και οι βάσεις του ανοίγματος του τουρισμού της Αιγύπτου», τονίζοντας ότι «χαιρόμαστε όταν υπάρχει αυτού του επιπέδου
η συνεργασία».
«Κοιτάξαμε το μέλλον, είδαμε το πώς θα
μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμη
πιο έντονα, πιο στενά και παραγωγικά, και
στους διεθνείς φορείς, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού που είμαστε μαζί στο
Εκτελεστικό Συμβούλιο, αλλά και κυρίως
στον τομέα της κρουαζιέρας, έναν τομέα
που είναι πολύ ελπιδοφόρος για το μέλλον,
αλλά κυρίως είναι ένας τομέας που μπορεί
να φέρει τις δύο χώρες πιο κοντά, γιατί αυτό
που μας ενώνει είναι η Μεσόγειος Θάλασσα, η οποία δεν μας χωρίζει, μας ενώνει»,
τόνισε ο κ. Θεοχάρης.
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Book Review - The War of Greek Independence at 200: Historical Perspectives
The Greek Revolution
A Critical Dictionary
Edited by Paschalis M. Kitromilides and
Constantinos Tsoukalas
770 pp. The Belknap Press, Harvard
University Press. 2021
ISBN 9780674987432
The uprising that started in
the Peloponnese in March
1821 and nine years later
resulted in the establishment
of a free Greek state is the
James
most pivotal event in the
Karas
history of the nation. Greek
tenacity, incredible sacrifices,
philhellenic fervour, Ottoman atrocities and,
finally, foreign intervention resulted in the
miracle of Greek independence in the face of
incredible odds.
It was the first new nation to be created in
19th century Europe. It happened despite the
initial and fervent opposition of the European
powers who found it unwelcome and highly
disturbing. For the Greeks it is part history,
part mythology and the creator of the modern
nation. Historical facts mixed with legends
and myths over 200 years define the Greek
nation, the patriotism of its people and to a
large extent the Greek character.
Paschalis Kitromilides and Constantinos
Tsoukalas, the editors of The Greek
Revolution, have undertaken to provide
extensive information on a broad range of
topics pertaining to the war of independence.
They wanted the topics that are covered
by the writers to examine their subjects
and make room for the reader to “use the

topics covered as a foundation and entry
into the event.” They want to give us reliable
information and critical evaluation in an easily
accessible dictionary form.
The editors are both professors emeriti of the
University of Athens, Kitromilides of Political
Science and Tsoukalas of Sociology. They
have engaged the services of 39 scholars
in various fields to write essays on the
topics that the editors chose, and the hefty
tome contains detailed information about
unexpected topics that can usually be found
in a book that has adopted the form of a
dictionary. As such this is not a narrative
history of The Greek War of Independence
but a gold mine of information about some
obvious and some unexpected subjects.
Space will not permit me to comment even
on a reasonable number let alone all of the
essays. The book covers the fundamentals
of a revolution: warfare, politics, civil war,
diplomacy and eventually independence.
It begins with the the situation in the
Balkans, the Greeks of the Diaspora and
the homeland, all within the the world of the
Ottoman Empire.
Some essays are less comprehensible to the
general reader than others. Professor Vaso
Seirinidou’s essay on Communities begins as
follows: “The Greek Revolution established
new contexts for the historical study of the
experience of Greeks within structures of
communities.” She gives two approaches
to the historiographic view of communities
which would be of interest to specialists and
then tells us that her “essay offers a critical
approach to this historiographic “antinomy”
by examining various versions of the

phenomenon.” Her essay would do well in a
peer-reviewed academic journal, but it is hard
to follow in a book like The Greek Revolution.
We are led through the Forms of Resistance
of the occupied Greeks and the organization
of Secret Societies especially the famous and
indispensable Philiki Etaireia (The Society of
Friends) which played a pivotal role in the
organization of the uprising.
In Events and Places, the authors examine
in alphabetical order the occurrences in 15
areas from the Aegean Islands to Asia Minor,
Cyprus, Macedonia, Missolonghi Navarino,
Rumeli and Samos. Katerina Galani and
Gelina Harlaftis inform us that the Aegean
and Ionian Seas islands contributed about
six hundred vessels to the war effort. They
correct a number of misconceptions or
omissions about the contribution of the
islands in areas like finance, organization
and commercial and economic damage to
the Ottomans. A good, narrative story of
successes and setbacks on the seas.
In some places like Athens, Cyprus and
Macedonia relatively little happens as
compared to the dramatic events in Chios,
Morea, Navarino and Rumeli. Robert Holland
puts the great naval battle of Navarino in its
international and diplomatic context. The
British, French and Russian navies under
Admiral Codrington destroyed a large
Turkish-Egyptian navy under questionable
authority. The Admiral was in fact disciplined
but in the event the battle quickened and
almost guaranteed the creation of an
independent Greek state.
The second half of the book zeroes in on
topics that are glanced at in general histories
but not necessarily with the focus used in this
book. They also include essays about the
Persons involved, including Clergy, Civilian
Leaders, Diplomats, Intellectuals, Military
Leaders and Women.
Phokion Kotzageorgis, Assistant Professor
of Modern and Contemporary History,
Folklore, and Social Anthropology at Aristotle
University of Thessaloniki tries to give a
balanced view of the involvement of the
clergy in the war. He points out that Patriarch
Gregory V’s excommunication of Alexandros
Ypsilantis and his vicious encyclical against
the rebels at the start of the uprising had

