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Σε αναμονή για τον Ομοσπονδιακό προϋπολογισμό
Συμπεριλαμβάνει: Πρόσθετη υποστήριξη,
νέα προγράμματα, περισσότερα δάνεια

FEDERAL BUDGET 2021

Η φιλελεύθερη κυβέρνηση του Καναδά θα εκπληρώσει την
υπόσχεσή της να ξοδέψει πολλά και να παρουσιάσει τον πρώτο
προϋπολογισμό της στα τελευταία δύο χρόνια την Δευτέρα 19
Απριλίου, εν μέσω ενός ταχέως αυξανόμενου τρίτου κύματος
μολύνσεων COVID-19 και πριν από τις εκλογές που αναμένονται
τους επόμενους μήνες.
Η υπουργός Οικονομικών Chrystia Freeland δεσμεύθηκε να
κάνει «ό, τι χρειάζεται» για να στηρίξει τους Καναδούς ενώ να
θυμίσουμε ότι τον Νοέμβριο υποσχέθηκε έως και 100 δις δολάρια
ως κίνητρο για τρία χρόνια για να «ξεκινήσει» μια οικονομική
ανάκαμψη.
Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός οικονομικών
κ. Freeland είπε ότι η πανδημία δημιούργησε ένα «παράθυρο»
ευκαιρίας για ένα εθνικό σχέδιο παιδικής μέριμνας και αυτό θα
αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό της επόμενης Δευτέρας
μαζί με τις δαπάνες για την επιτάχυνση της στροφής του Καναδά
προς μια πιο βιώσιμη οικονομία.
«Θα είναι ένα πράσινο και καινοτόμο
σελίδα 6
σχέδιο ανάκαμψης που στοχεύει στη
δημιουργία θέσεων εργασίας».

Η Βουλή των Ελλήνων και
ο Απόδημος Ελληνισμός
Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής
Δημόσιας Διοίκησης, όπου εισήχθη το νομοσχέδιο προς
επεξεργασία, στο επίκεντρο των αγορεύσεων των εισηγητών των
κομμάτων βρέθηκε η αντιπαράθεση ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ωστόσο να
λείπουν οι βολές των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, τόσο προς
την κυβέρνηση για «ευκαιριακή αντιμετώπιση του θέματος», όσο
και προς τον ΣΥΡΙΖΑ για «νέα κυβίστηση
μετά τις δηλώσεις Τζάκρη για άρση όλων
σελίδα 6, 8,19
των περιορισμών».

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
Για μια φορά ακόμη, ο
Ελληνισμός του Τορόντο
στηρίζει την Κοινότητα!
Με ζήλο ξεκίνησε εδώ και τρεις εβδομάδες
περίπου, η Ερανική Επιτροπή της
ΕΚΤ συγκεντρώνοντας ήδη πάνω από
$300,000. Υπό την ηγεσία του πρώην
προέδρου Γιατρού Τάσου Καραντώνη και
με ικανά καινούργια και παλιά στελέχη,
ξεκίνησε η προσπάθεια οικονομικής
εξόρμησης για την έξοδο της Ελληνικής
Κοινότητας
Τορόντο από την
σελίδα 5
οικονομική κρίση.

Ολοκληρώθηκε το τετ α
τετ Ερντογάν με Δένδια
Ακολούθησε συνάντηση
με Τσαβούσογλου

Βουλή: Κατατέθηκε το
ν/σ για την άρση των
περιορισμών στους
εκλογείς εξωτερικού

Clinics in Toronto
hot spots run out of
vaccines as cases
continue to rise

Ontario schools
will move to online
learning next week
after spring break

σελίδα 8

σελίδα 8
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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
Product of Chile

S p e c i a l s e f f e c t i v e A p r i l 1 6 th t i l A p r i l 2 2 nd

Red Seedless Grapes

1

Product of USA

lb/4.39 kg

Maple Leaf Prime Brand
Raised without antibiotics

Whole Chicken

Capless Prime Rib Steaks

3

12

49

...
Iogo

5

Corn Oil

8

99
/each

13.56 lb

Bread

/each
Europe’s Best

906 g

400-600 g

99
/each

/100 g

600 g

1

29

Cardinal Roadhouse

2

Country Harvest

Chocolate Milk

99

9

1

99

/100 g

1 lt

3

Emmenthal Swiss Cheese

99

440 g

1/3 Pound Beef Burger

2.84 lt

Mild or Hot
9.03 lb

Genoa Salami

Sealtest

/each

lb/3.28 kg

lb/6.59 kg

Deli Sliced Imported Austrian

Kellogg’s

99

1

49

Deli Sliced Mastro Brand

lb/28.64 kg

Corn Flakes

16x100 g

2

99

99

//lb 7.70 kg

Yogurt

Mazola

each

Canadian “AAA” Grade Beef
Certified Black Angus Beef

Broccoli Crowns

Sweet Seedless
Orri Clementines

.99

99

2021

Product of USA or Mexico

Product of Israel

Fresh Romaine Lettuce

,

2

49

/each

/each

Country Harvest

Frozen Fruit

Bagels
6’s

4

99
/each

2

99
/each

3
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Dr.Bogoch “Λαμβάνουμε το εμβόλιο, φοράμε μάσκα, κρατάμε
απόσταση για να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον”
Κατά τη μηνιαία συνάντησή μας στο NEPMCC το
απόγευμα της Δευτέρας 12
Απριλίου είχαμε την τιμή
να έχουμε μαζί μας τον
Δρ. Isaac Bogoch Κλινικό ερευνητή στο
Ινστιτούτο Γενικών Νοσοκομείων Τορόντο
(TGHRI).
Ο Δρ Bogoch ολοκλήρωσε την ιατρική
σχολή και την ιατρική εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Στη συνέχεια,
ακολούθησε με υποτροφία τις μολυσματικές ασθένειες μέσω του προγράμματος
Harvard Partners και με υποτροφία επίσης
για το HIV στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού
τίτλου στην κλινική επιδημιολογία από τη
Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ και
επίδης κατέχει δίπλωμα Τροπικής Ιατρικής και Υγιεινής από το Gorgas Memorial
Institute και το Instituto de Medicina Tropical
στη Λίμα του Περού.
Ο Δρ. Bogoch απάντησε σε πολλές ερωτήσεις που έχουμε ήδη πολλοί από εμάς
σχετικά με το εμβόλιο και τον ιό.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Στην εισαγωγή του εξήγησε λεπτομερώς τη
φύση του εμβολίου που είναι ένα μικροσκοπικό συστατικό του πραγματικού ιού που
ξεγελά το σώμα και το προειδοποιεί αφού
δεν το αναγνωρίζει και το βλέπει ως ξένο
σώμα. Στη συνέχεια προετοιμάζει τον οργανισμό μας για επίθεση με μικρά σωματίδια
/ πρωτεΐνες που ονομάζονται αντισώματα.
Μόλις το κάθε άτομο λοιπόν εμβολιαστεί
περίπου δύο εβδομάδες αργότερα, το σώμα
θα παράγει αυτά τα αντισώματα.
Στην περίπτωση των εμβολίων 2 δόσεων, 2
εβδομάδες μετά τη δεύτερη δόση, το σώμα
θα αναγνωρίσει τον ιό και θα του επιτεθεί.
Στην περίπτωση του εμβολίου 2 δόσεων, η
δεύτερη δόση δρα ως ενισχυτικό του ανοσοποιητικού συστήματος. Ο εμβολιασμός
αποτρέπει να αρρωστήσει κανείς με σοβαρά συμπτώματα, μειώνει τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου και μειώνει την πιθανότητα μετάδοσης.

«Ο κίνδυνος μόλυνσης

Στην ερώτηση αν είναι ένα
εμβόλιο καλύτερο από το άλλο,
ο Δρ Bogoch απάντησε ότι
αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε
εμβόλιο είναι καλό ειδικά όταν
βρισκόμαστε στη μέση ενός
τρίτου κύματος πανδημίας.

μετά τον εμβολιασμό
και μετάδοσης του ιού
είναι χαμηλός αλλά
δεν είναι μηδενικός και
χρειαζόμαστε την Κεντρική
Δημόσια Υγεία για να
καθορίσουμε τις οδηγίες
για τη συμπεριφορά
των ανθρώπων μετά
τον εμβολιασμό».
είπε ο Δρ. Bogoch.

Επίσης, εξακολουθεί να υπάρχει
μερική προστασία μετά την πρώτη
δόση αλλά απλά με σημαντικά λιγότερα συμπτώματα και χαμηλότερο κίνδυνο μετάδοσης που ο Dr. Bogoch υπολόγισε προσωπικά περίπου στο 80%.
Στην περίπτωση ατόμων που βρίσκονται
εκτός της χώρας για τη δεύτερη δόση, μπορούν να τη λάβουν στη χώρα στην οποία
βρίσκονται. Ωστόσο, προς το παρόν η δεύτερη δόση τους πρέπει να είναι ίδια με το
πρώτο εμβόλιο. «Η επιστήμη αλλάζει γρήγορα και υπάρχει έρευνα που δείχνει ότι
μπορεί να είστε σε θέση να εμβολιαστείτε με
διαφορετικό εμβόλιο στη δεύτερη δόση σας
στο μέλλον, αλλά όχι μέχρι τώρα.» ανάφερε
ο ειδήμων ιατρός.

επιφάνειες, καθώς ο ιός που γνωρίζουμε
τώρα είναι αερομεταφερόμενος.

Στην ερώτηση αν είναι ασφαλή
τα εμβόλια, δεδομένου ότι
διατέθηκαν τόσο γρήγορα, ο
Δρ. Bogoch απάντησε «ότι η
διαδικασία ήταν ακριβώς η ίδια
και ξεκίνησε πρώτα με μελέτες
σε ζώα και συνεχίστηκε με 3
κύκλους κλινικών μελετών σε
ανθρώπους με τη συμμετοχή
χιλιάδων ανθρώπων».

Συνέχισε να μιλά για τις πολυσυζητημένες
παρενέργειες θρομβώσεων αίματος του
Astra Zeneca λέγοντας ότι είναι σπάνια
συμβάντα. Όλες οι χώρες έχουν πλέον δι«Στην περίπτωση ατόμων που έχουν ήδη αθέσει το Astra Zeneca από συγκεκριμένο
μολυνθεί θα πρέπει επίσης να εμβολια- όριο ηλικίας.
στούν. Ο λόγος είναι ότι σε περίπου 6 μήνες
υπάρχει πιθανότητα να μολυνθούν ξανά, «Γνωρίζουμε ότι τα εμβόλια λειτουργούν
αλλά ο εμβολιασμός θα μειώσει σημαντικά και φυσικά υπάρχουν παρενέργειες. Άλλες
την πιθανότητα να γίνει ακριβώς αυτό. Μετά παρενέργειες των εμβολίων μπορεί να είναι
τη μόλυνσή τους θα πρέπει να περιμένουν πυρετός, μυϊκοί πόνοι, αίσθημα κόπωσης,
τουλάχιστον ένα μήνα έως ότου αισθάνο- όλα αυτά υποχωρούν σε μερικές ημέρες. Ο
νται πιο υγιείς. Δεν υπάρχει ακόμη πολιτική, κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών είναι 2-3
αλλά μπορεί να χρειαστούν μία μόνο δόση σε ένα εκατομμύριο άτομα και στην ιστορία
εμβολίου επειδή το ανοσοποιητικό τους σύ- των εμβολίων δεν έχει εμφανιστεί μακροστημα έχει ήδη ενισχυθεί από τη μόλυνση», χρόνια ανεπιθύμητη ενέργεια ένα ή δύο
χρόνια αργότερα. Εάν πρόκειται να έχετε
δήλωσε ο Δρ. Bogoch.
μια σπάνια αντίδραση, αυτό θα συμβεί στα
Μίλησε επίσης για το χρόνο μετά την ανάρ- πρώτα 15 λεπτά και για αυτόν τον λόγο θα
ρωση και πώς πρέπει να επικεντρωθούμε καθίσετε για 15 λεπτά μετά τον εμβολιασμό
στη χρήση μάσκας, κοινωνικής απόστα- σας ώστε να προληφθεί», δήλωσε ο Δρ
σης και καλό εξαερισμό και δεν χρειάζεται Bogoch.
να ανησυχούμε για βαθύ καθαρισμό και

Και αυτό το τρίτο κύμα καθοδηγείται από
παραλλαγές COVID-19 που είναι εξαιρετικά
μεταδοτικές με πιο σοβαρά συμπτώματα
όπου ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τη χρήση
μάσκας, κοινωνικής απόστασης και καλό
αερισμό.
Επιπλέον, ο Dr.Bogoch αναγνώρισε το 20%
των ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με τη
Statistics Canada, τους κινδύνους για την
υγεία τους από το COVID-19 και τον εμβολιασμό. «Τα άτομα με αναπηρίες που
γνωρίζουμε αρρωσταίνουν άσχημα ανάλογα με την αναπηρία τους, όπως το Down
Syndome ή το Multiple Sclerosis και το σχέδιο είναι να τους δοθεί προτεραιότητα».
Η συμβουλή του για οικογένειες με παιδιά
που γνωρίζουμε ότι αρρωσταίνουν λιγότερο είναι ακόμα να φοράμε μάσκα, κοινωνική
απόσταση, καλό εξαερισμό και να εμβολιαστούν όταν έρθει η ώρα.
Ο Ελληνικός Τύπος είχε επίσης την ευκαιρία να θέσει στον Dr.Bogoch μια ερώτηση
σχετικά με τα σχολεία και τους δασκάλους,
όπου η απάντηση ήταν ότι τα σχολεία είναι
κλειστοί χώροι με πολλούς ανθρώπους και
ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για αποστάσεις,
φορώντας μάσκα και καλό αερισμό και επίσης μικρότερες ομάδες. Κάθε ιατρικός διευθυντής λαμβάνει την καλύτερη απόφαση με
βάση τα δεδομένα που συλλέχθηκαν και τα
καυτά σημεία που οδήγησαν στο πρόσφατο
κλείσιμο των σχολείων.

Το μήνυμα του Δρ. Bogoch
ήταν σαφές λαμβάνουμε
το εμβόλιο, φοράμε
μάσκα κρατάμε απόσταση
για να προστατεύουμε
ο ένας τον άλλον.
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TOTAL DONATED AMOUNT UP TO APRIL 13, 2021		

$309,312

Μήνυμα της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής
για τη σωτηρία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Message of the Independent Fundraising Committee to Save the GCT
Dear members and friends,
The Independent Fundraising Committee is
making every possible effort to raise funds
to save the Greek Community of Toronto.
We are pleased to announce that as of
Tuesday April 13, 2021 we have raised the
amount of $309,312.
It is worth mentioning that in the past week
the amount of $89,456 has been raised.
Please find below the different ways you can
donate:
1.
Through the GCT website at
http://www.greekcommunity.org/Give.
aspx
2.
By Electronic Transfer to the
Greek Community of Toronto using

the email address: officemanager@
togreekcom.org
Please make sure to indicate your name
and address so you can receive your tax
receipt.
3.
By cheque payable to the Greek
Community of Toronto
Mailing address: 30 Thorncliffe Park Dr.,
Toronto, ON, M4H 1H8
4.
By credit card over the phone at
416-425-2485
Official receipts for tax purposes will be
provided for all donations over $25.
Thank you in advance for your support.
Together we can!