more to do with solicitude for the Greeks of
Constantinople than fidelity to the Sultan.
Stavros Th.? Anestidis of the Centre for
Asia Minor Studies, in his essay on events
in Constantinople takes a similar view. He
suggests that the Patriarch had to deal
with an “unrelenting blackmail. The lives of
hundreds of thousands of Greek citizens
were at imminent risk” in Constantinople. He
states that the Patriarch feared that he “might
jeopardize the very survival of the Christian
population.”
Kotzageorgis praises Archbishop Germanos
of Old Patras for his diplomatic ability but
adds the “beyond whatever truth or fiction
is concealed behind the doxology on the
blessing of the revolutionaries’ weapons by
Germanos in the Aghia Lavra monastery
at Kalavryta, on March 25, 2821….[he]
….was an energetic member of the prelate
clergy.” Is that supposed to mean that there
is or there may be truth in the tradition that
Germanos was at Aghia Lavra on March
25? I thought that the legend, indeed myth,
that the revolution started on March 25,
1821 has no basis in fact. It is a myth that
the church still promotes insisting that the
War of Independence began on an important
religious holiday and that it was a united
effort of clergy and laity,
Kotzageorgis sets out the two diametrically
opposed views. First, that the church was
opposed to the revolution and it was dragged
into it. Second, the church “wholeheartedly
participated in the struggle or even played a
leading role.” He tries to steer a middle, more
nuanced role but I doubt that he will convince
people to change sides on the argument.
Professor Lucien Frary of Rider University
engages in the subject in his essay on
The Orthodox Church. He argues that the
Orthodox Church “was not the spearhead
of a precocious national project.” No doubt
religion was an essential element in Greek
society and it “was at the core of the
tragic cycle of retaliation and reprisal that
characterized the War of Independence.”
In the Peloponnese, according to Frary,
the Greek insurrection erupted under the
leadership of the Orthodox hierarchy. Then
he adds that on the feast of the Annunciation,
“Archbishop Germanos raised a banner with
the cross on it at the Monastery of Agia Lavra
and led a group of armed rebels to Patras,
singing psalms and promising salvation to
those who fall in battle against the Muslims.”
He cites George Finlay’s A History of Greece,
vol 4, page 145 and Charles Frazee’s The
Orthodox Church and Independent Greece,
to support his assertion. The reference to
Finlay is wrong but one can find it in volume
6. Finlay states that the opinion that the
revolution was proclaimed at Aghia Lavra
is not correct. He writes of the legend of the
start of the revolution that has been assumed
to be historical. It clearly is not and I have
no idea why Frary relies for support from an
author who holds the opposite view. I have
not been able to check the reference to
Frazee.
The publication of The Greek Revolution
coincides with the 200th anniversary of the
spontaneous uprising in the Peloponnese
in March of 1821. The celebration of the
anniversary was planned for years
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«ΔΙΔΑΣΚΑΛΕ, ΗΝΕΓΚΑ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΣΕ»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Μάρκ. 9:17-31)

ΓΟΝΕΙΣ – ΠΑΙΔΙΑ - ΧΡΙΣΤΟΣ
Ένας δυστυχισμένος πατέρας, αγαπητέ
αναγνώστη, οδηγεί το ταλαίπωρο παιδί
του, που ήταν δαιμονισμένο, στο Χριστό. Το
έφερε για να το θεραπεύσει. Πότε όμως και
σε ποιά κατάσταση ήταν το παιδί όταν το
έφερε στο Χριστό;
Το παιδί, αγαπητέ αναγνώστη, υπέφερε
από χρόνια. Από μικρό παιδί, «παιδιόθεν».
Και τώρα είναι ένα παλληκαράκι. Το έφερε αργά, καθυστερημένα στο Χριστό. Με
αποτέλεσμα το παιδί να είναι σε βαρειά και
τραγική κατάσταση. Όταν είμαστε γονείς και
παιδιά μακρυά από τον Χριστό, κι ακόμη τον
βλασφημούμε με έργα και λόγια, τότε έρχεται κοντά ο διάβολος και μας δένει χειροπόδαρα με τα σχοινιά της αμαρτίας. Πνεύμα
πονηρό, πνεύμα «άλαλον και κωφόν» είχε
δέσει το παιδί. Με φοβερές και συγκλονιστικές συνέπειες. Οπουδήποτε τον «έπιανε»,
τον συνετάραζε, τον έριχνε κάτω, τον έκανε
ν’ αφρίζει, να τρίζει τα δόντια του να μένει
αναίσθητος. Και πολλές φορές τον έρριξε
στη φωτιά και στα νερά για να τον εξοντώσει. Του είχε αφαιρέσει την ελευθερία, τη θέληση την προσωπικότητα. Είχε καταντήσει
όργανο και παίγνιο του διαβόλου.
Αλλά σε ποια ψυχική κατάσταση βρισκόταν
και ο πατέρας του παιδιού; Από πονηρό
δαιμόνιο έπασχε το παιδί, από την ολιγοπιστία βασανιζόταν ο πατέρας. Ο Χριστός
ονόμασε τη γενεά του πατέρα «άπιστο». Ν’