Αγαπητά μέλη και φίλοι,
Η Ανεξάρτητη Ερανική Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σωτηρία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μέχρι την Τρίτη 13 Απριλίου, 2021 έχει συγκεντρωθεί το ποσό των
$309,312.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στην τελευταία
εβδομάδα έχει συγκεντρωθεί το ποσό των
$89,456.
Σας υπενθυμίζουμε τους τρόπους με τους
οποίους μπορείτε να προσφέρετε τη δωρεά
σας:
1.
Μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ:
http://www.greekcommunity.org/Give.
aspx
2.
Με
Ηλεκτρονική
Μεταφορά
Χρημάτων
(E-transfer)
στην

Ελληνική Κοινότητα Τορόντο στην εξής
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
officemanager@togreekcom.org
Πάντα αναγράφετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας ώστε να αποσταλλεί η
απόδειξη.
3.
Με επιταγή προς την Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο
Διεύθυνση αποστολής: 30 Thorncliffe
Park Dr.,
Toronto, ON, M4H 1H8
4.
Με πιστωτική κάρτα μέσω τηλεφώνου στο 416-425-2485
Θα θέλαμε να σας υπευνθυμίσουμε ότι αποδείξεις για φορολογική χρήση εκδίδονται για
ποσά άνω των $25.
Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη σας.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

«Στοπ» σε στρατιωτικές εξαγωγές στην Τουρκία λόγω Ναγκόρνο-Καραμπάχ
Σύμφωνα με τον Καναδό υπουργός Εξωτερικών, Marc Garneau, «βρέθηκαν αξιόπιστα στοιχεία ότι η καναδική τεχνολογία που
εξήχθη στην Τουρκία χρησιμοποιήθηκε στο
Ναγκόρνο-Καραμπάχ και σήμερα ανακοινώνω την ακύρωση των αδειών που είχαν
ανασταλεί το φθινόπωρο του 2020».
Μπλόκο στην εξαγωγή αδειών για χρήση
τεχνολογίας drone στην Τουρκία αποφάσισε να βάλει ο Καναδάς, κατηγορώντας την
Άγκυρα για χρήση καναδικών όπλων στη
σύγκρουση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Σύμφωνα με τον Καναδό υπουργός Εξωτερικών, Marc Garneau, «βρέθηκαν αξιόπιστα στοιχεία ότι η καναδική τεχνολογία που
εξήχθη στην Τουρκία χρησιμοποιήθηκε στο
Ναγκόρνο-Καραμπάχ και σήμερα ανακοινώνω την ακύρωση των αδειών που είχαν
ανασταλεί το φθινόπωρο του 2020».
Πρόσθεσε πως η συγκεκριμένη χρήση

στρατιωτικού εξοπλισμού δεν είναι σύμφωνη με την εξωτερική πολιτική του Καναδά,
ούτε με τις εγγυήσεις που έδωσε η Τουρκία.
Από τη πλευρά του ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου κάλεσε τον Καναδά να αναθεωρήσει τον περιορισμό στις εξαγωγές αμυντικών συστημάτων προς την Τουρκία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Άγκυρας, «ο
κ. Τσαβούσογλου εξέφρασε τις ανησυχίες
του σχετικά με την στάση του Καναδά αναφορικά με τους περιορισμούς στις εξαγωγές
προς την Τουρκία, καλώντας τον ταυτόχρονα να αναθεωρήσει αυτή την απόφαση».
Στις 10 Νοεμβρίου, οι ηγέτες της Ρωσίας,
του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας υπέγραψαν τη συμφωνία με την οποία οι δυνάμεις
των Αζέρων και των Αρμενίων σταμάτησαν
στις συγκρούσεις στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και ορισμένες περιοχές τέθηκαν υπό
τον έλεγχο του Μπακού. Η Ρωσία και η
Τουρκία συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν ένα κοινό κέντρο παρακολούθησης
της κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή
μετά τη σύγκρουση των έξι εβδομάδων.
Να σημειωθεί ότι ο Καναδάς ανέστειλε την
εξαγωγή κάποιας τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone) στην
Τουρκία τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς
διερευνούσε κατηγορίες ότι ο εξοπλισμός

αυτός
χρησιμοποιήθηκε
από αζέρικες δυνάμεις που
εμπλέκονταν σε μάχες με
Αρμένιους αυτονομιστές στις
συγκρούσεις στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ.
Το υπουργείο Εξωτερικών
της Τουρκίας κατηγόρησε
τότε την απόφαση του Καναδά ότι δείχνει δύο μέτρα
και δύο σταθμά και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν δήλωσε ότι αυτή η αναστολή εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας αντιβαίνει
στο πνεύμα της συμμαχίας.
Οι στρατιωτικές εξαγωγές της Τουρκίας στο
σύμμαχό της Αζερμπαϊτζάν εξαπλασιάστηκαν πέρυσι. Οι πωλήσεις drones και άλλου
στρατιωτικού εξοπλισμού εκτοξεύτηκαν σε
77 εκατομμύρια δολάρια μόνο τον Σεπτέμβριο πριν ξεσπάσουν οι μάχες στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, σύμφωνα με στοιχεία.
Ο κ. Marc Garneau, Υπουργός Εξωτερικών
του Καναδά δήλωσε χαρακτηριστικά,
“Η Τουρκία αποτελεί σημαντικό σύμμαχο
του ΝΑΤΟ και οι εφαρμογές που σχετίζονται
με προγράμματα συνεργασίας του ΝΑΤΟ θα
αξιολογούνται κατά περίπτωση.“
Αυτή η απόφαση ήταν ο συνδυασμός της
αδυσώπητης δημόσιας πίεσης από τα αντιπολιτευόμενα πολιτικά κόμματα στη Βουλή

των Κοινοτήτων, τη Γερουσία του Καναδά,
τις Νομοθετικές Συνελεύσεις του Οντάριο
και το Κεμπέκ, τα κύρια μέσα ενημέρωσης,
την Αρμενική Εθνική Επιτροπή του Καναδά,
το Καναδικό Ελληνικό Συνέδριο, το Project
Plowshares και από πολλούς διακεκριμένους Καναδούς και πολλές οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών.
Στην επιστολή του στις 13 Οκτωβρίου 2020
προς τον Πρωθυπουργό Trudeau και κατά
τη διάρκεια της συζήτησης της 21ης Οκτωβρίου στη Νομοθετική Συνέλευση του Οντάριο, ο βουλευτής Aris Babikian προέτρεψε
τον Πρωθυπουργό να «σταματήσει να εφοδιάζει την Τουρκία με στρατιωτικά ή υψηλής
τεχνολογίας πολεμικά υλικά». Επιπλέον, ζήτησε από τον Πρωθυπουργό να αποβάλει
την Τουρκία από το ΝΑΤΟ και την G20.
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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
Για μια φορά ακόμη, ο Ελληνισμός του Τορόντο στηρίζει την Κοινότητα!
Με ζήλο ξεκίνησε εδώ και τρεις εβδομάδες περίπου, η Ερανική Επιτροπή της
ΕΚΤ συγκεντρώνοντας ήδη πάνω από
$300,000. Υπό την ηγεσία του πρώην
προέδρου Γιατρού Τάσου Καραντώνη και
με ικανά καινούργια και παλιά στελέχη,
Γιάννης
ξεκίνησε η προσπάθεια οικονομικής εξόρΚακαγιάννης μησης για την έξοδο της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο από την οικονομική κρίση.
Τα μηνύματα μέχρι στιγμής, είναι ενθαρρυντικά και το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί από την επιμονή της ερανικής
επιτροπής να πετύχει το στόχο της, αλλά κυρίως, από την
ανιδιοτελή προσφορά του κάθε Έλληνα συμπάροικου και
της συμμετοχής του στην όλη προσπάθεια.
Σ’ αυτή την ανιδιοτελή προσφορά βασίζεται η Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός,
προκειμένου να επιτελέσει το έργο της.
Η ΕΚΤ δεν θα μπορούσε να υπάρχει για 112 χρόνια χωρίς την συμμετοχή των χιλιάδων εθελοντών που ακούραστα προσέφεραν χρόνο, χρήμα και προπαντός αμέριστη αγάπη από τα μέλη της, για την υλοποίηση όλων
των επιτευγμάτων της.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς για την συνεισφορά των Τοροντιανού Ελληνισμού στο μεγάλωμα της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο (Εκκλησίες, Πολιτιστικό Κέντρο, Αθλητικό
Κέντρο)..
Ας θυμηθούμε τους ραδιομαραθώνιους (Ελληνικά γράμματα, Πανεπιστήμιο, πυρκαγιές), τις λαχειοφόρες αγορές, τις
αμέτρητες ιστορικές πολιτιστικές πατριωτικές εκδηλώσεις,
που μίλησαν στις ψυχές των Ελλήνων της παροικίας μας...
τους αγώνες για τη Δημοκρατία…
Είναι τόσοι πολλοί αυτοί που έχουν δώσει, κατά το παρελθόν, για να μπορεί η Κοινότητα να πορεύεται μέχρι τώρα,
διδάσκοντας στα παιδιά μας την Ελληνική γλώσσα, την Ελληνική Ιστορία, τα Ελληνικά μαθήματα στα Πανεπιστήμια,
τον Ελληνικό πολιτισμό και την Ελληνική Ορθόδοξη Πίστη.
112 χρόνια ανιδιοτελούς προσφοράς στη παροικία του Τορόντο που ακόμη και οι σημερινοί αρνητές της δεν μπορούν
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οικονομικές τους υποχρεώσεις. ΝΑΙ ΟΛΕΣ!
Μη πιστεύετε κάποιους που αναφέρονται μόνο στα προβλήματα των εκκλησιών της ΕΚΤ.
Οι περισσότερες από τις εκκλησίες στο μείζων Τορόντο
αυτή τη στιγμή διενεργούν εράνους μεταξύ των μελών
τους. Η κριτική ασκείται βέβαια μόνο στην ΕΚΤ γιατί είναι
ο μόνος οργανισμός που δημοσιεύει τους οικονομικούς
απολογισμούς.
Γιατί οπωσδήποτε, δεν είναι μόνο η ΕΚΤ που έχει περιουσία και χρέος, έχει και η Αρχιεπισκοπή, αλλά δυστυχώς τα
βιβλία εκεί είναι κλειστά.
Οπωσδήποτε όμως η ΕΚΤ έχει το μεγαλύτερο οικονομικό
πρόβλημα λόγω των πολυποίκιλων προγραμμάτων που
προσφέρει στους Έλληνες της παροικίας και της άνισης
αντιμετώπισης – μεταχείρισης εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής Καναδά.
Η Ελληνική Κοινότητα δεν είναι επιχείρηση που αποβλέπει
στο κέρδος, αλλά ένας κοινωφελής οργανισμός που βασίζεται στους πολλούς και τους χρειάζεται όλους.
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο ΕΊΜΑΣΤΕ όλοι.
Συμμετέχουμε όλοι.
Γι’ αυτό καλείται ο Ελληνισμός για άλλη μια φορά να προσφέρει, να βοηθήσει.
να αμφισβητήσουν.
Περνά όμως δύσκολα η ΕΚΤ εδώ και 12 χρόνια περίπου.
Όλοι γνωρίζουμε και έχουν γραφτεί πάρα πολλά για το
«γκρέμισμα» του ονείρου του «κέντρου του Ελληνισμού»..
Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στο παρελθόν.
Οφείλουμε όμως να το θυμόμαστε για να μη πέσουμε σε
παρόμοια λάθη.
Κι εκεί που είδαμε «φως στο τούνελ», εμφανίστηκε ο
κορωνοΐός!
Η πανδημία έχει καθηλώσει όλους τους οργανισμούς, όλες
τις εκκλησίες, όλες τις επιχειρήσεις.
Όλες οι αστικές Κοινότητες στο Καναδά αντιμετωπίζουν
πρόβλημα ρευστότητας.
Όλες οι εκκλησίες αντιμετωπίζουν με δυσκολία τις

Ακολουθεί απόσπασμα την επιστολή του
επαρχιακού βουλευτή κ. Ari Babikian

"I am writing to you today not only as an elected official, but also as a fellow Canadian
who is concerned at the relentless and indiscriminate bombing of the peaceful citizens of
Artsakh (Nagorno-Karabakh), and their hospitals, churches, schools, and other facilities and
infrastructures.
One very disturbing aspect of this carnage is Canada's international reputation as a peaceful
country and the damage these actions causes towards it. As a proud Canadian, I do not like
to see Canada brought for judgment at the International Criminal Court as an accomplice
in war crimes or crimes against humanity due to the utilization of Canadian-manufactured
target acquisition sensors that the Turkish Army is using in its Bayraktar TB2 drones.
I appreciate that your government has suspended the export of military technology to Turkey
as that is an excellent first step. However we need to go further.
As Canadians it is our obligation to uphold the legacy of our forefathers and what they fought
for, and the sacrifices they made to make our country a beacon of freedom, democracy, the
rule of law, tolerance, respect of each other's beliefs, and of justice.
As a NATO member, Turkey is abusing and taking advantage of its privileges as a member of
the alliance. There are increasing demands in Canada, the U.S, and Europe to expel Turkey
from NATO. These academia, politicians, journalists, and institutions, are warning us that
President
Erdogan is an untrustworthy ally and is using NATO alliance to advance his megalomaniacal
plan to recreate the corrupt Ottoman Empire and anoint himself as the new Sultan. Even his
NATO allies Greece and Cyprus are not spared his menace.
Canada cannot be seen as an accomplice and enabler to a so-called ally. I call upon the
Canadian Government to:
Stop supplying Turkey with military or high-tech components.
To expel Turkey from NATO. 3- To expel Turkey from the G20 forum and other international
organizations. 4- To bring Presidents Erdogan and Aliyev to the International Criminal Court
to be held accountable for the war crimes and crimes against humanity which they have
committed. 5- Recognize the independence of the Republic of Artsakh (Nagorono-Karabakh).
Canada and the free world must be resolute with Erdogan and his expansionist strategy.
Otherwise, we would be repeating British Prime Minister Chamberlain's misguided and
grave appeasement policy with the Third Reich on the eve of the Second World War.
Unless we act now, history will judge us as an accomplice to the erosion of world peace and
we will be responsible for major catastrophe for all of mankind. "

Ακόμα και το ένα δολλάριο αποκτά αξία
όταν υπάρχουν πολλοί που το δίνουν.
Κάθε ένας που συνεισφέρει χρηματικά
στο κοινό σκοπό, είναι αξιέπαινος.

Ως επίλογο θα θυμηθώ το γραπτό του αγαπητού και συμπαθούς Γ. Ροδίτη από το 2014:
«Σε όσους δεν έχουν πειστεί ακόμα, τους προτρέπω να
«βάλουν το αυτί στο χώμα» για να ακούσουν τη Κοινότητα μας να κτυπά με 80 σφυγμούς, ωραίους σαν από
παλιό τύμπανο και να δούν ότι κάτι γίνεται εδώ! Κάτι
ωραίο και ελπιδοφόρο που πηγάζει από τη δική μας
Κοινότητα, τη δική μας Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο, αυτήν τη Κοινότητα που καλεί τα δικά της παιδιά
να της σταθούν.»

Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός
Από Την Οργάνωση «Νόστος»
Διεθνή λογοτεχνικό διαγωνισμό, με
θέμα «200 χρόνια Λευτεριάς και Ελληνισμού», διοργανώνει η Ελληνική Πολιτιστική Οργάνωση «Νόστος», με έδρα
το Μπουένος Άιρες της Αργεντινής,
υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.
Ο διαγωνισμός, ο οποίος διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ένωση
Λογοτεχνών της Αργεντινής (SADE)
απευθύνεται στους απανταχού Έλληνες και
φιλέλληνες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
συμμετάσχουν σε ένα έργο γραμμένο σε μία
εκ των τεσσάρων γλωσσών: την ελληνική,
την ισπανική, την ιταλική ή την αγγλική.
«Η εμπειρία μας από τους τρεις Διεθνείς
Λογοτεχνικούς Διαγωνισμούς, που έχουν
προηγηθεί και γενικότερα των πολλών,
κατά γενική ομολογία, επιτυχημένων εκδηλώσεων στα δεκαπέντε χρόνια της ύπαρξής
μας, μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι και ο
φετινός διαγωνισμός θα στεφθεί με επιτυχία, με μοναδικό σκοπό την ανάδειξη της
πατρίδας μας σε όλα τα μήκη και πλάτη της
γης», λέει στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η πρόεδρος της οργάνωσης «Νόστος» Χριστίνα Τσαρδίκου.
Όλα τα βραβευμένα έργα (ποίησης ή λογοτεχνικό δοκίμιο) θα δημοσιευθούν αρχικά
σε μια ηλεκτρονική ανθολογία, με σκοπό να

αναδειχθούν οι σκέψεις, ο στοχασμός και οι
έννοιες που συνδέονται με τις αξίες και το
επίκαιρο μήνυμα του ελληνικού αγώνα για
την ελευθερία, ένα μήνυμα πανανθρώπινο,
που συνδέεται ιδιαιτέρως με την παγκόσμια
ιστορία και τη λογοτεχνία.
Τελική ημερομηνία κατάθεσης των έργων
ορίζεται η 1η Αυγούστου 2021. Τα έργα θα
πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση certamenliterario2021@nostos.
org.ar ακολουθώντας τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Νόστου (https://
nostos.org.ar/).
Θα απονεμηθούν τρία βραβεία, τρεις έπαινοι και τέσσερις τιμητικές διακρίσεις και οι
βραβευμένες εργασίες θα δημοσιευθούν σε
μια ψηφιακή Ανθολογία. Η ανακοίνωση των
βραβείων θα γίνει τον Οκτώβριο του 2021
και τα βραβεία θα παραδοθούν σε ημερομηνία που θα καθορισθεί στη διάρκεια του
τρέχοντος έτους.
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Σε αναμονή για τον Ομοσπονδιακό προϋπολογισμό
Συμπεριλαμβάνει: Πρόσθετη υποστήριξη, νέα προγράμματα, περισσότερα δάνεια

Οι φιλελεύθεροι αναμένεται να δαπανήσουν
μεγάλα ποσά για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, καθώς η πανδημία καθυστερεί,
και έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού
τους ότι οι εκλογές ανά πάσα στιγμή μπορεί
να προκηρυχθούν.
Η φιλελεύθερη κυβέρνηση του Καναδά θα
εκπληρώσει την υπόσχεσή της να ξοδέψει
πολλά και να παρουσιάσει τον πρώτο προϋπολογισμό της στα τελευταία δύο χρόνια
την Δευτέρα 19 Απριλίου, εν μέσω ενός ταχέως αυξανόμενου τρίτου κύματος μολύνσεων COVID-19 και πριν από τις εκλογές
που αναμένονται τους επόμενους μήνες.
Η υπουργός Οικονομικών Chrystia Freeland
δεσμεύθηκε να κάνει «ό, τι χρειάζεται» για
να στηρίξει τους Καναδούς ενώ να θυμίσουμε ότι τον Νοέμβριο υποσχέθηκε έως και
100 δις δολάρια ως κίνητρο για τρία χρόνια
για να «ξεκινήσει» μια οικονομική ανάκαμψη .
Οι Φιλελεύθεροι του Πρωθυπουργού Justin
Trudeau εξαρτώνται από την υποστήριξη
τουλάχιστον μιας ομάδας της αντιπολίτευσης για τη θέσπιση νόμων και τα ανώτερα
μέλη του κόμματος έχουν δηλώσει ότι οι
εκλογές είναι πιθανές εντός μηνών, καθώς
η κυβέρνηση επιδιώκει τη σαφή πλειοψηφία
και την ελευθερία κινήσεων.
Ο ηγέτης του NDP Jagmeet Singh δεσμεύθηκε να μην ξεκινήσει εκλογές ανεξάρτητα από το τι θα συμπεριλαμβάνει ο
προϋπολογισμός τη Δευτέρα, μια κίνηση
που δυνητικά αποδυναμώνει την άποψη
των Νέων Δημοκρατών στο τελικό προϊόν.
Ο Singh ζητά έναν ισχυρότερο ομοσπονδιακό ρόλο στην επιτόπια χορήγηση εμβολίων COVID-19, καθώς και συγκεκριμένα
βήματα προς ένα εθνικό σχέδιο παιδικής
φροντίδας, το οποίο οι Φιλελεύθεροι έχουν
δεσμευτεί περιοδικά από το 1993.
Ο αρχηγός του Bloc Québécois YvesFrançois Blanchet λέει ότι πιθανότατα

BUDGET 2021
θα υποστηρίξει τον πρώτο προϋπολογισμό αν ενισχύει επαρκώς τη μηνιαία υποστήριξη για τους ηλικιωμένους και τις ασυνήθιστες μεταφορές υγείας στις επαρχίες.
Ο συντηρητικός ηγέτης Erin O'Toole,
του οποίου το κόμμα έχει τις 121 έδρεσ
στο Κοινοβούλιο από τις 338, τόνισε τη
δημιουργία θέσεων εργασίας και την
ελάχιστη φορολογία στην τηλεφωνική
του συνομιλία με τον πρωθυπουργό.
Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και
υπουργός οικονομικών κ. Freeland είπε ότι
η πανδημία δημιούργησε ένα «παράθυρο»
ευκαιρίας για ένα εθνικό σχέδιο παιδικής
μέριμνας και αυτό θα αντικατοπτρίζεται
στον προϋπολογισμό της επόμενης Δευτέρας μαζί με τις δαπάνες για την επιτάχυνση
της στροφής του Καναδά προς μια πιο βιώσιμη οικονομία.

«Θα είναι ένα πράσινο και
καινοτόμο σχέδιο ανάκαμψης
που στοχεύει στη δημιουργία
θέσεων εργασίας».

Ο προϋπολογισμός θα έχει ως στόχο να βοηθήσει εκείνους που «υπέφεραν περισσότερο» από τις επιπτώσεις της πανδημίας,
ανέφερε μια κυβερνητική πηγή που αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένα μέτρα.

Οι επικριτές λένε ότι η κυβέρνηση θα
ήταν καλύτερα να αναβάλει τις δαπάνες
blockbuster επειδή η οικονομία έχει δείξει ότι είναι έτοιμη να ανακάμψει και να
αποτρέψει τη χώρα από το να συσσωρεύσει πάρα πολύ χρέος.
«Είναι σαφές ότι ένα πακέτο τόνωσης είναι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε.
Αυτό είναι συσσωρευμένο χρέος», δήλωσε
ο Don Drummond, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο Queen's του Οντάριο.
«Ο κίνδυνος είναι ότι κάποια στιγμή τα επιτόκια θα αυξηθούν και θα είμαστε σε μπελάδες», είπε, επισημαίνοντας στα μέσα της
δεκαετίας του 1990 όταν ο λόγος χρέους
προς το ΑΕΠ του Καναδά ανέβηκε στα ύψη,
οδηγώντας σε υποβάθμιση του οργανισμού
αξιολόγησης και σε χρόνια λιτότητας.
Η Τράπεζα του Καναδά μείωσε το επιτόκιο αναφοράς της σε 0,25% για να αντιμετωπίσει την οικονομική πτώση της κρίσης
COVID-19 και είπε ότι τα επιτόκια δεν θα
αυξηθούν έως ότου απορροφηθεί η χαλαρή
αγορά εργασίας, η οποία προβλέπεται για
το 2023. Αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί
όταν ψηφιστεί ο προϋπολογισμός στις 21
Απριλίου.

Διεύρυνση της οικονομίας

Περισσότεροι

από

τρία

εκατομμύρια

Καναδοί έχασαν τη δουλειά τους λόγω της
πανδημίας. Από τον Μάρτιο, προτού ένα
τρίτο κύμα αναγκάσει νέα κλειδώματα,
τουλάχιστον 296.000 παρέμειναν άνεργοι
λόγω του COVID.
Παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας στους
τομείς των υπηρεσιών που έχουν πληγεί, η
οικονομία έχει επεκταθεί για εννέα συνεχόμενους μήνες, ακόμη και όταν οι επαρχίες
έχουν προσαρμόσει τους περιορισμούς
υγείας για την αντιμετώπιση των κυμάτων
των λοιμώξεων.
«Μόλις δούμε συνεχή επαναλειτουργία,
πιστεύουμε ότι η ανάκαμψη θα έχει αρκετή
δυναμική από μόνη της», δήλωσε ο Josh
Nye, ανώτερος οικονομολόγος της RBC
Economics.
«Πιστεύουμε ότι η οικονομία του Καναδά θα
λειτουργήσει πολύ κοντά στην πλήρη δυναμικότητα αυτή τη φορά για τον επόμενο
χρόνο», είπε.
Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από
το Reuters αναμένουν ότι η Freeland θα
προβεί σε έλλειμμα στο εύρος των 133
δις δολαρίων έως 175 δις δολαρίων για
το οικονομικό έτος 2021/22, έναντι των
προβλέψεων για έλλειμμα ύψους 121,2
δις δολαρίων το Νοέμβριο.
Το έλλειμμα για το οικονομικό έτος
2020/21 που έληξε τον Μάρτιο προβλέπεται από την κυβέρνηση να φτάσει τα
ιστορικά 381,6 δις δολάρια.
Ο Καναδάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ένα πακέτο βοήθειας ύψους 5,9 δις δολαρίων για
τον μεγαλύτερο αερομεταφορέα της χώρας,
Air Canada, και δήλωσε ότι συνεχίζονται
οι συνομιλίες με τον Νο 2 αερομεταφορέα
WestJet Airlines Ltd και άλλους.
Σε αναμονή λοιπόν μέχρι την επόμενη
εβδομάδα όπου θα αναλύσουμε όλα τα
παρακλάδια του πολυαναμενόμενου Ομοσπονδιακού προϋπολογισμού.

Η Βουλή των Ελλήνων και ο Απόδημος Ελληνισμός
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΡΥΩΤΗ
O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
είναι από τους λίγους Έλληνες πολιτικούς
που γνωρίζουν πολύ καλά τον Ελληνισμό
των ΗΠΑ. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο
Χάρβαρντ από το 1986 μέχρι το 1990.
Το 1993 παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της
Καλιφόρνιας, από όπου έλαβε το πτυχίο
Μάστερ στην Διεθνή Πολιτική. Επέστρεψε
πάλι στο Χάρβαρντ, όπου μετά από διετή
φοίτηση, απέκτησε πτυχίο ΜΒΑ το 1995.
Τα έκανε όμως μούσκεμα, όταν ήρθε η
ώρα να περάσει ένα νόμο που θα επέτρεπε στους Έλληνες, που ζουν στο εξωτερικό, να ψηφίζουν στις εθνικές εκλογές από
τον τόπο διαμονής τους. Έτσι πέρασε τον
νόμο 4648/2019 μετά από διαβουλεύσεις
πολλών εβδομάδων μεταξύ των κομμάτων,
που αφορούσε στο εκλογικό δικαίωμα των
ομογενών από τους τόπους διαμονής τους.
• Σύμφωνα με αυτό το νόμο για να
ασκηθεί αυτό το δικαίωμα θα έπρεπε ο εκλογέας να έχει αποδεδειγμένη παρουσία δύο ετών στην Ελλάδα
την τελευταία 35ετία, καθώς και να
έχει υποβάλει φορολογική δήλωση

Ε1 ή Ε2 ή Ε3 ή Ε9 είτε το τρέχον είτε
το προηγούμενο φορολογικό έτος
στις ελληνικές Αρχές.
• Υπήρξα, μαζί με χιλιάδες άλλους
απόδημους Έλληνες, θύμα αυτού
του νόμου, διότι δεν πληρούσα τις
παραπάνω προϋποθέσεις. Βέβαια
κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης
δεν κατάλαβε τότε τι συνέβη και δεν
διαμαρτυρήθηκε για αυτή την προφανή αδικία.
Αλλά ξαφνικά κάποιοι ξύπνησαν μέσα στη
Νέα Δημοκρατία μετά τις δηλώσεις της αρμόδιας για θέματα Απόδημου Ελληνισμού
στο ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρας Τζάκρη (πρώην
υφυπουργού και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ), η
οποία σε συνέντευξή της στον “Εθνικό Κήρυκα” της Νέας Υόρκης, υποστήριξε ότι το
κόμμα της τάσσεται πλέον υπέρ της άρσης
των περιορισμών στο δικαίωμα των Ελλήνων της διασποράς να εγγραφούν στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Η ίδια ανέφερε μάλιστα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους καταργήσει αμέσως μόλις επιστρέψει στην διακυβέρνηση της χώρας.
Έτσι, την επόμενη ημέρα ξύπνησε και ο
υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης και

ανήγγειλε ότι θα καταθέσει στη Βουλή σχέδιο νόμου με ένα άρθρο, στο οποίο θα προβλέπεται η κατάργηση των περιορισμών
που έχουν τεθεί για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος του απόδημου Ελληνισμού από τον τόπο κατοικίας του. Σύμφωνα
μάλιστα με αυτό το σχέδιο νόμου, η μόνη
προϋπόθεση για να ψηφίσουν οι Έλληνες
του εξωτερικού θα είναι να εγγραφούν, με
δική τους μέριμνα, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού.
Έτσι ήρθε πάλι στο προσκήνιο μία τριτοκοσμική νοοτροπία και άρχισε ένας μίνι εμφύλιος πόλεμος των κομμάτων στην Βουλή.
Στο θέμα αναφέρθηκε και η κυβερνητική
εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι «για να μη
χάνεται χρόνος, η κυβέρνηση με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου

Μητσοτάκη καταθέτει σήμερα στη Βουλή
νομοσχέδιο για την άρση των περιορισμών». Η ίδια πρόσθεσε μάλιστα ότι «με
τη συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ εξασφαλίζεται η
απαραίτητη πλειοψηφία των 2/3 που απαιτεί το Σύνταγμα» για την αλλαγή του συγκεκριμένου νόμου.
• Δεν πρόλαβε η κυρία Αριστοτελία
Πελώνη να τελειώσει την δήλωσή
της και άρχισαν οι στρακατρούκες.
Σχολιάζοντας την κυβερνητική πρωτοβουλία, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για
άθλιο μικροκομματικό παιχνίδι με
την ψήφο των αποδήμων.
Αλλά πριν συνεχίσουμε, ας δούμε την δήλωση Βορίδη για το σχέδιο νόμου για την
άρση των περιορισμών στην ψήφο των
αποδήμων που θα κατατεθεί στη Βουλή:
«Μετά την τοποθέτηση που έκανε η κα
Τζάκρη – με την οποία εμείς διαβλέπουμε σημαντική αλλαγή στην θέση του
ΣΥΡΙΖΑ για την ψήφο των απόδημων –
ανοίγει ο δρόμος για να αρθούν οι περιορισμοί του ψηφισμένου νόμου με ένα
άρθρο για την κατάργηση όλων

συνεχίζεται στη σελίδα 19

το D N A

7

τ η ς ε βδο μα δα ς

16 Απριλίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος
Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΚΑΙ Η
ΑΒΟΥΛΗ ΕΥΡΩΠΗ

Αναμφισβήτητα ήταν μια
από τις μεγαλύτερες διπλωματικές
προσβολές
αυτή που έγινε από τον
Σουλτάνο στην αντιπροσωπεία της ΕΕ που το επισκέφθηκε στην αρχή της
Ηλίας
εβδομάδος. Τους έφτυσε
Κουτίνας
κατάμουτρα, αλλά για την
ΕΕ ψιχαλίζει...
Αν η εικόνα είναι χίλιες λέξεις τότε η υποδοχή που επιφύλαξε ο Ερντογάν στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα
Φον Ντερ Λάιεν τα λέει όλα. Ήταν να συναντηθούν τρεις, ο Ερντογάν, η Ντερ Λάιεν και
ο Σαρλ Μισέλ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου. Οι καρέκλες, όμως, που είχαν
τοποθετηθεί στην αίθουσα της συνάντησης
ήταν μόνο δυο! Κάτι που δεν αφήνει κανένα
περιθώριο παρερμηνείας.
H προσβολή ήταν προσχεδιασμένη: Και
προς τη γυναίκα κ. Ντερ Λάϊεν και προς την
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και προς τη Γερμανία, πατρίδα της κυρίας ντερ Λάϊεν. Την
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν
συνόδευσαν τα καλύτερα λόγια από τα γερμανικά ΜΜΕ, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά
της. Είπαν ότι δεν ήταν ικανή να αναλάβει
το υπουργείο Άμυνας, αρχικό προορισμό
της.
Της ανέθεσαν, λοιπόν, την προεδρία της
Κομισιόν, δείγμα του πόσο σέβονται οι Γερμανοί την υπόλοιπη Ευρώπη. Το ίδιο έδειξε
να τη σέβεται και ο Ερντογάν. Η ντερ Λάϊεν
δικαίωσε και τους συμπατριώτες της των
ΜΜΕ και την καγκελάριο Μέρκελ, που δεν
διακινδύνευσε να της αναθέσει την Άμυνα
της Γερμανίας. Φέρθηκε αντάξια της φήμης
για τα προσόντα της.
Προτίμησε να κάτσει στον παρακείμενο
καναπέ, απέναντι στον Τσαβούσογλου (κατώτερο της, σύμφωνα με το πρωτόκολλο),
αντί να αποχωρήσει, ανταποδίδοντας την
προσβολή και τοποθετώντας την πατρίδα της και την ΕΕ στο βάθρο μιας ισχυρής
δύναμης, διεθνώς. Μπορούμε όμως να της
αναγνωρίσουμε ειλικρίνεια και ρεαλισμό.
Έκατσε, εκεί που πράγματι βρίσκονται και
η Γερμανία και η Ευρώπη, στο περιθώριο!

ΑΛΕΞΗ, ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ

Ο κ. Τσίπρας διαπιστώνει ότι «η χώρα δεν
έχει κυβέρνηση». Όμως δεν κάνει και το
επόμενο βήμα. Γιατί;
«Καταθέτω ως μεγάλη και βαθύτατη ανησυχία ότι τούτη την κρίσιμη ώρα η χώρα δεν
έχει κυβέρνηση. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς τον κύριο Μητσοτάκη και τους
υπουργούς».
Αυτή είναι μία από τις φράσεις που είπε ο
πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, σε συνέντευξή
του στον τηλεοπτικό σταθμό «Κόντρα».
Μια φράση, που όταν ακούγεται από τα χείλη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, πραγματικά (πρέπει να ) έχει μια
ιδιαίτερη σημασία.
Αν λοιπόν κάνεις αυτή την παρατήρηση,
αυτή την διαπίστωση, τότε ποια πρέπει να
είναι και η επόμενη κίνηση σου.
Τι ακριβώς περιμένει αμέσως μετά ο μέσος
Έλληνας πολίτης, είτε είναι ψηφοφόρος
σου, είτε όχι:
Μα νομίζω ότι είναι «ηλίου φαεινότερο».
Περιμένει να ζητήσεις άμεσα εκλογές έτσι
ώστε να υπάρξει και αλλαγή κυβερνήσεως.