αποτελούσε εξαίρεση ο δυστυχής εκείνος
πατέρας; Δεν φαίνεται. Δυστυχώς και σήμερα υπάρχουν άπιστοι πατεράδες, οι οποίοι
όχι μόνον δεν προσέρχονται στο Άγιο Δισκοπότηρο να κοινωνήσουν των αχράντων
Μυστηρίων, αλλά ούτε μετανοούν για την
απιστία των, ούτε εξομολογούνται για τις
αμαρτίες των, ούτε εκκλησιάζονται, ούτε
τον σταυρό τους κάνουν. Την ευθύνη τους
την επιρρίπτουν στην μητέρα, η οποία στην
εποχή μας, ως επί το πλείστον, εργάζεται να
βοηθήσει τα οικονομικά του σπιτιού. Πολλές
φορές τα παιδιά μένουν μόνα τους στο σπίτι
χωρίς την εποπτεία, την καλή συμβουλή, το
ενδιαφέρον και την αγάπη των γονέων των.
Η τηλεόραση είναι η μόνη «baby sitter» τους
που τους σερβίρει το κατρακύλισμα της
εποχής χωρίς ηθικά διδάγματα, χωρίς Χριστό. Μόνον όταν τους πλήξει κάποια συμφορά θυμούνται ότι υπάρχει και Θεός και
στρέφουν τα μάτια τους προς τον Χριστό
και τον παρακαλούν να τους σπλαγχνισθεί
και βοηθήσει.
Στη σημερινή περικοπή φανερώνεται η ολιγοπιστία του πατέρα, ο οποίος παρακαλεί
τον Χριστό και του λέει: «Εάν μπορείς να
κάνεις κάτι, σπλαγχνίσου μας και βοήθησέ
μας». Για να πάρει την απάντηση από τον
Χριστό: «Ει δύνασαι πιστεύσει, πάντα δυνατά τω πιστεύοντι». Το θέμα δεν είναι αν
εγώ μπορώ. Το πρόβλημα είναι εάν εσύ
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March 25th was adopted as the date of the
commencement of the revolution in 1838 to
coincide with an event that never happened
(the imaginary start of the revolution at
Kalavryta with Archbishop Germanos) and
the religious holiday of The Annunciation
of the Virgin Mary. She quotes Professor
Thomas Gallant as expressing the ideology
of the 1871 jubilee as “the wedding of
Orthodoxy to the Revolution.”
She writes that statues were erected
of Rhigas Feraios Patriarch Gregory V
and Adamantios Koraes representing a
fusion of antiquity, Byzantinism and the
modern era. The Patriarch condemned and
excommunicated the revolutionaries in the
strongest language, but it was not enough
for the Turks who hanged him anyway.
Fifty years after the event the Greek nation
went into partnership with the church and
recognized its nation-building even if it meant
relying on some unhistorical events.
In 1871, Van Steen tells us, the new nation
espoused the patriotic and expansionist
ambition of the Great Idea (Megali Idea) and
a people who were heirs of the continuation
of classical and Byzantine civilization.
The 100th anniversary in 1921 took place as
the occupation of Smyrna by Greece began
to unravel. It was a muted affair, according
to Van Steen, but Eleftherios Venizelos, who
had instigated the Asia Minor adventure,
turned the anniversary into “the Venizelist
production of the leader’s personal triumph”
that “marked the public euphoria about the
Greeks’ military, territorial and diplomatic
gains.” Venizelos had been voted out of
office in November 1920.
In March 1921 the result of the Asia Minor

and numerous books have been published in
Greece and elsewhere to mark the occasion.
The coronavirus pandemic threw a huge
monkey wrench in(to?) the preparations,
but it did not go unnoticed. All parades and
celebratory events were cancelled except
for one in Athens. It was a stunning event
televised around the world.
The blue and white colours of Greece
could be seen around the world and
Greeks everywhere looked with pride at
the international bow to the motherland.
The Greek Revolution has two chapters on
previous anniversaries with a glance at the
200th. The chapters were written before the
2021 anniversary but also before the current
pandemic ruined everything. Anniversaries
are statements about the the people’s
view of the past and are a reflection of the
national psyche of the present. Patriotism
is a fundamental element of almost all
Greeks and even more acutely felt in Greeks
of the Diaspora. For that reason I shall
comment extensively on the essays about
Anniversaries.
Professor Gonda Van Steen, the Koraes
Professor of Modern Greek and Byzantine
History, Language and Literature and the
Director of the Centre for Hellenic Studies
at King's College London, has a fascinating
chapter on Anniversaries and writes about
the 50th, 100th and 150th anniversaries
of the breakout of the Revolution. Each
observance was significantly different from
the others and says a great deal about the
state of the Greek nation at the time.

μπορείς να πιστεύεις. Πιστεύεις ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού; Θεός αληθινός εκ
Θεού αληθινού; Πιστεύεις ότι ως Θεός Παντοδύναμος μπορεί να σε θεραπεύσει εάν
θέλει;
(Ο Χριστός στη Ναζαρέτ δεν ήθελε να
κάνει θαύματα για την ολιγοπιστία των
ανθρώπων).
Κατάλαβε την αδυναμία του, ο πατέρας και
με δάκρυα στα μάτια παρακαλούσε τον Κύριο να τον ελευθερώσει από την ολιγοπιστία
και να του χαρίσει ζωντανή και θερμή πίστη.
Και ο Χριστός ο παντοδύναμος Υιός και λόγος του Θεού, αφού πρώτα εθεράπευσε την
ολιγοπιστία του πατέρα, θεραπεύει μετά
και ελευθερώνει το παιδί, από το φοβερό
δαιμόνιο. «Το πνεύμα το άλαλον και κωφόν,
εγώ σε διατάσσω, έβγα απ’ αυτόν, και ποτέ
πλέον να μη ξανά εισέλθεις εις αυτόν».
Γεννάται όμως κάποιο ερώτημα, και τίθεται
κάποιο πρόβλημα. Πόσοι από τους σημερινούς γονείς μπορούν να πουν: «Διδάσκαλε, ήνεγκα τον υιόν μου προς σε»; Πόσοι
οδήγησαν τα παιδιά τους στον Χριστό;
Πόσοι μάλιστα και από βρεφικής ηλικίας,

war was unknown and hopes were high
that there would be glorious victories and
the regaining of land in Turkey including
Constantinople. The big celebrations were
therefore postponed to 1930, the 100th
anniversary of the founding of the Geek
nation. By then what became known as
the Asia Minor Catastrophe had occurred,
Greece was humiliated, refugees had flooded
the country and the patriotic ambitions of the
Great Idea were dead and buried.
The 150th anniversary in 1971 was
celebrated during the military dictatorship of
the junta (1967-1974). It was a “celebration”
of Greece’s military power with great
emphasis on patriotism, as usual, but the key
element was sacrifice for the motherland,
war on communists and communism and a
perversion of history to suit junta’s ideology.
It all depended on how history was taught
and viewed. The junta and its view of Greek
history had its detractors, but it also had
supporters in all walks of Greek life.
In
the
final
chapter,
Symbolic
Commemorations and Cultural Affiliations,
Professor Tsoukalas takes a synoptic view
of The Greek War of Independence in its
political and cultural aspects in early 19th
century Europe and projects them to the then
upcoming 200th anniversary. He notes that
Greece is enduring through an unprecedent
deep crisis and “its future is hanging by
a thin thread” and, he states, historical