Η αλληλουχία των πραγμάτων είναι πολύ
απλή και υποχρεωτική, μπορεί να πει
κανείς.
Αν ως κόμμα και μάλιστα κόμμα μεγάλο,
κόμμα εξουσίας, εκτιμάς ότι « η χώρα δεν
έχει κυβέρνηση» και μάλιστα επειδή είμαστε «σε «κρίσιμη ώρα», δηλώνεις «μεγάλη
και βαθύτατη ανησυχία», τι το πιο φυσιολογικό να ζητήσεις να φύγει η κυβέρνηση.
Αυτό ζητούσε επίμονα και ο Μητσοτάκης
όταν κατηγορούσε τον Τσίπρα ότι οδηγεί
τη χώρα στα βράχια όταν ήταν ο τελευταίος
πρωθυπουργός.
Να φύγει, μια και όπως εκτιμάς κάνει κακό
στην χώρα στην κρίσιμη στιγμή.
Πως θα φύγει η κυβέρνηση από την εξουσία;
Μα και εδώ η απάντηση είναι απλή. Στις
δυτικού τύπου δημοκρατίες, οι κυβερνήσεις
φεύγουν από την εξουσία μόνον με εκλογές.
Αυτός λοιπόν είναι ο μονόδρομος που έχει
ο κ Τσίπρας, από την στιγμή που διαπιστώνει ανυπαρξία κυβέρνησης.
Να ζητήσει άμεσα εκλογές, έτσι ώστε να
φύγει η ανύπαρκτη κυβέρνηση και να έλθει
άλλη, ικανότερη κατά πως πιστεύει, να διαχειριστεί τα της χώρας.
Μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν φυσιολογική.
Μόνον που ο πρώην πρωθυπουργός κάνει
βαρύγδουπες διαπιστώσεις, αλλά δεν προχωρά στο δια ταύτα…
Και εδώ η απάντηση είναι απλή. Αν δεν
ζητά εκλογές δυο είναι οι περιπτώσεις.
Η πρώτη είναι να δεχθούμε ότι είναι και αυτός ανεύθυνος και αδιάφορός για την πορεία της χώρας και αν και διαπιστώνει το
πρόβλημα δεν ενδιαφέρεται για την λύση
του
Η δεύτερη είναι να γνωρίζει πως σε ενδεχόμενες εκλογές, θα βρεθεί και πάλι στην
δεύτερη θέση και μάλιστα με μικρότερα ποσοστά και γι’ αυτό δεν τις ζητά.
Δηλαδή, θεωρεί πως μόνον ο ίδιος έχει
αντιληφθεί πως δεν υπάρχει κυβέρνηση και
ο ελληνικός λαός θα δώσει την εξουσία και
πάλι στην «ανύπαρκτη κυβέρνηση». Που
σημαίνει με απλά λογία πως, είτε δεν έχει
σωστή εκτίμηση για τα γεγονότα, είτε κοροϊδεύει τους πολίτες…

ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ

Με καθυστέρηση πολλών ετών η Ελληνική
Δικαιοσύνη ξεκινά επιτέλους έρευνα για τις
σεξουαλικές επιθέσεις που δέχθηκαν εσγαζόμενες στην πρεσβεία της Βενεζουέλας,
από τον τότε πρέσβη.
Όταν το 2016 βγήκε στην επικαιρότητα η
ιστορία εργαζόμενης Ελληνίδας στην πρεσβεία της Βενεζουέλας που υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από τον πρέσβη κι εν
συνεχεία απολύθηκε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
έκανε τα πάντα για να αποσιωπηθεί, η ιστορία. Μάλιστα οι τότε κυβερνώντες με προεξάρχοντα τον Παναγιώτη Κουρουμπλή έκαναν επίθεση στον εύκολο στόχο, στα ΜΜΕ,
ισχυριζόμενοι ότι όλα είναι προσπάθεια των
ΜΜΕ και της τότε αντιπολίτευσης να πλήξουν την Αριστερά και την κυβέρνηση της!
Μετά τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις επί
παρομοίων ζητημάτων που συγκλονίζουν
την Ελλάδα τους τελευταίους μήνες, η Ξένια
Μπουζαρανίδου,
έσπασε τη σιωπή της μια εκ των γυναικών
που υπέστησαν τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πρέσβη της Βενεζουέλας,
Φράνκλιν Γκονζάλες. Μάλιστα μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ
της είχε ζητήσει να επιδείξει … πολιτική

ωριμότητα και μη καταγγείλει το γεγονός!
Απίστευτο; Κι όμως αληθινό.
Η εργαζόμενη στην πρεσβεία της Βενεζουέλας ανέφερε: «Το 2011 ξεκίνησα να δουλεύω στην πρεσβεία της Βενεζουέλα. Το
2012 ήρθε ο κ. Γκονζάλες και έκανε τη ζωή
μας κόλαση. Όχι μόνο τη δική μου, αλλά και
άλλων 4 γυναικών. Σε τέτοιο σημείο, που
πήγαινα στη δουλειά και ήθελα να είμαι αόρατη. Να μη με βλέπει» είπε ενώ πρόσθεσε
ότι ο πρώην πρέσβης την παρενοχλούσε
σεξουαλικά την ώρα που εκείνη εργαζόταν.
Προσέξτε: Συμφώνως με όσα ήταν γνωστά
από τότε μέσω της δημοσιογραφικής έρευνας, αλλά τώρα επιβεβαιώνονται, υπήρξε
μεγάλη προσπάθεια συγκάλυψης από την
κυβέρνηση και τον ίδιο τον τότε πρωθυπουργό. Ο οποίος αντί να αφήσει να φτάσει το θέμα στη Δικαιοσύνη, παρενέβη και
με προσωπική του επιστολή στον Μαδούρο ζήτησε να αντικατασταθεί ο πρέσβης

προκειμένου να μην προχωρήσει η καταγγελία των γυναικών!!
Ιδού τι έγραφε μεταξύ άλλων ο
Τσίπρας στον Μαδούρο: «Εφιστώ την προσοχή σου σε ένα
ευαίσθητο θέμα, στο οποίο περιμένω τη συμβολή σου και την
παρέμβαση σου με τον καλύτερο
τρόπο, το ήδη γνωστό σε εσάς
ζήτημα που έχει προκύψει με τον
νέο πρέσβη στην Αθήνα. Μέχρι
στιγμής το προσωπικό της πρεσβείας έχει επιδείξει πολιτική
ωριμότητα και δεν θα λάβει μέτρα εντός της Ελλάδας, που θα
δημοσιοποιούσαν το πρόβλημα, γεγονός
που θα το εκμεταλλεύονταν στο έπακρο τα
συστημικά μέσα ενημέρωσης για να βλάψουν την Αριστερά τόσο στην Βενεζουέλα
όσο και στην Ελλάδα».
Προσέξτε: Ανάμεσα στα θύματα του πρέσβη ήταν και κόρη κορυφαίου στελέχους και
υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ!! Κι αυτός σιώπησε!
Εις βάρος ακόμη και του ίδιου του παιδιού
του!
Την ίδια ώρα προέτασσαν την ηθική ανωτερότητα της Αριστεράς! Γνώριζαν και σιώπησαν για το… καλό του κόμματος!
Σκεφτείτε ότι προσφάτως οι Συριζαίοι ζητούσαν από την Μενδώνη να παραιτηθεί
επειδή δήθεν … στήριξε τον Λιγνάδη, ενώ
επιτίθονταν στη Νέα Δημοκρατία με αχαρακτήριστους χαρακτηρισμούς περί κόμματος
…βιαστών, παιδεραστών και άλλων παρομοίων αθλιοτήτων.

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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Ολοκληρώθηκε το τετ α τετ Ερντογάν με Δένδια
Ακολούθησε συνάντηση με Τσαβούσογλου
Ολοκληρώθηκε το κρίσιμο τετ α τετ του Νίκου Δένδια με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από το ξαφνικό αίτημα του ίδιου
του Τ. Ερντογάν με αφορμή την επίσκεψη
Δένδια στην Άγκυρα για τη συνάντηση με
τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
50 λεπτά η διάρκεια του τετ α τετ με
Ερντογάν
Η συνάντηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι στο τουρκικό προεδρικό Μέγαρο και
διήρκεσε σχεδόν 50 λεπτά. Στη συνάντηση
το παρών έδωσε και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Θερμό επεισόδιο» στην
κοινή συνέντευξη Δένδια –
Τσαβούσογλου

Σε σκληρή αντιπαράθεση μπροστά στις κάμερες εξελίχθηκε η κοινή συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Νίκος Δένδιας
και Μεβλούτ Τσαβούσογλου μετά την ολοκλήρωση της κατ’ ιδίαν συνάντησής τους
στην Αγκυρα.
H αντιπαράθεση ξεκίνησε αμέσως μετά την
ολοκλήρωση του πρώτου γύρου των δηλώσεων του κ. Δένδια.
Ενοχλημένος ο Τούρκος υπουργός πήρε το
λόγο χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» κάποιες από τις δηλώσεις του Ελληνα Υπουργού, αναγκάζοντας τον τελευταίο να του
πει ότι δεν ανέμενε ο κ. Τσαβούσογλου να
αντιδρά «σαν μην μεσολάβησε τίποτε στο
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».
Τα βασικότερα σημεία των δηλώσεων
των δύο υπουργών:
Μ. Τσαβούσογλου:
• Υπάρχει διαφορά απόψεων στο Αιγαίο
• Τα μεταξύ μας ζητήματα μπορούν να
επιλυθούν με εποικοιδομητικό διάλογο.
• Υπάρχει διαφορά απόψεων στο θέμα
του Αιγαίου. Προκλητικές δηλώσεις
πρέπει να αποφεύγονται.
• Ο Τούρκος Πρόεδρος πρότεινε σύνοδο
για την Ανατολική Μεσόγειο.

•
•
•

•

•

Πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία
σε ζητήματα τρομοκρατίας.
Δουλεύουμε για να διευρύνουμε την
εμπορική συνεργασία των δύο κρατών.
Από τη στιγμή που ανεβήκαμε στην
εξουσία προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε βέλτιστες πρακτικές για τα θέματα των μειονοτήτων που υπάρχουν στη
χώρα μας.
Ενας διάλογος άνευ όρων και προϋποθέσεων καθώς και οι εκατέρωθεν επισκέψεις των αρχηγών των κρατών μας
θα αποτελέσουν γόνιμη βάση για την
εξέλιξη των επαφών μας.
Πρέπει να συνεχίσουμε τον διάλογο
που ξεκινήσαμε σήμερα.

Εφ’ όλης της ύλης ο Δένδιας

Από την πλευρά του ο κ. Δένδιας έκανε λόγο
για «εκτεταμένες συνομιλίες, ανοιχτές και
ειλικρινείς» και χαιρέτισε την επανέναρξη
των διερευνητικών επαφών των πολιτικών
διαβουλεύσεων με την Τουρκία.
Σημείωσε πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν μια σειρά από περιφερειακά και διμερή θέματα, καθώς και
μια σειρά από προτάσεις προκειμένου να
αναβιώσουν πρωτοβουλίες για οικονομική
συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών μίλησε
αρχικά για μια «θετική ατζέντα οικονομικών
θεμάτων για να προχωρήσουμε τις σχέσεις μας μπροστά» και «να αλλάξουμε το
κλίμα που υπάρχει στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις».
Υπογράμμισε
όμως
ότι
«αναγκαία

Βουλή: Κατατέθηκε το ν/σ για
την άρση των περιορισμών
στους εκλογείς εξωτερικού
Κατατέθηκε στη Βουλή το προαναγγελθέν
νομοσχέδιο του υπουργού Εσωτερικών Μ.
Βορίδη, με το οποίο αίρονται οι περιορισμοί
για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους των εκλογέων του εξωτερικού.
Όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΓΛΚ, με
το σχέδιο νόμου επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στο ν.4648/2019„ αναφορικά με
την άσκηση του δικαιώματος εκλογέων που
βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας.
Οι επερχόμενες μεταβολές εστιάζονται στα
εξής κατά βάση σημεία:
α. Καταργούνται τα πρόσθετα κριτήρια που
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για
την εγγραφή των ενδιαφερομένων στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού
(χρόνος διαμονής εντός της ελληνικής επικράτειας, υποβολή φορολογικής δήλωσης
κατά την οριζόμενη έννοια).
β. Η διεύθυνση Εκλογών του υπουργείου
Εσωτερικών αποφασίζει για την αποδοχή

ή την απόρριψη της αίτησης εγγραφής
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
εξωτερικού.
γ. Καταργείται η Ειδική Διακομματική Επιτροπή, στην οποία έχει ανατεθεί το έργο
εξέτασης ενστάσεων επί απορριπτικών
αποφάσεων εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ο έλεγχος συγκεκριμένων αιτήσεων κατόπιν αιτήματος μέλους ή
μελών της Επιτροπής καθώς και o δειγματοληπτικός έλεγχος των αιτήσεων που έγιναν αποδεκτές.

προϋπόθεση είναι η αποκλιμάκωση και η
αποφυγή ενεργειών και δηλώσεων που δυναμιτίζουν το κλίμα».
«Η Ελλάδα υποστηρίζει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, εφόσον αυτή το επιθυμεί», σημείωσε, υπογραμμίζοντας όμως ότι
απαράβατος όρος είναι ο σεβασμός στις
αρχές και τις αξίες της ΕΕ.
Όσον αφορά την επικείμενη πενταμερή για το Κυπριακό τόνισε την ανάγκη
«όλες οι πλευρές θα προσέλθουν σ’
αυτή με εποικοδομητικό πνεύμα» ενώ
επεσήμανε πως μόνη αποδεκτή λύση
είναι η «διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, αυτή που στηρίζουν όλοι οι διεθνείς
παράγοντες»
Αναφορικά με το μεταναστευτικό, ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι συμφώνησε με τον
Τούρκο ομόλογό του ότι πρόκειται για «ευρωτουρκικό ζήτημα» και υπογράμμισε την
ανάγκη η Τουρκία να τηρεί τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη δήλωση του 2016,
ενώ υπενθύμισε την εργαλειοποίηση μεταναστευτικού στον Έβρο πέρσι.
Ανέφερε ακόμη ότι μια αντιστροφή της
απόφασης της Τουρκίας να μετατρέψει
την Αγία Σοφία σε τζαμί θα ήταν «προς το

συμφέρον της Τουρκίας
αλλά και της εικόνας της
διεθνώς».
«Ελλάδα και Τουρκία»,
συνέχισε «είναι προορισμένες να ζουν μαζί σε
μια περιοχή με πολλά
σύνθετα προβλήματα».
Είναι προς συμφέρον
και των δύο χωρών να
συνεργαστούμε στα
πλαίσια της καλής γειτονίας για την ασφάλεια, την ευημερία και
την ειρήνη. Δεν αγνοούμε την πραγματικότητα ότι έχουμε πολύ
δρόμο αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα
πρώτο βήμα σήμερα».
Ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι αναγκαία προϋπόθεση για τη συνεργασία είναι η αποκλιμάκωση ενεργειών που την δυναμιτίζουν
και ότι οι παραβατικές ενέργειες το τελευταίο διάστημα είχαν αυξηθεί σημαντικά,
«επιβαρύνοντας το κλίμα»
Τόνισε ακόμη ότι «ψευδείς ειδήσεις και προκλητικές ρητορικές δεν βοηθούν στο κλίμα
συνεργασίας», ενώ ο Δένδιας απηύθυνε
επίσης πρόσκληση στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να επισκεφθεί την Ελλάδα.

Διαξιφισμοί

Στη συνέχεια ο κ. Τσαβούσογλου πήρε εκ
νέου το λόγο χαρακτηρίζοντας «προκλητικές» κάποιες από τις δηλώσεις του Ελληνα ΥΠΕΞ, τις οποίες όπως είπε «δεν
μπορούμε να αποδεχθούμε».
Ανταπαντώντας ο Νίκος Δένδιας, σημείωσε
μεταξύ άλλων ότι όλα τα ελληνικά επιχειρήματα εδράζονται στο διεθνές Δίκαιο, τονίζοντας μάλιστα σε κάποια αποστροφή του
λόγου του ότι η «Η Τουρκία δεν μπορεί να
κάνει μαθήματα στην Ελλάδα».

Βουλή: Τρία «ναι» και τρία «όχι» στο
νομοσχέδιο για τους απόδημους
Η ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση τάσσονται υπέρ του νέου νοθετήματος, το
οποίο απαλείφει τους όρους και τις προϋποθέσεις που έθετε ο προηγούμενος νόμος
του Δεκεμβρίου 2019, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, το
ΚΚΕ και το ΜεΡΑ 25 καταψηφίζουν, με διαφορετικό ωστόσο σκεπτικό το κάθε κόμμα.
Σημειώνεται ότι κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης,
όπου εισήχθη το νομοσχέδιο προς επεξεργασία, στο επίκεντρο των αγορεύσεων
των εισηγητών των κομμάτων βρέθηκε η
αντιπαράθεση ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ωστόσο
να λείπουν οι βολές των εκπροσώπων της

αντιπολίτευσης, τόσο προς την κυβέρνηση
για «ευκαιριακή αντιμετώπιση του θέματος», όσο και προς τον ΣΥΡΙΖΑ για «νέα κυβίστηση μετά τις δηλώσεις Τζάκρη για άρση
όλων των περιορισμών».
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Αλ. Τσίπρας: Ο δρόμος της
επανεκκίνησης για δυνατή
οικονομία και ισχυρή κοινωνία
Με το «σύνθημα» ότι «ναι, υπάρχει άλλος
δρόμος, ο δρόμος της επανεκκίνησης για
μια δυνατή οικονομία και ισχυρή κοινωνία»
που θέτει στο επίκεντρο τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους,
τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους
αγρότες, δηλαδή «τη μεσαία τάξη» και τους
νέους, που αγωνιούν για το αύριο, ο Αλέξης
Τσίπρας παρουσίασε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ
- Προοδευτική Συμμαχία για τη «βιώσιμη
επανεκκίνηση της οικονομίας».
Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ βασίζεται σε
τρεις κεντρικούς πυλώνες: Γενναία ρύθμιση
του ιδιωτικού χρέους που δημιουργήθηκε
στην πανδημία, σε 120 δόσεις με κούρεμα
έως 60%. Ενίσχυση της ρευστότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μόνιμο ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους
(νέο πτωχευτικό με προστασία α΄κατοικίας).
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι
δίπλα στην αγωνία για ζωή, αρχίζει να κυριαρχεί και η αγωνία για το πώς θα ζήσουμε,
πώς θα σταθούμε στα πόδια μιας την «επόμενη μέρα». Είπε ότι τον τελευταίο χρόνο η
Ελλάδα κατέγραψε τη 3η μεγαλύτερη ύφεση
στην ευρωζώνη, 7 στα 10 νοικοκυριά έχασαν πάνω από το 1/4 του εισοδήματος τους,
1 στις 3 επιχειρήσεις κινδυνεύει με λουκέτο.
Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει το
σχέδιο που απαιτείται, ότι «δεν μπορεί» να
αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και ότι
παρουσιάζει ως «συνταγή σωτηρίας» απαντήσεις που «με μαθηματική ακρίβεια ανακυκλώνουν την κρίση, σα να μη διδάχτηκε
τίποτα από τη μεγάλη κρίση των μνημονίων
και την πανδημία». «Ελαστικοποίηση της
εργασίας με μείωση μισθών και αναδιάρθρωση της αγοράς εις βάρος των μεσαίων
και των μικρών και προς όφελος των λίγων
και ισχυρών. Πρόκειται για συνταγή αυτοκτονίας, για το 90% των επιχειρήσεων στη

χώρα μας που είναι μικρομεσαίες και τα
εκατομμύρια των εργαζομένων που απασχολούν. Λουκέτα και ανεργία για πολλούς.
Μισοί μισθοί και επιχειρήσεις πνιγμένες στα
χρέη για τους υπόλοιπους», ανέφερε. Σχολίασε ότι η μεσαία τάξη που «προεκλογικά
έγινε σημαία ευκαιρίας, σήμερα για την κυβέρνηση είναι η αόρατη τάξη». Ο αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι
η κατάσταση αντιμετωπίζεται μόνο με «σχέδιο τολμηρών παρεμβάσεων» που περιλαμβάνει τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, τη συντριπτική πλειοψηφία
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), τα
εκατομμύρια των εργαζομένων που αγωνιούν αν αύριο θα έχουν μια θέση εργασίας
και έναν μισθό με τον οποίο θα μπορούν να
βιοπορισθούν. Τόνισε ότι χωρίς ελάφρυνση
των βαρών ούτε οι επιχειρήσεις θα επιβιώσουν ούτε τα χρέη θα αποπληρωθούν, χωρίς ώθηση ρευστότητας η οικονομία δε θα
ξαναπάρει μπρος και το δημόσιο κόστος μεσομακροπροθεσμα θα είναι πολλαπλάσιο.
«Στο δικό μας όραμα δυνατή οικονομία και
ισχυρή κοινωνία είναι έννοιες ταυτόσημες»,
υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι το σχέδιο
του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ που εκτείνεται σε τρεις πυλώνες, αποτελεί τη «βάση για την επόμενη
μέρα» ώστε οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι «να νιώσουν ξανά ασφάλεια».

Ακροβασίες στο τρίγωνο
Ελλάδα -Τουρκία - Λιβύη
Του Κώστα Ράπτη
Εκ πρώτης όψεως η αντίφαση εντυπωσιακή. Μέσα στο ίδιο 24ωρο ο μεν
πρωθυπουργός της Λιβύης Αμπντέλ
Χαμίντ Ντμπέιμπε επισκέφθηκε, συνοδευόμενος από πλήθος υπουργών
του, την Άγκυρα, όπου συνυπέγραψε
πέντε συμφωνίες επί παντός, συμπεριλαμβανομένου του ενεργειακού τομέα, ενώ διατράνωσε από κοινού με
τον Ταγίπ Ερντογάν τη δέσμευσή τους
στο τουρκολιβυκό μνημόνιο οριοθέτησης θαλάσσιων δικαιοδοσιών, ο δε αναπληρωτής του, Χουσεΐν Αλ Κατράνι υποδέχθηκε στην Βεγγάζη τον Έλληνα υπουργό
Εξωτερικών, μόλις μία εβδομάδα μετά την
επίσκεψη Μητσοτάκη-Δένδια στην Τρίπολη, για συνομιλίες με αφορμή την επαναλειτουργία του ελληνικού προξενείου στην
πόλη.
Η αντίφαση επιλύεται αν αναλογισθούμε ότι η νέα κυβέρνηση εθνικής ενότητας
της Λιβύης είναι μεταβατική, με ορίζοντα
τη διενέργεια εκλογών και στηρίζεται σε
μια λεπτή ισορροπία όχι μόνο μεταξύ των

αντιμαχόμενων παρατάξεων, αλλά και των
τρίτων χωρών που λειτουργούν ως προστάτες της καθεμιάς.
Σε αυτό το πλαίσιο, η επίλυση των κρίσιμων
εκκρεμοτήτων μετατίθεται για την "επόμενη
ημέρα", όπως αυτή προκύψει και πάντως
τυχόν σύγκρουση με την Άγκυρα, που διαθέτει ισχυρό αποτύπωμα επί τόπου, βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκτός ατζέντας. Πόσω
μάλλον που ο Ντμπέιμπε είναι μια φυσιογνωμία χαμηλού πολιτικού προφίλ που
ακριβώς γι' αυτό τον λόγο επελέγη μεταξύ
λιγότερο καθησυχαστικών συνυποψηφίων.
"Υπενθύμιση παρουσίας"
Από αυτή την άποψη η επίσκεψη Δένδια

Καταργείται το 8ωρο εργασίας;
Τι απαντά ο Κ. Χατζηδάκης - Τι θα
ισχύσει με την ψηφιακή κάρτα
Στα σενάρια για κατάργηση του 8ωρου
εργασίας απάντησε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον
ΣΚΑΪ, ενώ προανήγγειλε και τη θέσπιση
ψηφιακής κάρτας εργασίας.
"Γίνεται μια συζήτηση για ένα άρθρο του
νομοσχεδίου αγνοώντας την ίδια στιγμή
όλο το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο έρχεται να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες και να τροποποιήσει την εργασιακή
νομοθεσία, η οποία σε μεγάλη κλίμακα
ισχύει από το 1982. Από τότε έχουν περάσει 40 περίπου χρόνια, έχει μπει στη ζωή
μας η τηλεργασία, το ίντερνετ κλπ. Πρέπει
να απαντήσουμε σε θέματα που θέτουν οι
ίδιοι οι εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη μαύρη και την
υποδηλωμένη εργασία, πρέπει να βρούμε
μια μέθοδο όταν ο άλλος πάει στη δουλειά του και φεύγει από αυτή αν δουλεύει
10 ώρες με υπερωρίες να δηλώνονται και
οι υπερωρίες", δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ.
Χατζηδάκης.
Κατάργηση 8ωρου
Για τα σενάρια περί κατάργησης του 8ωρου,
σημειώνει ότι γίνεται με αφορμή τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. "Πρόκειται για
μια ρύθμιση που ισχύει στην Ελλάδα εδώ
και 30 χρόνια. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία
και γίνεται εκτεταμένα χρήση στις άλλες χώρες. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να εξυπηρετεί
και τις δύο πλευρές. Προβλέπεται μια διευθέτηση του χρόνου εργασίας και ορισμένες
περιόδους του χρόνου, που οι επιχειρήσεις
μπορεί να έχουν αυξημένες ανάγκες, να
μπορεί να πηγαίνει κανείς μέχρι τις 10 ώρες
εργασίας", εξήγησε ο υπουργός Εργασίας
υπογραμμίζοντας ότι απαγορεύεται να γίνει
κάτι τέτοιο αν θέλει ο εργοδότης και δε συμφωνεί ο εργαζόμενος.
"Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα στον ίδιο εργαζόμενο, αν το θέλει, κατόπιν αιτήματός
του, να ισχύσει αυτή η ρύθμιση για τον ίδιο.
Δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία στον εργαζόμενο χωρίς να μειώνουμε το εισόδημά του.
λειτουργεί περισσότερο ως "υπενθύμιση
παρουσίας" και "δημιουργικής παράτασης
των εκκρεμοτήτων" διότι, όσο και αν απέχουμε πολύ από την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, άλλο τόσο πρέπει να
διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει επικύρωσή του από το λιβυκό κοινοβούλιο, που σε
όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης εδρεύει στη
Βεγγάζη και στάθηκε αντίπαλο στην προηγούμενη (φιλοτουρκική) κυβέρνηση Σάρατζ
στην Τρίπολη.
Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και ισχυρός
άνδρας της ανατολικής Λιβύης Αγκίλα Σάλεχ έδωσε στον Νίκο Δένδια ακριβώς την
διαβεβαίωση που επιθυμούσε ως προς το
τουρκολιβυκό μνημόνιο, ενώ η επαναλειτουργία του προξενείου της Ελλάδας (πρώτης από σχεδόν οποιασδήποτε άλλη χώρα)
στη Βεγγάζη, τοποθετεί τη χώρα μας σε
θέση επίδοξου προνομιακού εκφραστή των
ιδιαίτερων συμφερόντων της Κυρηναϊκής.
Στο ίδιο πνεύμα προγραμματίζεται και η αυριανή επίσκεψη στην Αθήνα του επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης
Μοχάμεντ αλ Μένφι (άλλοτε προξένου στη

Για παράδειγμα ένας φοιτητής που δουλεύει
και μπορεί να δίνει εξετάσεις, μπορεί να κανονίσει αντί να πάρει άδεια άνευ αποδοχών,
να πάρει άδεια μετ’ αποδοχών, να δώσει τα
εξετάσεις του και σε αντιστάθμισα να δουλέψει μερικές ώρες παραπάνω τις άλλες
μέρες", πρόσθεσε.
Ψηφιακή κάρτα Εργασίας
Σε ό,τι αφορά την ψηφιακή κάρτα εργασίας,
η οποία θα ξεκινήσει από τις μεγάλες επιχειρήσεις (βιομηχανίες και τράπεζες) και σταδιακά θα επεκταθεί σε όλες, όπως είπε ο κ.
Χατζηδάκης, θεσπίζεται με σκοπό να ελέγχει τον χρόνο προσέλευσης και τον χρόνο
αποχώρησης καταγράφοντας αυτόματα και
τις υπερωρίες για να μη γίνεται ο εργαζόμενος θύμα του εργοδότη.
Επιπλέον αναφέρθηκε στη ρύθμιση για τις
γονικές άδειες, τονίζοντας ότι για πρώτη
φορά θεσπίζεται άδεια πατρότητας για διάστημα 14 ημέρων.
Τέλος, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, προβλέπεται στο νομοσχέδιο ρύθμιση για την
τηλεργασία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί
με συμφωνία των εργοδοτών και των εργαζομένων με την ίδια αμοιβή, με υποχρέωση
του εργοδότη να εξασφαλίζει τον εξοπλισμό,
με σεβασμό των κανόνων του GDPR και με
το λεγόμενο δικαίωμα αποσύνδεσης. "Δηλαδή ρητώς θα ορίζεται ότι από ένα σημείο
και πέρα, που ισχύει με βάση τη συμφωνία
των συνδικάτων και των εργοδοτών, ο εργαζόμενος θα αγνοεί e-mails κλπ", κατέληξε.
χώρα μας μέχρι την απέλασή του μετά την
υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου,
τον Νοέμβριο του 2019).
Ωστόσο, το κρισιμότερο στοιχείο, το οποίο
δεν ελέγχουν οι σχεδιασμοί των Αθηνών,
ιδίως σε ό,τι αφορά τις στάση των δυνάμεων της ανατολικής Λιβύης, είναι η εξέλιξη
των τουρκο-αιγυπτιακών σχέσεων, καθώς
η Άγκυρα εμφανώς "φλερτάρει" το Κάιρο,
στο πλαίσιο μια στρατηγικής εξομάλυνσης
των τριβών, η οποία περιλαμβάνει επίσης
το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία.
Ασφαλώς η αιγυπτιακή πλευρά δεν επείγεται και πάντως επιθυμεί, προτού ανταποκριθεί, σαφείς εγγυήσεις ότι η Τουρκία θα
πάψει να λειτουργεί ως πάτρωνας της Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Έχει πάντως
αποφύγει να υπεισέλθει στις ελληνοτουρκικές διαφωνίες στα θέματα θαλάσσιων δικαιοδοσιών, εξ ου και η ελληνο-αιγυπτιακή
οριοθέτηση σταματά στον 28ο μεσημβρινό,
ενώ ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι είχε τηλεφωνικές επαφές το τελευταίο 24ωρο τόσο με τον Έλληνα, όσο και
με τον Τούρκο ομόλογό του.
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Ottawa, province pledge $656.5M
for schools for COVID-19 costs
Ottawa is providing $525.2
million to help Ontario
schools cover COVID-19
costs such as improving
ventilation or boosting
broadband — with the
provincial
government
pitching in an additional
$131.3 million.
That means boards will
receive $656.5 million
for upgrades, Minister of
Infrastructure and Communities Catherine
McKenna announced Wednesday morning
at a virtual press conference along with
Ontario’s Minister of Infrastructure Laurie
Scott and Education Minister Stephen
Lecce.
“The COVID-19 pandemic has had a major
impact on the well-being of students, parents
and teachers. As we continue to battle this
crisis, ensuring a safe learning environment
for our kids is critical,” McKenna said in a
written release.
“...These projects will improve air quality,
install more hand washing stations and
support better physical distancing. They are
part of the federal government’s support to
help Canadians get through the pandemic
safely, create good jobs across the
province, and build stronger, more resilient
communities.”
Most of the money will go towards ventilation
projects, but it can also be used for remote
learning and “space reconfigurations such

as new walls and doors
to
enhance
physical
distancing,” said a written
statement from the federal
government.
“Supporting
air-quality
and other infrastructure
projects in schools helps to
protect our communities,
making them stronger,
healthier and safer today,
and for years to come,”
Scott said in a written release.
Lecce said “this one-time investment will
help improve the safety of schools.”
In Greater Toronto, the funding includes:
• $81.6 million for the Toronto District
School Board
• $25.8 Toronto Catholic District
School Board
• $41.7 million for the Peel District
School Board
• $15 million for the York Region
District School Board
• $19.4 million for the Halton District
School Board
• $17.6 million for the Durham District
School Board
More than $1.3 billion has already been spent
on COVID-19 school costs, including funds
from the federal and provincial governments
as well as boards’ own reserve funds, which
includes about $100 million specifically for
HEPA filters and other air quality upgrades.

Council approves expanded ActiveTO
program, Yonge Street pilot project
Toronto City Council has approved an
expanded ActiveTO program for 2021.
The weekend road closures will be back and
the network will be expanded through a pilot
project along Yonge Street.
Council approved the motion for a more
flexible and adaptable plan and it will allow
the Lake Shore Boulevard West stretch to
return on select weekends.
In addition to Lake Shore West the following
closures will be back each weekend this
year:
•
Lake Shore Boulevard East
between Leslie and Woodbine avenues
•
Bayview
Avenue
between
Rosedale Valley Road and Mill Street

•
River Street between Gerrard and
Bayview avenues
There was some hesitancy to include the
popular Lake Shore West closure due
to roadwork that will be taking place on
The Queensway from Parkside Drive to
Roncesvalles Avenue.
The city will also be in consultation with
local councillors to consider other potential
closures along Black Creek Drive, Allen
Road, and on some roads within Exhibition
Place.
The ActiveTO initiative was introduced last
year in response to the COVID-19 pandemic
as a way to allow for physical distancing by
giving cyclists and pedestrians more space

Clinics in Toronto hot spots run out of
vaccines as cases continue to rise
Ontario’s plan to immunize all adults in
COVID-19 hot spots hit another speed
bump Wednesday when several clinics
in Toronto ran out of vaccines and had
to cancel appointments and close their
doors.Scarborough Health Network said
its Centennial College and Centenary
hospital clinics would remain closed until
Monday, when a new shipment of vaccines
is expected to arrive.
"Scarborough continues to struggle with
the incomprehensible disparity in vaccine
distribution for Canada’s most diverse
community and one of Ontario’s most severe
hot spots," said Maureen Adamson, the
chair of the Scarborough Health Network's
board of directors.
University Health Network said it had to
suspend bookings for appointments for
those aged 18 and older in three high-risk
communities in downtown Toronto after
more than 21,000 people registered for a
vaccine.
A UHN spokeswoman said that if the health
network had sufficient and reliable vaccine
supply, its clinics could vaccinate 35,000
people per week.
"The supply must move from the federal
government so that provinces can get on
with vaccination," said Gillian Howard.
The provincial government blamed the
shortages on a 10-day delay of a Moderna
vaccine shipment.
"A 10-day delay doesn't sound like a long
time, but when you've already booked
appointments, when you've set up those
vaccine clinics ... it is incredibly frustrating
not only for the public health units ... but
also for the citizens who were excited and
wanting to get that vaccine," said Sylvia
Jones, the province's solicitor general.
The Progressive Conservative government
has faced criticism about lack of a clear plan
to vaccinate people in hot spot areas and
essential workers.
on roadways.
“ActiveTO has been a successful and
popular program that will continue to help us
through the pandemic as well as contribute
to the future livability of our city,” Mayor John
Tory said in a statement.
The first weekend of ActiveTO has yet to be
determined and the City said staff will make
that decision based on the weather and
roadwork.