«παιδιόθεν» τους έδειξαν λόγω και έργω
τον δρόμο προς τον Χριστό; Πόσοι οδήγησαν τα παιδιά τους στον Χριστό και στην
Εκκλησία, στα Κατηχητικά σχολεία, σε χριστιανικές συγκεντρώσεις; Στο σπίτι τα επέβλεπαν; Τα επιτηρούσαν:
Μήπως για πολλούς γονείς συμβαίνει το
αντίθετο; Μήπως πολλοί είχαν και έχουν
επηρεασθεί από αρνητικά κηρύγματα και
ψευδοπροοδευτικές ιδέες, που και στις
ημέρες μας δυστυχώς ακούγονται και μάλιστα από τα μέσα ενημερώσεως; Μήπως
το θεωρούν αναχρονιστικό ή και επιζήμιο
να οδηγήσουν τα παιδιά τους στον Χριστό;
Μήπως άλλοι έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον,
όταν όμως ήταν αργά, όταν τα παιδιά είχαν
πια επηρεασθεί από άλλους «δασκάλους»
και ιδεολογίες και είχαν διαμορφώσει ήδη
χαρακτήρα;
Ένας σοβαρός λόγος, που αρκετά παιδιά και νέοι βρίσκονται στο σημερινό κατάντημα, είναι και οι γονείς τους. Είναι η
ολιγοπιστία τους, η αναιμική θρησκευτική
τους ζωή, η ρηχή πνευματικότης που τους
χαρακτηρίζει.
Όταν οι γονείς δεν έχουν γνωρίσει το βάθος
της χριστιανικής ζωής και αλήθειας. Οταν
διακατέχονται από το υλιστικό πνεύμα.
Όταν τους απασχολούν μόνον τα βιοποριστικά και οικονομικά ζητήματα και παραθεωρούν τις πνευματικές και ψυχικές ανάγκες
των παδιών τους. Όταν δεν υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Όταν κάνουν αβαρίες στον ηθικό νόμο, πώς μπορούν τότε να
οδηγήσουν τα παιδιά τους στον Χριστό;
Η μετάνοια των γονέων και η ακλόνητη πίστη τους στη δύναμη του Σωτήρος Χριστού
θα θεράπευε και τους ίδιους, αλλά και θα
βοηθούσε σε μια τακτοποίηση των σχέσεων με τα παιδιά τους και σε μια πιο σωστή
αγωγή και καθοδήγηση. Θα βοηθούσε σε
μια αληθινή και συνεπή πορεία των παιδιών προς τον Χριστό, προς Εκείνον που είναι «η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν.
14:6), που καλεί και σήμερα τα παιδιά και
τους νέους κοντά Του.
circumstances are conspiring to deprive
Greeks of celebrating the 200th anniversary.
He is referring to the economic crisis of
the last ten years and attaches no blame
on Greece. It is a European affair. True but
within the European affair Greece gained the
status in the acronym PIGS which is made
up of the initials of the worst-run European
countries. The financial crisis may have been
exacerbated by currents beyond its control,
but the huge loans incurred by successive
Greek governments were hardly the fault of
others.
Be that as it may Tsoukalas casts a longrange view of the political and cultural
context of the revolution and expresses the
hope that for Greece the crisis may prove to
be cathartic. He sees a moral debt to Greece
by Europe not just for the classical past but
for the significant contribution to 19th century
experience through the revolution and
the cultural effects of Philhellenism. It is a
grand vision but then came the coronavirus,
Covid-19 and the devastating pandemic.
Tsoukalas’s vision is worth pursuing and
The Greek Revolution provides information,
controversy, and enough food for thought to
sustain us for a long time. But, unfortunately,
for most of us, not until the next big
anniversary. But we will be here for the 201st
and will catch up on what we did not do for
the 200th.
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Tsoureki – Greek Easter Bread For Sale
Naturally Dyed Easter Eggs
•
•
•

For Red Eggs
the skins of approx. 10 medium
yellow skinned onions
5 cups of water
2 Tbsp. white vinegar

•
•
•

For Blue Eggs
5 cups of finely chopped purple
cabbage
5 cups of water
2 Tbsp. white vinegar

1
Add your dry ingredients into a pot and pour enough water to
cover by over an inch. Bring up to a boil and then simmer for 30 minutes.
Take off the heat and allow to cool to warm.
2
Remove the purple cabbage or onions skins and place the eggs
gently in the respective pot. Bring back to boil and simmer for 5 minutes
then take off the heat.
Πήτερ
3
Allow the eggs to cool in the dye then transfer to your fridge to
Μινάκης
set overnight.
Remove the eggs with a slotted spoon and allow to air-dry (about 45
minutes). Dab a white paper towel into some vegetable oil and polish then place in the egg
carton and store in the fridge until needed.
Want to make some other coloured eggs?
•
use brown eggs with purple cabbage to get green eggs
•
use brown eggs with yellow onions to get rusty red eggs
•
shredded beets with white eggs to get pink eggs
•
shredded beets with brown eggs to get maroon brown
(same water to vinegar to vegetable matter ratio)
•
2 Tbsp. of tumeric per cup of water for yellow eggs
NOTE: I tried boiling the eggs then adding to dye and then boiling the eggs in the dye. The
latter works better as the eggs retain their colour whereas when you boil them first, the dye
can still rub off.

Φυσικά βαμμένα Πασχαλινά αυγά
•
•
•

Για κόκκινα αυγά
Τις φλούδες από περίπου. 10 κρεμμύδια μεσαία κίτρινα
5 φλιτζάνια νερό
2 κουταλιές της σούπας. λευκό ξίδι

•
•
•

Για μπλε αυγά
5 φλιτζάνια ψιλοκομμένο μοβ λάχανο
5 φλιτζάνια νερό
2 κουταλιές της σούπας. λευκό ξίδι

1
Προσθέτουμε τα ξηρά συστατικά σε μια κατσαρόλα και ρίχνουμε αρκετό νερό
για να καλύψουμε πάνω από μια ίντσα. Βράζουμε και μετά σιγοβράζουμε για 30 λεπτά.
Κατεβάζουμε από τη φωτιά και τα αφήνουμε να κρυώσουν.
2
Αφαιρούμε το πορφυρό λάχανο ή τα κρεμμύδια και τοποθετούμε τα αυγά απαλά
στην αντίστοιχη κατσαρόλα. Ξαναβράζουμε και σιγοβράζουμε για 5 λεπτά και μετά βγάζουμε από τη φωτιά.
3
Αφήνουμε τα αυγά να κρυώσουν στη βαφή και στη συνέχεια τα μεταφέρουμε στο
ψυγείο.
Αφαιρούμε τα αυγά με κουτάλι και τα αφήνουμε να στεγνώσουν στον αέρα (περίπου 45
λεπτά). Βάζουμε μια πετσέτα με λίγο φυτικό λάδι και γυαλίζουμε. Στη συνέχεια τα τοποθετούμε στο κουτί αυγών και τα αποθηκεύουμε στο ψυγείο.
Θέλετε να φτιάξετε άλλα χρωματιστά αυγά;
• χρησιμοποιήστε καφέ αυγά με μωβ λάχανο για να πάρουν πράσινο χρώμα
•
χρησιμοποιήστε καφέ αυγά με κίτρινα κρεμμύδια για να πάρουν ένα χρώμα σκουριασμένου κόκκινου τα αυγά
• τεμαχισμένα παντζάρια με λευκά αυγά για να πάρουν ροζ χρώμα
• τεμαχισμένα παντζάρια με καφέ αυγά για καφέ χρώμα
(ίδια αναλογία νερού προς ξίδι προς φυτική ύλη)
•
2 κουταλιές της σούπας ανά φλιτζάνι νερό για κίτρινα αυγά
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προσπάθησα να βράσω τα αυγά, προσθέτοντας μετά τη βαφή και μετά δοκίμασα να βράσω τα αυγά στη βαφή. Το τελευταίο λειτουργεί καλύτερα καθώς τα αυγά
διατηρούν το χρώμα τους, ενώ όταν τα βράζετε πρώτα, η βαφή μπορεί να τρίβεται και να
ξεβάφει.

For the past 5 years, I’ve sold Tsourekia and the response was tremendous. People loved
my Tsoureki!
For those asking, Tsoureki is an Easter brioche with aromas of mastiha, mahlepi, orange
zest and it’s texture is light, fluffy – I could eat the whole loaf!
I am now taking pre-orders for Easter Tsourekia, for pick-up only in the east-end of Toronto,
cash/paypal/credit card. Deadline to place order: April 19th

Email me at info@kalofagas.ca to place your order.

Sophia’s Easter Koulourakia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 kg. unsalted butter (room temp.)
7 – 7 1/4 cups all purpose flour
4 large eggs
2 cups granulated sugar
1 Tbsp. vanilla extract
1/2 cup fresh orange juice
1 Tbsp. of baking powder
pinch of baking soda
zest of three oranges
pinch of salt

•

•
•
•

1/2 tsp. of ground Mastiha resin
(place the mastiha in the freezer
for a couple of hours, then remove
and place between 2 sheets of cling
wrap, crush to a powder with your
rolling pin and add to your recipe)
sesame seeds for topping
2 egg yolks + 2 Tbsp. milk for
eggwash
Pre-heated 350F oven

1
Place your soft butter and sugar in a bowl
and mix with your hand mixer until creamed. Now add
the orange zest, eggs (one at a time), the salt, baking
soda, ground mastic and the orange juice.
2
As always, add your dry to wet using your
hands. As the amounts of flour needed in a recipe
may vary slightly, add the flour gradually and knead
with your hands until the dough is soft but not sticky
or tacky. Form into a ball, cover with saran wrap and
allow to rest for 30 minutes. During this period, clean
up your work area and gather your baking sheets and
line them with parchment paper.
3
Using a teaspoon, scoop some dough on
your work surface and roll it out with your hand. Now you can form the dough into any shape
you wish (I’ve given you a few ideas in the photos). Continue scooping dough and forming
Koulourakia and place on your baking trays.
4
Whisk your egg yolk and milk and brush the tops of all your Koulourakia (cookies).
Sprinkle the tops of the cookies with sesame seeds.
5
Bake for 20 minutes or until just golden. Allow to cool, remove from the trays and
store in airtight containers for up to 6 weeks.

Κουλουράκια του Πάσχα της Σοφίας
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 κιλό αλατισμένο βούτυρο (θερμοκρασία δωματίου)
7 - 7 1/4 φλιτζάνια αλεύρι για όλες
τις χρήσεις
4 μεγάλα αυγά
2 φλιτζάνια άσπρη ζάχαρη
1 κουταλιά της σούπας. εκχύλισμα
βανίλιας
1/2 φλιτζάνι φρέσκο χυμό πορτοκάλι
1 κουταλιά της σούπας. Μπεικιν
πάουντερ
1 πρέζα μαγειρική σόδα
ξύσμα τριών πορτοκαλιών

•
•

•
•
•

1 πρέζα αλάτι
1/2 κουτ. αλεσμένης μαστίχας (τοποθετούμε τη μαστίχα στον καταψύκτη
για μερικές ώρες, στη συνέχεια αφαιρούμε και τοποθετούμε ανάμεσα σε
2 φύλλα περιτυλίγματος, θρυμματίζουμε σε μια σκόνη με τον μπλάστη
και προσθέτουμε στη συνταγή μας)
σουσάμι για επικάλυψη
2 κρόκοι αυγού + 2 κουταλιές της
σούπας. γάλα
Προθερμασμένος φούρνος 350
Φαρενάιτ