Premier Doug Ford announced last week
that people aged 18 and older in hot spots
would be eligible for a shot, but did not say
how the process would unfold, leaving many
eligible residents frustrated.
The province reported 4,156 new cases of
COVID-19 Wednesday - 1,254 of them in
Toronto - and 28 deaths linked to the virus.
The recent surge in new cases - fuelled by the
COVID-19 variants of concern - threatens to
overwhelm the province's hospitals, which
have implemented emergency measures
to address the crunch for beds in intensive
care units.
Scarborough Health Network and the
University Health Network said they would
reopen their clinics as soon as they receive
more vaccines.
The networks said they are contacting
everyone whose vaccination appointment
was cancelled due to the supply shortage
and will rebook appointments as soon as
possible.
The clinics run by Scarborough Health
Network were vaccinating 2,000 people per
day. Those eligible included anyone over the
age of 50, all Indigenous residents, healthcare workers, chronic home-care clients,
faith leaders, and people over 18 with highrisk health conditions.
The University Health Network said it
expects a shipment of 5,000 doses in the
next two weeks.

A Yonge Street pilot project in midtown has
also been approved to help support both the
ActiveTO and the CafeTO initatives.
A stretch of Yonge between Bloor Street and
Davisville Avenue will see the road reduced
to two lanes, bike lanes added, and on street
patios installed.
It is a similar to the ‘Destination Danforth’
plan last year that created more room for
physical distancing along Danforth Avenue.
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Ontario schools will move to online learning next week after spring break
Ontario schools will move indefinitely to
online learning when classes resume
next week after spring break, the province
announced Monday, citing soaring rates of
COVID-19.
Premier Doug Ford said community spread
of the virus is too high to risk having students
congregate after the break that began this
week.
He argued schools are safe but said the
province must "do everything possible" to
bring infections down during the "critical"
next few weeks.
"We simply can't be too cautious right now,
we have to be proactive," Ford said. "When
it comes to keeping our kids safe, I will never
take unnecessary risk."
The government will look closely at
COVID-19 data to determine when in-person
classes can resume, the premier said.
Child care for non-school aged children, and
for children of frontline workers, will continue
during the closure.
Monday's decision marked a major change
in plans for the government, which until
Sunday had maintained that schools would
reopen for physical instruction on April 19,
even after a provincewide stay-at-home
order was issued last week to control rapidly
rising infections.
Education Minister Stephen Lecce had
shared a letter to parents on social media
over the weekend outlining safety measures

involved in plans to reopen schools after the
break.
When asked Monday about the change,
Lecce said safe in-person learning has
always been the government's aim but the
decision to shutter physical classrooms was
made Monday after discussions with the
province's top doctor.
"We made this decision, as difficult as it
is, with one aim, which is to lower these
community rates to get our kids back," he
said. "We want to really tackle the root cause
of this, which is community transmission
that is ... potentially impacting the safety of
schools."
Dr. David Williams, Ontario's chief medical
officer, said more transmissible variants of
COVID-19 are moving quickly, meaning
decisions must be made "much more
nimbly" than earlier in the pandemic.
He also noted that by the end of last week,
many local medical officers of health had
changed their minds about wanting schools
to reopen.
Schools in Toronto, Peel and WellingtonDufferin-Guelph health units moved classes
online last week in light of rising cases.
Ottawa's top doctor had suggested a similar
order was likely to come this week.
Lecce said Monday that boards will be
directed to support in-person special
education instruction for students who can't
learn remotely.

Unions had been calling for schools to close
in the absence of stronger safety measures.
They had also called for all teachers to be
vaccinated before in-person learning was to
resume after spring break.
The province has said special education
staff and educators in virus hot spots in
Toronto and Peel will be eligible for vaccines
this week.
The Ontario English Catholic Teachers’
Association said the closure announced
Monday is necessary but criticized the
government for its shifting messaging
on school safety and what it called the
province's lack of other safety measures,
such as smaller class sizes.
"As the third wave intensifies, a result of
the Ford government’s underfunded and
mismanaged COVID-19 response, this action
is necessary to protect the health and wellbeing of our students, teachers, education

workers, families, and communities," union
president Liz Stuart said in a statement.
Leaders of two opposition parties said
Lecce should be fired from his cabinet post,
highlighting his weekend comments about
schools reopening.
"The in-fighting between Doug Ford and his
education minister is putting our children
and education workers at risk, and Lecce
should be fired for it," Liberal Leader Steven
Del Duca said.
NDP Leader Andrea Horwath said Lecce
has not acknowledged that COVID-19 and
variants are spreading in schools despite
cases popping up in schools across the
province.
"Clearly, he has not been telling the truth
about the safety of our schools and parents
know it, and teachers and educators know
it," she said.
Horwath said the government failed to
implement safety measures that would have
avoided the shutdown.
The government previously ordered all
schools to move learning online when the
new term began in January. That was part
of a provincewide lockdown at the time.
Students gradually returned to classrooms
based on the regions they lived in.
Government data indicated 1,302 of
Ontario's 4,828 publicly funded schools
currently have a case of COVID-19.

AstraZeneca very safe, effective, with extremely rare risk of clots: Health Canada
There is enough evidence to say the OxfordAstraZeneca vaccine may cause very rare
blood clots but the shot is still extremely
safe, very effective and will remain on the
Canadian market, Health Canada said
Wednesday.
The department's regulatory team is
updating the vaccine's label with information
about the possibility of clots but only a
patient who developed the new vaccineinduced blood clotting syndrome is advised
not to get another dose of it.
"Health Canada still considers the benefits
of the AstraZeneca vaccine to outweigh the
risks of getting COVID-19," said Dr. Supriya
Sharma, the chief medical adviser at Health
Canada who manages the regulation of the

COVID-19 vaccines.
"We are not limiting the use of the vaccine to
any specific age group or sex."
The National Advisory Committee on
Immunization, which recommended March
29 that AstraZeneca not be used on patients
under 55, will now meet to decide if that
advice should be updated.
All provinces agreed to follow that advice,
which was based on the fact early reports
showed women under 55 were getting clots
more often, and the risk of COVID-19 is
higher as you age.
The U.K. regulator recently said, like Health
Canada, that the vaccine remained safe for
everyone, but the British version of NACI
recommended it not be given to people

Hundreds of family doctors being
onboarded to administer COVID-19
vaccines across Ontario
You could soon be receiving a phone call
from your family doctor about the COVID-19
vaccine because hundreds of family
physicians are getting ready to administer
the shots.
The Ontario College of Family Physicians
has confirmed 300 family medical practices
across the province are being onboarded to
put more shots in arms in hot spot areas.
Through a pilot project last month, some
family doctors in six public health units,
including Toronto and Peel Region, began
administering the AstraZeneca shot.
Before and during the pilot project, family
doctors across the province have been
calling to be more involved in the vaccine

rollout.
OCFP President Dr. Liz Muggah says a
couple of weeks ago, after the province
saw its second allotment of AstraZeneca
vaccines, public health units reached out
to see who would be willing to vaccinate in
their offices.
Muggah says while public health units
have done a tremendous job with the mass
vaccination clinics and pop ups, family
doctors can add to that work.
Family doctors administering vaccines is
also an opportunity for patients to ask more
questions about vaccines if they’re hesitant,
Muggah says.

under 30, who have the lowest risk for
severe illness from COVID.
Denmark on Wednesday became the first
country to decide to stop using AstraZeneca
entirely as a result of the clots.
The clotting syndrome has been labelled
VIPIT, short for vaccine-induced immune
thrombotic thrombocytopenia. It occurs
when the body's immune system begins to
attack blood platelets, leading to clots, and
is treatable.
Canada has had one VIPIT case reported
-- a Quebec woman older than 55.
The number of doses given was 480,000 as
of April 3. The figure is likely much higher
now, as Canada has received more than
2.3 million doses of the vaccine produced in
the United States, India and South Korea.
But Sharma said Health Canada's analysis
looked only at the 480,000 shots.
International reports show anywhere from
one clot reported for every 40,000 doses
given in Denmark, to one in 100,000 in
Germany, and one in 250,000 in the U.K.
Sharma said the general belief is that the
incident rate will end up between one in
100,000 and one in 250,000.
"These are extremely, extremely rare," she
said.
"The risk of ... regular clots with COVID is
much, much, much higher."
Blood clots are also much riskier when
taking certain medications, including birth
control. About one in 1,600 patients on the
pill will develop a clot.
COVID-19-caused clots are not the same
as those caused by VIPIT, but one in five
patients hospitalized with COVID-19 will
develop a clot, and for patients who end up
in critical care, the risk is one in three.

There are also other risks from COVID-19,
including death, and Sharma said the
balance between risks of a vaccine weighed
against the risks of COVID-19 heavily fall
towards the virus being a much bigger risk.
She also noted that VIPIT is very similar
to clots caused in a very small number
of people given the blood-thinning drug
Heparin.
"We still have Heparin on the market,"
Sharma said. "We still use it for prevention.
We use it in syringes, for example, to
prevent clots, even though there might be
alternatives to it."
The issue of blood clots extended to the
Johnson & Johnson vaccine this week, which
uses the same technology as AstraZeneca
but has a different formula.
Canada isn't due to get its first deliveries of
J&J for another two weeks.
Sharma said Canadians should look to
the case in Quebec, which was picked up
and treated, to gain confidence that the
monitoring system is working as it should.
"Our best advice to Canadians is always
the same but possibly more urgent
now than ever, with cases of COVID-19
increasing across Canada," Sharma said.
"Get whichever vaccine is available to you.
It's that simple. The longer you wait to get
vaccinated, the longer you're not protected."
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ΥΠΕΞ: Όσα συζητήθηκαν στην Τριμερή Συνάντηση
Σε δήλωσή του, μετά το πέρας της Τριμερούς, που έγινε το πρωί της Πέμπτης στην
Αθήνα, ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών
υπογράμμισε ότι Κύπρος, Ελλάδα και Λίβανος επαναβεβαίωσαν την πεποίθηση ότι
η τριμερής συνεργασία δεν έχει απλά διακηρυκτικό χαρακτήρα, αλλά στόχος ήταν
και παραμένει η παραγωγή απτών αποτελεσμάτων προς όφελος των τριών λαών,
κυρίως της νέας γενιάς, και της περιοχής
γενικότερα.
Παράλληλα, ο κ. Χριστοδουλίδης σημειώνει
ότι, μαζί με τον Ν. Δένδια, εξέφρασαν στον
Λιβάνιο ομόλογό τους την επιθυμία όπως η
χώρα του συμμετάσχει ενεργά στη Μόνιμη
Γραμματεία Τριμερών Μηχανισμών, που θα
λειτουργήσει στη Λευκωσία, και επανέλαβαν την ετοιμότητα για την πραγματοποίηση της πρώτης Συνόδου Κορυφής Κύπρου
– Ελλάδας – Λιβάνου στην Κύπρο, μόλις
ολοκληρωθεί η απαραίτητη προεργασία και
οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν.
«Επιπρόσθετα, ως χώρες που μοιράζονται
παρόμοιες ανησυχίες και προκλήσεις, που
βρίσκονται στην ίδια γειτονιά, ανταλλάξαμε
απόψεις για τις εξελίξεις στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης
Μέσης Ανατολής, με ιδιαίτερη έμφαση στη
Συρία και τη Λιβύη. Εκφράσαμε εκ νέου τη
θέση μας για θεσμοθετημένη συμμετοχή
και του Λιβάνου στα σχήματα ενεργειακής

συνεργασίας της περιοχής, τα οποία λειτουργούν με γνώμονα το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, και ειδικότερα της σχετικής
Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας το
1982», σημειώνει ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
Οι τρεις Υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν
και το θέμα της πανδημίας και των πολλαπλών επιπτώσεών της και τρόπους με τους
οποίους οι τρεις χώρες μπορούν να συνεργαστούν για την αντιμετώπισή της και την
ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης.
«Πέραν των παραγωγικών συζητήσεών
μας, ειλικρινά πιστεύω ότι το σημαντικότερο
μήνυμα της σημερινής μας παρουσίας στην
Αθήνα είναι ξεκάθαρο: ο Λίβανος διέρχεται
τη σοβαρότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, αλλά δεν είναι μόνος. Αυτό αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας, όχι μόνο
με τη σημερινή μας συνάντηση, αλλά και
με την πηγαία και απλόχερη ανταπόκριση
των Κυβερνήσεων και του λαού Κύπρου και
Ελλάδας, μαζί με τη διεθνή κοινότητα, την
επαύριο της τραγικής έκρηξης στη Βηρυτό
το περασμένο καλοκαίρι», υπογραμμίζει ο
κ. Χριστοδουλίδης.
Προσθέτει ότι «τόσο η Κύπρος, όσο και η
Ελλάδα, ως Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, εκφράσαμε την ετοιμότητά μας
να συνεχίσουμε να συμβάλλουμε όπως και
όπου χρειάζεται για στήριξη της ενότητας,
κυριαρχίας, ακεραιότητας και σταθερότητας

του Λιβάνου, καθώς και την ευημερία του
λαού του. Αυτά τα ξεκάθαρα μηνύματα
μεταφέραμε και με σαφήνεια στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση».
Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι ουδείς δύναται να επιβάλει έξωθεν λύσεις σε τρίτη χώρα, προσθέτοντας
ότι η ισχυρή θέληση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας γενικότερα για στήριξη του Λιβάνου είναι αδιαμφισβήτητη, αλλά σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί, ούτε και πρέπει να υποκαταστήσει τις ενέργειες που αναμένονται από
την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, σε συνεργασία με το λαό της χώρας.
«Πρώτη προτεραιότητα όλων αποτελεί ο
σχηματισμός μιας αξιόπιστης και αντιπροσωπευτικής κυβέρνησης, η οποία θα είναι
σε θέση να λάβει τις -ομολογουμένως δύσκολες- αποφάσεις που απαιτούνται και
να προχωρήσει στις επί μακρόν αναγκαίες
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα
επιτρέψουν την αποδέσμευση της υποσχεθείσας οικονομικής και τεχνικής βοήθειας
προς τη χώρα και θα ανταποκρίνονται στις
δίκαιες αξιώσεις του λαού του Λιβάνου»,
σημείωσε.
«Για την Κύπρο και την Ελλάδα ο Λίβανος
δεν είναι μόνο μια γειτονική χώρα. Οι λαοί
μας συνδέονται με αδελφικούς δεσμούς
από τα βάθη των αιώνων μέχρι και σήμερα,

και το ενδιαφέρον μας για τη χώρα και το
λαό της είναι ειλικρινές. Εξάλλου, το γεγονός ότι η συνάντησή μας έγινε εν μέσω
πρωτόγνωρων καταστάσεων ως αποτέλεσμα της πανδημίας, είναι ξεκάθαρη ένδειξη
της σημασίας που προσδίδουμε τόσο στη
σχέση μας όσο και στη συνεργασία μεταξύ
μας», κατέληξε ο Υπουργός Εξωτερικών της
Κύπρου.
Σημειώνεται ότι πριν την Τριμερή Συνάντηση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είχε κατ΄ ιδίαν
συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του,
Νίκο Δένδια με τον οποίο συζήτησαν θέματα προετοιμασίας ενόψει της Πενταμερούς
Διάσκεψης για το Κυπριακό αλλά και ενόψει
των σημερινών συναντήσεων του Έλληνα
Υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία με
τους Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Μεβλούτ
Τσαβούσογλου.

Πιλοτική Λειτουργία της Ενδιάμεσης Λύσης
Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (i-Justice)
Ανακοίνωση του Υφυπουργείου Έρευνας,
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που
χαιρετίζουμε την απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστηρίου για έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας της Ενδιάμεσης Λύσης Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης, i-Justice: https://ijustice.
judicial.gov.cy. Καλούμε όλους τους πολίτες και ειδικότερα τον νομικό κόσμο όπως
αγκαλιάσουν μαζικά την προσπάθεια αυτή,
ούτως ώστε το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο να λειτουργήσει αποτελεσματικά προς όφελος των λειτουργών της
δικαιοσύνης και της κοινωνίας ευρύτερα.
Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και
Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ), σε συνεργασία και μέσα από δομημένο διάλογο με

το Ανώτατο Δικαστήριο και τον Παγκύπριο
Δικηγορικό Σύλλογο (ΠΔΣ), προχώρησε
στον σχεδιασμό του συστήματος i-Justice,
ανταποκρινόμενο στην επιτακτική ανάγκη
για άμεση υλοποίηση και εφαρμογή μιας
ενδιάμεσης λύσης ηλεκτρονικής καταχώρησης και διεκπεραίωσης δικαστηριακών
υποθέσεων προς αντιμετώπιση των συνεπειών που προέκυψαν στη λειτουργία των
Δικαστηρίων λόγω της πανδημίας Covid-19,
εν αναμονή του ολοκληρωμένου συστήματος e-Justice.
Συγκεκριμένα, και εντός στενών χρονοδιαγραμμάτων, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα πλήρως λειτουργικό και παραγωγικό σύστημα, το οποίο ήταν έτοιμο
για εφαρμογή τον περασμένο Δεκέμβριο.

Κατανοώντας, όμως, το κάλεσμα των χρηστών του συστήματος για πρόσθετη εξειδικευμένη εκπαίδευση στις λειτουργίες του
συστήματος και κατόπιν κοινής απόφασης
όλων των εμπλεκόμενων μερών, αποφασίστηκε όπως μεσολαβήσει περίοδος εξοικείωσης και όπως το σύστημα λειτουργήσει
στις 18 Ιανουαρίου 2021.
Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της περιόδου
εξοικείωσης και κατόπιν αιτήματος από τον
ΠΔΣ, το ΥΦΕΚΨΠ προέβη, μέσα από σειρά
διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες, στην καταγραφή νέων εισηγήσεων και προτάσεων, που προέκυψαν εκ
των υστέρων και δεν περιλαμβάνονταν ή/
και προνοούνταν στις αρχικές προδιαγραφές. Ακολούθως, υλοποιήθηκε μεγάλος
αριθμός προτάσεων, εκεί και όπου αυτές
ήταν τεχνικά και λειτουργικά δόκιμες, επεκτείνοντας και εμπλουτίζοντας τις λειτουργίες του συστήματος.
Παρόλο που η απόφαση του ΠΔΣ για μη
αποδοχή της έναρξης λειτουργίας του

συστήματος (για λόγους που άπτονται της
οικονομικής ρύθμισης – Ανακοίνωση ΠΔΣ:
https://bit.ly/3a8Rfi5) δεν μας βρίσκει σύμφωνους, σεβόμαστε την απόφαση αυτή
και αναμένουμε ότι ο ΠΔΣ και ο δικηγορικός κόσμος θα ανταποκριθούν θετικά στο
κάλεσμα για αξιοποίηση του συστήματος.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι τα οφέλη από τη
χρήση του συστήματος είναι υπέρμετρα
του οποιουδήποτε κόστους της ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης της πληρωμής των
δικηγοροσήμων.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους
όσους έχουν συμβάλει στην υλοποίηση
της όλης προσπάθειας, και ειδικότερα το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον Γενικό Εισαγγελέα, το Ανώτατο Δικαστήριο, το Πρωτοκολλητείο, τα μέλη του ΠΔΣ, την Ομάδα
Έργου του Υφυπουργείου και όλους τους
στενούς συνεργάτες που εργάστηκαν συλλογικά σε στενά χρονοδιαγράμματα και
αντίξοες συνθήκες.

Αλλάζει η διαδικασία εξέτασης
αιτημάτων για τ/κ περιουσίες

MESSOGIA - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για διασφάλιση της δεοντολογίας και της
χρηστής διοίκησης σε όλες τις Επαρχίες,
«από τούδε και στο εξής κατά τη διαδικασία
εξέτασης αιτημάτων για παραχώρηση τ/κ
περιουσιών, δεν θα επιτρέπεται η συμμετοχή οποιουδήποτε εκπροσώπου Τοπικής
Αρχής, ή οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού
προσώπου, όταν είναι ενδιαφερόμενοι για
τις υπό εξέταση/παραχώρηση τ/κ περιουσίες, ώστε να τηρούνται οι αρχές της φυσικής
δικαιοσύνης και ιδιαίτερα η αρχή της αμεροληψίας», αναφέρει, σε ανακοίνωση του,

την οποία μεταδίδει το ΓΤΠ, το Υπουργείο
Εσωτερικών.
Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει, τέλος,
ότι η έρευνα έχει επιβεβαιώσει την ανάγκη
για εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου,
που διέπει την παραχώρηση και διαχείριση
των τ/κ περιουσιών, για το οποίο ο Υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη λάβει απόφαση
και είναι σε διαδικασία συζήτησης για αλλαγές, μέσα από σειρά προτάσεων και μέτρων
για την ολιστική αντιμετώπισή των πολλών
διαχρονικών προβλημάτων.

Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ
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ΠτΔ: Ευτυχής συγκυρία κατοχύρωσης του χαλλουμιού και υιοθέτησης μέτρων ΠΑΑ
«Οι προοπτικές που διανοίγονται με την κατοχύρωση αυτή είναι τεράστιες» τόνισε
Ευτυχή συγκυρία θεωρεί ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας το γεγονός πως η υιοθέτηση των μέτρων της μεταβατικής περιόδου
2021-2022 του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης συμπίπτει με την κατοχύρωση
του εθνικού προϊόντος της Κύπρου, του
χαλλουμιού, ως προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. «Οι προοπτικές που διανοίγονται με την κατοχύρωση
αυτή είναι τεράστιες», τόνισε.
Σε χαιρετισμό του στην εκδήλωση παρουσίασης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στο Προεδρικό μέγαρο, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης είπε ότι με τις δράσεις της
μεταβατικής περιόδου αποδίδεται ιδιαίτερη
έμφαση σε νέες επενδύσεις και αναβαθμίσεις στον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας,
αλλά και στον τομέα μεταποίησης του παραγόμενου γάλακτος.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε
πως το Πρόγραμμα αξιοποιείται στον μέγιστο δυνατό βαθμό, με πλήρη απορρόφηση
– και αυτό έχει μεγάλη σημασία, όπως είπε
- των διαθέσιμων κονδυλίων, «γεγονός, που
επιβεβαιώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που
επιδεικνύει η κυβέρνηση για τη βιώσιμη
ανάπτυξη της υπαίθρου και τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων των ορεινών

περιοχών και όχι μόνο».
Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την προκήρυξη πρόσθετων δράσεων ύψους 97
εκατομμυρίων ευρώ, για τη
μεταβατική περίοδο 20212022, δήλωσε λέγοντας ότι
με τις δράσεις αυτές προσελκύουν ακόμα περισσότερους νέους αγρότες και
εισάγουν καινοτομίες στον
αγροτικό μας τομέα που θα
τον καταστήσουν πιο ανταγωνιστικό.
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που
υλοποιούμε, ανέφερε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ακολουθεί το πλαίσιο της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της οποίας στηρίζεται ο αγρότης,
η γεωργική παραγωγή, το περιβάλλον και
βεβαίως οι αγροτικές κοινότητες. Περιέχει,
συνέχισε, παρεμβάσεις που στοχεύουν
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του
αγροτικού τομέα, στη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και
στη δημιουργία πρόσθετων θέσεων απασχόλησης στον αγροτικό τομέα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε
πως το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε

Στον «αέρα» χιλιάδες επιχειρήσεις
που περιμένουν δάνειο
Το πολυσυζητημένο και πολυαναμενόμενο νομοσχέδιο για τις κρατικές
εγγυήσεις για δάνεια επιχειρήσεων
έφτασε τελικά στη Βουλή την περασμένη Πέμπτη (8/4), ωστόσο, στα
συρτάρια θα παραμείνει μέχρι και την
ανάληψη των καθηκόντων των νέων
βουλευτών, καθώς αυτό δεν πρόκειται να συζητηθεί πριν τη διάλυση της
βουλής και την τελευταία Ολομέλεια
του Σώματος.
Μάλιστα, το νομοσχέδιο δεν αποκλείεται να
συζητηθεί ακόμη και τον Σεπτέμβρη, αφού
μέχρι να καταρτιστεί σε Σώμα η νέα Ολομέλεια μετά τις βουλευτικές και να προχωρήσουν με συζητήσεις, η βουλή θα πρέπει να
κλείσει για τις θερινές διακοπές.
Eπιχειρηματικοί κύκλοι εξέφρασαν τόσο
την απογοήτευση, όσο και τη δυσαρέσκεια
τους, καθώς όπως σημειώνουν η καθυστέρηση στη ψήφιση των κρατικών εγγυήσεων
θα φέρει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους οι οποίοι
αντιμετωπίζουν στην πλειοψηφία τους αρκετά προβλήματα και ο δανεισμός με ευνοϊκούς όρους ήταν για τους περισσότερους
«σωσίβιο» ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Να υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με το
νομοσχέδιο οι κρατικές εγγυήσεις θα είναι
ύψους 1 δις. ευρώ, κάτι που θα προσφέρει
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αύξηση της ρευστότητας της τάξης τουλάχιστον του 1 δις
και 430 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, θα
πρέπει να σημειωθεί πως οι κυβερνητικές
εγγυήσεις σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο
θα παραχωρούνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, αντί 30 Ιουνίου όπως ήταν με βάση

το προηγούμενο, ωστόσο, αυτός ο σχεδιασμός δεν είχε υπολογίσει την καθυστέρηση
που παρατηρείται σήμερα στη βουλή και
δεν αποκλείεται να υπάρξει αλλαγή σε αυτό
το σημείο.
Μάλιστα, το άκουσμα της είδησης για καθυστέρηση στη ψήφιση του νομοσχεδίου
πυροδότησε αντιδράσεις, τόσο και από το
ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών το οποίο κατέθεσε το νομοσχέδιο, σημειώνοντας πως η
καθυστέρηση είναι «αστείες δικαιολογίες»,
αλλά και από τον ΔΗΣΥ που ανέφερε ότι
απαιτείται σοβαρότητα και υπευθυνότητα.
Παράλληλα, ΟΕΒ, ΚΕΒΕ αλλά και ΠΑΣΥΞΕ τοποθετήθηκαν κρούοντας των κώδωνα
κινδύνου για τις επιχειρήσεις και αυτοτελώς.
Από την πλευρά της η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, με νέα της τοποθέτηση εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης,
του Δημοκρατικού Συναγερμού αλλά και
του Υπουργού Οικονομικών, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «ως πολιτική απάτη», ενώ
ταυτόχρονα σημείωσε πως ο Υπουργός Οικονομικών και η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ είναι
αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη μη ψήφιση
του νομοσχεδίου για τις κρατικές εγγυήσεις.

από
ευρωπαϊκούς και εθνικούς
πόρους
για την επταετή
προγραμμα τική
περίοδο 2014 –
2020 της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής, μέσα από
ευρωπαϊκούς και
εθνικούς πόρους
ανήλθε περίπου
στα 700 εκατομ-

μύρια ευρώ.
Από αυτά, είπε, διατέθηκαν ενισχύσεις
ύψους 243 εκατομμυρίων ευρώ προς εφαρμογή μέτρων που ενισχύουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για περαιτέρω τεχνολογική
ανάπτυξη του τομέα, βελτιώνουν τις αγροτικές υποδομές και αναβαθμίζουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην ύπαιθρο, στηρίζουν
νέους γεωργούς που επιθυμούν να ενταχθούν στον τομέα και παρέχουν μια σειρά
από στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης, ανάλογα
με τον κλάδο και την περιοχή που δραστηριοποιείται ο κάθε αγρότης.
Νομοσχέδια
«Ευρισκόμενοι στο τέλος μιας περιόδου
οικονομικής και ψυχολογικής κόπωσης, ως
αποτέλεσμα της πανδημίας, προχωρούμε
στην ανασυγκρότηση δυνάμεων και στην
επαναδραστηριοποίηση της οικονομίας
μας», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Προς αυτό τον σκοπό, είπε, έχουν προωθήσει νομοθετικά πολιτικές που ακουμπούν
τις ανάγκες του αγροτικού κόσμου και ταυτόχρονα εκσυγχρονίζουν τον πρωτογενή
τομέα. Ενδεικτικά ανέφερε το βαρύνουσας
σημασίας – όπως είπε - νομοσχέδιο για
την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών
πρακτικών, μέσω του οποίου, για πρώτη
φορά στην Κύπρο, ρυθμίζεται το θέμα των
εμπορικών πρακτικών που λειτουργούν σε
βάρος του παραγωγού, αλλά και του καταναλωτή, στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων.
Με το νομοσχέδιο για την αναθεώρηση και
τον εξορθολογισμό της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών διασφαλίζεται η αποκλειστική
συμμετοχή παραγωγών σε αυτές, πρόσθεσε, καθώς δεν υπάρχουν οι μεσάζοντες
πλέον παρόντες στις λαϊκές αγορές.
Εξαιρετικά σημαντικά είναι και τα νομοσχέδια που ετοιμάστηκαν και επιδιώκουν την
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των κυπριακών αγροτικών προϊόντων, μέσα από
την ανάδειξη της ταυτότητας και της ποιότητας τους, συνέχισε.
Πέραν των οριζόντιων μέτρων που ανακούφισαν το σύνολο του πληθυσμού από τις
επιπτώσεις της πανδημίας, δήλωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, η κυβέρνηση μπόρεσε με τη συνεργασία όλων να υιοθετήσει
πέραν των 30 εξειδικευμένων μέτρων για
τον αγροτικό τομέα, με προϋπολογισμό που
υπερβαίνει τα 20 εκατομμυρίων ευρώ.
Επιπρόσθετα, συνέχισε, μέσω της νέας
πολιτικής αναπλήρωσης της απώλειας του
αγροτικού εισοδήματος που υιοθετήσαμε με
τη λειτουργία Ταμείου Διαχείρισης Κινδύνων
στον Αγροτικό Τομέα, προχώρησαν οι διαδικασίες καταβολής αποζημιώσεων ύψους
δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε αγρότες
που είχαν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές, ενώ καταβλήθηκαν αποζημιώσεις που καλύπτονταν από το αποσυρθέν σχέδιο γεωργικής ασφάλισης και που

παρέμεναν απλήρωτες από το 2010.
Σχέδιο Κρατικών Εγγυήσεων
Μέσα στα ίδια πλαίσια, εντάσσεται και το
σχέδιο κρατικών εγγυήσεων σε επιχειρήσεις και αυτοεργαδοτούμενους, ύψους 1.4
δισεκατομμυρίων ευρώ, που καλύπτει επίσης και όσους δραστηριοποιούνται στον
τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας, όπως
ανέφερε.
«Είναι με λύπη μου που διαπιστώνω πως,
παρά το ότι το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε μετά από συνδιαβούλευση με όλες τις
πολιτικές δυνάμεις, είναι με λύπη μου που
παρατηρώ πως, για οποιεσδήποτε άλλες
σκοπιμότητες και όχι προς όφελος εκείνων
που έχουν ανάγκη, δυστυχώς, αντί της άμεσης ψήφισης, μέσα από προσχήματα μετατίθεται μετά τις Βουλευτικές Εκλογές. Είναι
για άλλη μια φορά που αποδεικνύεται, δυστυχώς, πως υπεράνω του ευρύτερου καλού υπερέχει το στενό κομματικό συμφέρον.
Και αυτό δεν είναι σε πίστη κανενός», είπε ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Η Πολιτεία, ανέφερε, ήδη χορήγησε πέραν
από 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ για στήριξη
των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
Το σχέδιο των Κρατικών Εγγυήσεων, πρόσθεσε, θα ήταν μια πρόσθετη βοήθεια, ένα
σημαντικό σχέδιο στήριξης των όσων μέχρι
τώρα έχουν υποστεί σημαντικές θυσίες ή
έχουν οικονομικά επηρεαστεί.
«Δεν θέλω να πω περισσότερα για το θέμα,
απλώς εκφράζω τη λύπη μου. Και πρέπει
κάποια στιγμή να κατανοήσουμε πως οι
κομματικές σκοπιμότητες δεν ωφελούν στις
κομματικές ψήφους. Διότι επιχειρηματίες,
μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις υπάρχουν
σε όλους τους ιδεολογικούς χώρους και θα
έπρεπε να θέταμε υπεράνω των κομματικών σκοπιμοτήτων, το όφελος των ιδίων των
μελών και οπαδών αυτών που αναβάλλουν
σε χρόνο αόριστο την έγκριση του σχεδίου
που η Κυβέρνηση κατέθεσε», πρόσθεσε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε χαρά
γιατί παρόντες στην διάσκεψη Τύπου ήταν
όλοι και από το αγροτικό κίνημα, «αλλά
πιο σημαντικά χαίρομαι διότι αποδείξατε
ότι μέσα από τη συνεργασία μεταξύ σας
πραγματικά προσφέρετε και ενδιαφέρεστε
να στηρίξετε τον αγροτικό κόσμο. Πλείστα
όσα των προγραμμάτων ήταν ύστερα από
συνεννόηση μαζί σας, ύστερα από τη δική
σας συμβολή και εισηγήσεις που έγινε κατορθωτό να υιοθετηθούν σωρεία μέτρων
από την Κυβέρνηση, έτσι μόνο υπηρετείται
το δημόσιο συμφέρον, το δημόσιο καλό, το
καλό εκείνων που εκπροσωπείτε και είστε
άξιοι συγχαρητηρίων». Για αυτό και θερμά
σας ευχαριστώ, είπε.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη
και ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν
στην εκπόνηση και προώθηση των δράσεων και των μέτρων του Προγράμματος, και
ιδιαίτερα τον Υπουργό και το Τμήμα Γεωργίας, τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Κυπριακό
Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, καθώς
και όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες που
συνεισφέρουν ως μονάδες εφαρμογής του
Προγράμματος.
«Απολογούμαι αν υπήρξα ολίγον οξύς όσον
αφορά το θέμα του σχεδίου εγγυήσεων που
κατέθεσε η Κυβέρνηση, αλλά νιώθω πως
κάποια στιγμή πρέπει να λέγονται όσα πρέπει να ακούν και να συνειδητοποιούν οι πολίτες», κατέληξε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
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Πρόσφατα είχα μία συζήτηση με τον Μαικ
Γιορκ πρόεδρο του επαρχιακού συμβουλίου
του συνδικάτου των ξυλουργών, Οντάριο.
Σε αυτή την κουβέντα ο Μάικ μου εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με ένα θέμα
που απασχολεί όλο το συμβούλιο του
Συνδικάτου.
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Μία συζήτηση με τον
Mike Yorke (Μάικ Γιορκ)
γράφει ο Πλάτων Ρούτης