1
Βάζουμε το μαλακό βούτυρο και τη ζάχαρη σε ένα μπολ και ανακατεύουμε με το
μίξερ χεριών μέχρι να πήξει. Τώρα προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού, τα αυγά (ένα κάθε
φορά), το αλάτι, τη μαγειρική σόδα, τη μαστίχα και τον χυμό πορτοκαλιού.
2
Όπως πάντα, προσθέτουμε το στεγνά υλικά στα υγρά χρησιμοποιώντας τα χέρια
μας. Καθώς οι ποσότητες αλευριού που χρειάζονται σε μια συνταγή μπορεί να διαφέρουν
ελαφρώς, προσθέτουμε το αλεύρι σταδιακά και ζυμώνουμε με τα χέρια έως ότου η ζύμη είναι μαλακή αλλά δεν κολλάει. Διαμορφώνουμε τη ζύμη σε μια μπάλα, καλύπτουμε με πλαστική μεμβράνη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 30 λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτής
της περιόδου, καθαρίζουμε το χώρο εργασίας και μαζεύουμε τα ταψιά και τα στρώνουμε με
χαρτί ψησίματος.
3
Χρησιμοποιώντας ένα κουταλάκι του γλυκού, βάζουμε λίγο ζύμη στην επιφάνεια
εργασίας και τη δουλεύουμε με το χέρι. Τώρα μπορούμε να διαμορφώνουμε τη ζύμη σε
οποιοδήποτε σχήμα. Συνεχίζουμε να πλάθουμε τη ζύμη και να σχηματίζουμε κουλουράκια
και τα τοποθετούμε στα ταψιά.
4
Χτυπάμε ελαφρά τον κρόκο του αυγού και το γάλα και απλώνουμε στις κορυφές
πάνω στα κουλουράκια (μπισκότα). Πασπαλίζουμε τις κορυφές των μπισκότων με σουσάμι.
5
Ψήνουμε για 20 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν. Αφήνουμε να κρυώσουν, αφαιρούμε
από τα ταψιά και τα αποθηκεύουμε σε αεροστεγή δοχεία για έως και 6 εβδομάδες.

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ
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Πάει μια μέρα ένας σε ένα παπά
για να εξομολογηθεί.
Του λέει λοιπόν:
- "Πάτερ μου αμάρτησα, τότε στον
πόλεμο του 40 έκρυψα έναν άνθρωπο
στο υπόγειο μου."
- "Τέκνο μου αυτό δεν είναι αμαρτία,
βοήθησες έναν συνάνθρωπό σου", του
λέει ο παπάς.
Τότε λοιπόν του ξαναλέει:
- "Ναι όμως πάτερ μου του έπαιρνα και
20 χιλιάδες το μήνα."

Το σκέφτεται ο παπάς και του λέει:
- "Α! παιδί μου αυτό είναι βέβαια αμαρτία,
αλλά μπορώ να στο συγχωρήσω."
Και τότε ο εξομολογούμενος τον ρωτάει
δειλά:
- "Πάτερ μου να του πω ότι τελείωσε ο
πόλεμος;"

29

30
9 Παρασκευή

Αγ. Ευψυχίου /
Βαδίμου
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10 Σάββατο

11 Κυριακή

Αγ. Μιλτιάδου /
Δήμου /Σωκράτη/
Ηρακλέους/
Σοφοκλέους

Αγ. Αντίπα
Ιερομάρτυρος,
Επισκόπου
Περγάμου

12 Δευτέρα

Αγ. Βασιλείου
επισκόπου
Παρίου,
Ακακίου
& Ανθούσης

13 Τρίτη

Αγ. Μαρτίνου
Πάπα Ρώμης,
Θεοδοσίας
Βασιλίσσης

14 Τετάρτη

Αγ. Αποστόλων
Αριστάρχου,
Πούδη &
Τροφίμου

15 Πέμπτη

Αγ. Κρήσκεντος,
Λεωνίδου
επισκόπου
Αθηνών &
Παυσολυπίου

Παγκόσμια Ημέρα Υγείας 2021: Χτίζοντας έναν πιο δίκαιο και υγιή κόσμο
Κάλεσμα σε συμμετοχή σε μια νέα εκστρατεία για το χτίσιμο ενός πιο δίκαιου
και υγιέστερου κόσμου, απευθύνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με αφορμή
τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.
Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι ο κόσμος είναι άνισος και όπως έδειξε ο COVID-19, ορισμένοι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν πιο
υγιείς και να έχουν καλύτερη πρόσβαση
στις υπηρεσίες υγείας από άλλους, αποκλειστικά λόγω των συνθηκών κάτω από
τις οποίες γεννιούνται, μεγαλώνουν, ζουν,
εργάζονται και γερνούν.
Σε όλο τον κόσμο, κάποιες ομάδες αγωνίζονται για να καλύψουν τα έξοδα διαβίωσής τους με ελάχιστο ημερήσιο εισόδημα,
αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης και
εκπαίδευσης, έχουν λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης, βιώνουν μεγαλύτερη
φυλετική ανισότητα και έχουν μικρή ή

καθόλου πρόσβαση σε ασφαλή περιβάλλοντα, καθαρό νερό και αέρα, επισιτιστική ασφάλεια και υπηρεσίες υγείας.
Αυτό οδηγεί σε περιττή ταλαιπωρία,
ασθένειες που μπορούν να αποφευχθούν
και πρόωρο θάνατο. Παράλληλα, βλάπτει
τις κοινωνίες και τις οικονομίες.
Ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι αυτό είναι άδικο
και μπορεί να προληφθεί. Γι' αυτό καλεί
τους ηγέτες να διασφαλίσουν συνθήκες
διαβίωσης και εργασίας που συμβάλλουν
στην καλή υγεία.
Ταυτόχρονα, καλεί τις κυβερνήσεις να παρακολουθούν τις ανισότητες στον τομέα
της υγείας και να διασφαλίζουν ότι όλοι οι
άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση
σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, όταν και
όπου τις χρειάζονται.
Ο COVID-19 έχει πλήξει σκληρά όλες
τις χώρες, αλλά ο αντίκτυπός του ήταν

μεγαλύτερος στις ήδη ευάλωτες κοινότητες, οι οποίες είναι πιο εκτεθειμένες
στην ασθένεια, έχουν λιγότερες ευκαιρίες
πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και περισσότερες
πιθανότητες δυσμενών επιπτώσεων,
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Κορωνοϊός: Τεστ υψηλής ακριβείας από Έλληνες στον Καναδά
Κορωνοϊός το τρίτο κύμα
Ενα εύχρηστο διαγνωστικό τεστ
για τον νέο κορωνοϊό, κατάλληλο
για την εξέταση μεγάλου αριθμού
ανθρώπων, μαθητών, εργαζομένων σε βιομηχανικές μονάδες,
τροφίμων σε οίκους ευγηρίας,
ανέπτυξε ομάδα Ελλήνων ερευνητών στο Lunenfeld Τanenbaum
Research Institute, στο Τορόντο
του Καναδά.

ατόμου και βάσει
αυτού να ρυθμίζονται τα τεστ, ο
εμβολιασμός του,
ο τρόπος ζωής
που προκρίνεται
για τον ίδιο (π.χ.
τηλεργασία) έως
ότου ξεπεραστεί
η
πανδημία»,
προσθέτει.

«Τα διαγνωστικά τεστ δεν προσείλκυσαν το ενδιαφέρον της επιστη«Πριν από ένα
μονικής κοινότητας, που επένδυσε
χρόνο, όταν δησύσσωμο το δυναμικό της στη σύλαδή ξέσπασε η
σταση εμβολίων για την αντιμετώπιπανδημία, ξεκινήση της πανδημίας», αναφέρει στην
σαμε να μελετάμε
«Κ» από το Τορόντο ο δρ Μοριατους βιοδείκτες,
κής Βιολογίας Ιωάννης Πρασσάς,
που θα μπορούΟ καθηγητής Εργαστηριακής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας
ερευνητής στο Mount Sinai Hospital,
σαν να μας υποστο Πανεπιστήμιο του Τορόντο δρ Ελευθέριος
«έτσι εξακολουθούμε να έχουμε ένα
δείξουν ποιοι θα
Διαμαντής και ο δρ Μοριακής Βιολογίας Ιωάννης
κενό πληροφόρησης σχετικά με τη
νοσήσουν σοβαρά
Πρασσάς, ερευνητής στο Mount Sinai Hospital.
διασπορά του ιού, κάτι που θα βοηαπό τον νέο κορωθούσε πολύ στη χάραξη των πολιτινοϊό και ποιοι θα
κών πρόληψης».
περάσουν τη νόσο
μεταδοτικότητας της νόσησης». Μέρος της
Ο ίδιος, μαζί με τον καθηγητή Εργαστηρια- τρέχουσας κλινικής δοκιμής του νέου τεστ με ελαφρά συμπτώματα», εξηγεί στην «Κ»
κής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας στο Πανε- είναι να ελεγχθεί αν «χάρη στην πιο περιορι- ο καθηγητής Διαμαντής, που στη μακρά
πιστήμιο του Τορόντο δρα Ελευθέριο Δια- σμένη κινητική έκφραση των αντιγόνων του καριέρα του έχει ασχοληθεί με τον καρκίνο
μαντή και την ομάδα του, ανέπτυξε ένα τεστ ιού στο σάλιο, όσοι θα αναδεικνύονται θετι- του μαστού και των ωοθηκών, την ανδρική
που παρουσιάζει εν πρώτοις πολλά συγκρι- κοί θα έχουν και περισσότερες πιθανότητες στειρότητα και το Αλτσχάιμερ. Η ερευνητική
τικά πλεονεκτήματα· το βιολογικό υλικό που να είναι εκείνη τη στιγμή και μεταδοτικοί».
ομάδα, που αποτελείται από πολλούς Ελτοποθετούν εν προκειμένω στο μικροσκόληνες ερευνητές και διδακτορικούς φοιτητές,
πιο είναι το σάλιο.
Τα τεστ θα μπορούν να διενεργούνται σε αναζήτησε τους βιολογικούς παράγοντες
ειδικά εργαστήρια, εντός εργοστασίων ή
Συγκεκριμένα, οι Ελληνες επιστήμονες στή- σχολείων, όπως και σε μηχανοκίνητα εργαριξαν το καινοτόμο τεστ στην ανίχνευση στήρια μέσα σε βαν ή σε σταθερά, εγκατεμιας πρωτεΐνης του κορωνοϊού, του πυρινο- στημένα σε κεντρικά σημεία μιας πόλης. Τα
καψιδίου, η οποία αναλύεται με τη μέθοδο αποτελέσματα βγαίνουν μέσα σε 3 έως
ELISA, η οποία με τη σειρά της βασίζεται 4 ώρες, ωστόσο η ομάδα εργάζεται πυστα αντισώματα. Με αυτή τη μεθοδολογία η ρετωδώς έτσι ώστε το χρονικό διάστηπαραπάνω πρωτεΐνη μπορεί να εντοπιστεί μα να συμπυκνωθεί σε μία ώρα. «Ετσι,
σε πολύ μικρές ιχνοποσότητες, όπως 0,1 pg το κάθε μηχάνημα, που έχει μέγεθος ενός
ανά κυβικό εκατοστό.
εκτυπωτή, θα έχει τη δυνατότητα να ανα«Η λήψη ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εί- λύει 5.000 με 10.000 δείγματα σε μία ημέναι μια δυσάρεστη διαδικασία, στην οποία ρα», υπογραμμίζει ο δρ Πρασσάς. Οι εξεεμπλέκεται απαραιτήτως εξειδικευμένο ταζόμενοι θα λαμβάνουν τα αποτελέσματα
υγειονομικό προσωπικό», επισημαίνει ο στα κινητά τους μέσω ειδικής διαδικτυακής
καθηγητής Διαμαντής, «αντίθετα, το δείγμα εφαρμογής, ενώ προβλέπεται μελλοντικά
σάλιου το δίνει μόνος του ο κάθε ενδιαφε- να μπορούν να στέλνουν και ταχυδρομικά
ρόμενος, φτύνοντας απλώς μέσα σε έναν το δείγμα τους προς ανάλυση – δεδομένου
σωλήνα, χωρίς να απαιτείται η παρουσία ότι το καναδικό ταχυδρομείο έχει περάσει
κάποιου ειδικού». Ταυτόχρονα, «είναι πιο επιτυχώς το «κρας τεστ» στην έγκαιρη αποασφαλής πρακτική ως προς τη δυναμική στολή βιολογικού υλικού για διαφόρων τύμετάδοσης του ιού κατά την εξέταση». Η πων μικροβιολογικές αναλύσεις σε λιγότερο
επιστημονική ομάδα θεωρεί ότι το σάλιο εί- από δώδεκα ώρες, παρά τη μεγάλη έκταση
ναι το ίδιο αξιόπιστο για τη διάγνωση του της χώρας.
ιού σε σχέση με το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα, αρκεί, όμως, η διαγνωστική μέθοδος Η δεύτερη κλινική αξιολόγηση του τεστ
να έχει υψηλή ευαισθησία.
(σε πάνω από 1.000 δείγματα σάλιου από
ασθενείς με COVID-19) βρίσκεται εν εξελίξει
«Τα περισσότερα εμπορικά rapid tests σε συνεργασία με το Mount Sinai Hospital
έχουν συγκριτικά χαμηλότερη ευαισθησία και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέκαι θα έδιναν στο σάλιο αρκετά ψευδώς λος Μαρτίου, ενώ η αδειοδότηση για την
αρνητικά αποτελέσματα». Συγκεκριμένα, κυκλοφορία του τεστ στην αγορά του
«η ευαισθησία του δικού μας τεστ είναι 500 Καναδά αναμένεται να δοθεί από την 1η
φορές υψηλότερη από εκείνη των rapid Μαΐου. Η πιθανότητα, βέβαια, να φτάσει
antigen tests, τα οποία είναι πολύ αποτε- στην Ευρώπη το συγκεκριμένο τεστ είναι
λεσματικά μόνο για όσους έχουν εκείνη τη μάλλον απατηλή. Το ίδιο μηχάνημα, πάστιγμή σχετικά υψηλό ιικό φορτίο. Για αυτό ντως, προσφέρει μια εξίσου πολύτιμη δυναμπορούν, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, τότητα – μπορεί να ανιχνεύσει την ύπαρξη
να αποτελέσουν εξαιρετικά επιδημιολογικά τριών διαφορετικών αντισωμάτων έναντι
εργαλεία δημόσιας υγείας, δεν είναι όμως του νέου κορωνοϊού. «Τους επόμενους μήτο ίδιο αξιόπιστα για κλινική διάγνωση».
νες, αυτό θα αποτελεί το ζητούμενο», τονίζει
Από την άλλη, το μοριακό τεστ (PCR), αν ο δρ Πρασσάς. «Πιστεύουμε ότι έχει φτάσει η
και αξιόπιστο ως προς την ανίχνευση του ώρα της εξατομικευμένης προσέγγισης στη
ιού, παρουσιάζει ένα μεγάλο παράθυρο θε- μάχη μας με τον κορωνοϊό, είναι σημαντικό
τικότητας, «μπορεί να συνεχίσει να βγάζει να γνωρίζουμε το ανοσολογικό προφίλ κάθε
θετικό κάποιον ακόμη και μετά την περίοδο

που κάνουν άλλους ανθρώπους να αναρρώνουν σε λίγες εβδομάδες και άλλους σε
μήνες, ενώ ταυτόχρονα ασχολήθηκε και με
τις μακροχρόνιες συνέπειες της λοίμωξης.

Μακροχρόνιες συνέπειες

«Αρχικά πιστέψαμε ότι οι παρενέργειες
συνδέονταν άμεσα με τη σοβαρότητα των
συμπτωμάτων στη διάρκεια της λοίμωξης,
σταδιακά όμως διαπιστώσαμε, όπως και
άλλοι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, ότι δεν
υπήρχε σύνδεση», επισημαίνει ο δρ Πρασσάς, «καθοριστικό ρόλο παίζουν τελικά τα
αμυντικά συστήματα κάθε οργανισμού».
Η λοίμωξη με τον ιό δύναται να ενεργοποιήσει αυτοάνοσα νοσήματα, δεδομένου ότι
η άμυνα του οργανισμού έχει αμβλυνθεί
σημαντικά.
«Ο ιός εμπεριέχει έντονο δυναμικό και προκαλεί συστηματική και εκτεταμένη φλεγμονή
που επηρεάζει πολλά συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού, όπως το νευρολογικό και το καρδιαγγειακό».
Οι μακροχρόνιες συνέπειες, επομένως, της
πανδημίας αποτελούν πεδίο μελέτης των
επόμενων μηνών για τους επιστήμονες ανά
τον κόσμο.
Ηδη, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναφέρουν ότι ένας στους επτά
ασθενείς που έχουν αναρρώσει από τη
λοίμωξη επανέρχεται για λόγους υγείας
στο νοσοκομείο…
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Ένα αθώο διάλειμμα για καφέ
μπορεί να κάνει μεγαλύτερο
κακό από όσο νομίζετε.

Φοράτε μάσκα, πλένετε τα χέρια σας και
κρατάτε απόσταση, 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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