proutis0107@rogers.com

Οι ανησυχίες τους είναι ότι ορισμένοι
εργολάβοι κατασκευών και οικοδόμοι
δεν πληρώνουν το δίκαιο μερίδιο των
φόρων τους. Σύμφωνα με τη Γραμματεία Κατασκευών του Οντάριο, η κυβέρνηση χάνει έσοδα αξίας έως και 3,1 δις
δολαρίων, λόγω του ότι οι εργολάβοι
κατασκευών δεν πληρώνουν το μερίδιο
των φόρων που τους αναλογεί. Χάνουν
περίπου 1.1B στο εισόδημα, 656M στις
εισφορές CPP, 18M στο φόρο υγείας εργοδοτών, 119M στην ασφάλεια απασχόλησης, 340M στις πληρωμές WSIB, και
832M στα έσοδα HST.
Μου μίλησε με ειλικρίνεια και έβαλε το ερώτημα: ΦΑΝΤΑΣΤΕΊΤΕ ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΎΣΑΜΕ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΉΣΟΥΜΕ εάν οι εργολάβοι και οι κατασκευαστές πλήρωναν το
δίκαιο μερίδιό τους;
Απάντησε φυσικά στο ερώτημα του ότι θα
υπήρχε περισσότερη χρηματοδότηση για
την υγειονομική περίθαλψη στο Μπράμπτον, το Γουίντσορ ή το Σκάρμπορο.
Μίλησε για το θέμα του Covid που απασχολεί τον πληθυσμό του Οντάριο αλλά και τον
οργανισμό του. «Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της επαρχιακής κυβέρνησης προς τους
ασθενείς με Covid έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στα κρεβάτια των νοσοκομείων και μας θέτουν σαφέστατα τις κρίσιμες ανάγκες του συστήματος υγειονομικής
περίθαλψης του Οντάριο!»
Στο κύριο θέμα που απασχολεί το συνδικάτο των ξυλουργών ανέφερε ότι οι εργολάβοι
κατασκευών καταφέρνουν να ξεφύγουν χωρίς να πληρώνουν φόρους χρησιμοποιώντας αρκετές ύπουλες τακτικές.
Πρώτον, πολλοί πληρώνουν τους εργαζομένους τους σε μετρητά, και με αυτόν τον
τρόπο αποφεύγουν να πληρώνουν όλους
τους φόρους, τις εισφορές WSIB και CPP.
Του παρατήρησα ότι με αυτό τον τρόπο οι
εργαζόμενοι πληρώνονται λιγότερα από το
κανονικό και τους εκμεταλλεύονται.
Έχουν ένα τρόπο μου απάντησε ότι
χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους σαν
«εργολάβους» και έτσι αποφεύγουν να
πληρώνουν τις νόμιμες κρατήσεις για
την ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη όπως και για την σύνταξη.
Μία άλλη κατηγορία είναι του «μεσίτη εργασίας» ο οποίος, στέλνει εργαζόμενους σε
διάφορους εργολάβους χρεώνοντας τόσο
τον εργαζόμενο όσο και τον ανάδοχο μια
αμοιβή για να το πράξουν και αυτός φυσικά
παίρνει την προμήθεια του. Αυτό που κάνει
είναι παρασιτικό και βλάπτει την οικονομία
του εργαζόμενου ο οποίος σε τελευταία
ανάλυση εκτελεί την εργασία, συμπληρώνει
ο Μάικ.
Αυτό επιτρέπει στους εργολάβους να
παρακάμπτουν τις απαραίτητες φορολογικές υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις WSIB μειώνοντας τις ευθύνες τους
όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος
και τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Τα
επαγγέλματα που είναι πιο ευάλωτα σε
αυτή την παράνομη πρακτική περιλαμβάνουν, εγκαταστάτες κάλυψης δαπέδων,

ρυθμιστές πλακιδίων, ζωγράφους και διακοσμητές και ξυλουργούς. Δυστυχώς, η
υπόγεια οικονομία αναπτύσσεται, καθώς οι
"ανεξάρτητοι εργολάβοι" γίνονται μεγαλύτερο μερίδιο του εργατικού δυναμικού των
κατασκευών.
Υπάρχουν αρκετές σοβαρές επιπτώσεις
που προέρχονται από κατασκευαστικές
εταιρείες που δεν ταξινομούν σωστά τους
εργαζομένους τους και αποφεύγουν τις
φορολογικές υποχρεώσεις. Το πρώτο είναι
η Οικονομική Ανισότητα. Όταν ορισμένες
εταιρείες αποφεύγουν να καταβάλλουν το
δίκαιο μερίδιο των φόρων τους και άλλες
όχι, αυτό δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσους ακολουθούν
τους κανόνες και πληρώνουν τους φόρους
τους. Επιπλέον, όταν οι υποδομές θρυμματίζονται, τα νοσοκομεία είναι ανεπαρκή και
πρέπει να παρέχεται κοινωνική ασφάλιση,
όλα αυτά κοστίζουν χρήματα και ποιος καταλήγει να πληρώνει περισσότερα; Ο μέσος
εργαζόμενος φορολογούμενος.
Ποιες είναι οι λύσεις που προτείνεται απο τη δική σας συνδικαλιστική
οργάνωση;
Υπάρχουν αρκετές λύσεις που θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση για να διασφαλίσει
ότι η φορολογική απάτη και η εσφαλμένη
ταξινόμηση των εργαζομένων δεν θα συνεχιστούν εδώ στον Καναδά. Πρώτον, η UBC
διαθέτει πληθώρα γνώσεων και εμπειριών
και θα μπορούσε να προσθέσει σε μεγάλο
βαθμό στο έργο της «Υπόγειας Οικονομικής Συμβουλευτικής Επιτροπής» του ΟΑΠΙ.
Επιπλέον, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα
μπορούσε να μελετήσει τη σκοπιμότητα της
επιβολής ισχυρότερου και εκτελεστού ιδιοκτήτη και κύριου ιδιοκτήτη/ευθύνης εργολάβου, ως αποτρεπτικό παράγοντα για τη φορολογική απάτη και την παραοικονομία. Οι
επαρχιακές κυβερνήσεις θα μπορούσαν να
ερευνήσουν αυτό το ζήτημα, να διαβουλευτούν με τις ομάδες που επηρεάζονται και να
προβούν σε νομοθετικές συστάσεις εντός
συγκεκριμένης χρονικής περιόδου
Ποιες είναι οι επιπτώσεις απο αυτή
την φορολογική απάτη; Πως μπορεί να
υπάρχει ένας τρόπος για να προστατευθούν οι εργαζόμενοι και να μη πέφτουν

στους διάφορους και επιτήδειους εργολάβους; Οι επιπτώσεις της φορολογικής
απάτης στον κατασκευαστικό κλάδο είναι
ένα υψηλότερο επίπεδο ευπάθειας στους
σκληρά εργαζόμενους εργάτες κατασκευών.
Η πληρωμή των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα από τα βιβλία ή ως
independent εργολάβοι καθιστά τους εργολάβους και τους κατασκευαστές λιγότερο υπόλογους. Ως αποτέλεσμα, οι χώροι
εργασίας μπορούν να γίνουν πιο επικίνδυνοι. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι έχουν μικρή
προστασία όσον αφορά το χρονικό διάστημα εργασίας τους και είναι πιο εύκολα
επιρρεπείς στο να εξαπατηθούν από το να
πληρώνονται σωστά. Αυτό περιλαμβάνει,
το να μην πληρώνεστε υπερωρίες, να μην
πληρώνεστε ασφάλιστρα ή να μην πληρώνεστε καθόλου.
Στο τέλος της κουβέντας μας ο Μάικ έκανε την παρακάτω δήλωση:
"Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ξυλουργών
του Οντάριο πρωτοστατεί κατά της φορολογικής απάτης στον κατασκευαστικό κλάδο,
το οποίο θα προωθήσει τις Ημέρες Φορολογικής Απάτης από τις 14 έως τις 17 Απριλίου 2021,όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα
μας www.notaxfraud.com. Με μια μακρά
οικονομική ανάκαμψη και μεγάλα επίπεδα
αβεβαιότητας μπροστά, είναι σημαντικό οι
εργολάβοι να πληρώσουν το δίκαιο μερίδιό τους, ναδιασφαλίσουν ότι οι υποδομές
ζωτικής σημασίας μπορούν να συνεχίσουν
να κατασκευάζονται και η οικονομία μας να
επανέλθει δυναμικά.

Για περισσότερες πληροφορίες
www.stoptaxfraud.net &
www.notadfraud.com
Υπάρχουν αρκετές σοβαρές επιπτώσεις
που προέρχονται από κατασκευαστικές
εταιρείες που δεν ταξινομούν σωστά τους
εργαζομένους τους και αποφεύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις.
Το πρώτο είναι η Οικονομική Ανισότητα.
Όταν ορισμένες εταιρείες αποφεύγουν να
καταβάλλουν το δίκαιο μερίδιο των φόρων
τους και άλλες όχι, αυτό δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όσους

ακολουθούν τους κανόνες και πληρώνουν
τους φόρους τους. Επιπλέον, όταν οι υποδομές θρυμματίζονται, τα νοσοκομεία είναι
ανεπαρκή και πρέπει να παρέχεται κοινωνική ασφάλιση, όλα αυτά κοστίζουν χρήματα
και ποιος καταλήγει να πληρώνει περισσότερα; Ο μέσος εργατικός φορολογούμενος
το κάνει. Με τα επίπεδα ρεκόρ των κυβερνητικών δαπανών και του χρέους στα βιβλία
λόγω του COVID - 19 και του κατασκευαστικού κλάδου να παραμένουν σε μεγάλο
βαθμό αλώβητα, είναι σημαντικό το βάρος
να μην επιβαρύνεται πλήρως μετις πλάτες
των σκληρά εργαζόμενων ατόμων. Οι εργολάβοι που αποκομίζουν τεράστια κέρδη
θα πρέπει επίσης να επωμιστούν το μερίδιο
που τους αναλογεί.
Ο δεύτερος επιπτώσεις της φορολογικής απάτης στον κατασκευαστικό κλάδο
είναι ένα υψηλότερο επίπεδο ευπάθειας
στους σκληρά εργαζόμενους εργάτες
κατασκευών.
Η πληρωμή των εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα από τα βιβλία ή ως
independent εργολάβοι καθιστά τους εργολάβους και τους κατασκευαστές λιγότερο υπόλογους. Ως αποτέλεσμα, οι χώροι
εργασίας μπορούν να γίνουν πιο επικίνδυνοι. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι έχουν μικρή
προστασία όσον αφορά το χρονικό διάστημα εργασίας τους και είναι πιο εύκολα
επιρρεπείς στο να εξαπατηθούν από το να
πληρώνονται σωστά. Αυτό περιλαμβάνει,
το να μην πληρώνεστε υπερωρίες, να μην
πληρώνεστε ασφάλιστρα ή να μην πληρώνεστε καθόλου. Η υπόγεια οικονομία στο
Οντάριο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ευρύ
φάσμα, από το κοινότοπο - όπως καισε κάποιονπου ζωγραφίζει το υπόγειό σας "ανεπίσημα" στα πιο κατάφωρα παραδείγματα
"Εμπορίας Ανθρώπων" όπως συνέβη εδώ
στο Οντάριο όχι πολύ καιρό πριν!
Υπάρχουν αρκετές λύσεις που θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση για να διασφαλίσει
ότι η φορολογική απάτη και η εσφαλμένη
ταξινόμηση των εργαζομένων δεν θα συνεχιστούν εδώ στον Καναδά.
Πρώτον, η UBC διαθέτει πληθώρα γνώσεων και εμπειριών και θα μπορούσε να
προσθέσει σε μεγάλο βαθμό στο έργο της
«Υπόγειας Οικονομικής Συμβουλευτικής
Επιτροπής» του ΟΑΠΙ.
Επιπλέον, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα
μπορούσε να μελετήσει τη σκοπιμότητα της
επιβολής ισχυρότερου και εκτελεστού ιδιοκτήτη και κύριου ιδιοκτήτη/ευθύνης εργολάβου, ως αποτρεπτικό παράγοντα για τη
φορολογική απάτη και την παραοικονομία.
Οι επαρχιακές κυβερνήσεις θα μπορούσαν
να ερευνήσουν αυτό το ζήτημα, να διαβουλευτούν με τις ομάδες που επηρεάζονται
και να προβούν σε νομοθετικές συστάσεις
εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ξυλουργών
του Οντάριο πρωτοστατεί κατά της φορολογικής απάτης στον κατασκευαστικό
κλάδο, τοοποίοθα προωθήσει τις Ημέρες
Φορολογικής Απάτης από τις 14 έως τις
17 Απριλίου 2021,όπως φαίνεται στην
ιστοσελίδα μας www.notaxfraud.com.
Με μια μακρά οικονομική ανάκαμψη και μεγάλα επίπεδα αβεβαιότητας μπροστά, είναι
σημαντικό οι εργολάβοι να πληρώσουν το
δίκαιο μερίδιό τους, ναδιασφαλίσουν ότι οι
υποδομές ζωτικής σημασίας μπορούν να
συνεχίσουν να κατασκευάζονται και η οικονομία μας να επανέλθει δυναμικά."
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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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ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ
Δεν ακούγεται παράξενο, τώρα τη Σαρακοστή, ο ένας
να παχαίνει όταν νηστεύει κι ο άλλος να αδυνατίζει όταν τρώει
κανονικά; O πολυφαγάς που τρώει μισή λεκάνη ταραμοσαλάτα κι ένα καρβέλι ψωμί, καμαρώνει ότι νηστεύει, κάποιος άλλος
που πίνει μισό ποτήρι γάλα για το άρρωστο στομάχι του, αυτός
αμαρτάνει.
Για όνομα του Θεού! Σε ποια σελίδα του Ευαγγελίου είναι
γραμμένα αυτά τα πράγματα;
Τρώει κάποιος τη Σαρακοστή ένα ψαράκι, αυτός αμαρτάνει και
θα πάει στην κόλαση. Ο άλλος τρώει ένα κιλό αυγοτάραχο,
που βγαίνει από το ψάρι, αυτός θεωρείται αξιέπαινος Χριστιανός γιατί νηστεύει. Τρώει ένας τη Σαρακοστή λιγάκι λάδι και
θεωρείται κακός Χριστιανός. Αν όμως φάει ένα βάζο ελιές
απ΄όπου βγαίνει το λάδι, τότε είναι καλός Χριστιανός.
Να τι προειδοποιεί ο Χριστός: “Δεν λερώνει τον άνθρωπο εκείνο που μπαίνει στο στόμα του, αλλά εκείνο που
βγαίνει από το στόμα του, αυτό λερώνει τον άνθρωπο”
(κατά Ματθαίον 15:11). Εμείς όμως έχουμε γυρίσει από την
ανάποδη τα λόγια του Χριστού και πιστεύουμε ότι αυτό που μπαίνει στο στόμα λερώνει τον
άνθρωπο και όχι εκείνο που βγαίνει από το στόμα. Δεν δίνουμε μεγάλη σημασία αν τη Σαρακοστή βγάζουμε από το στόμα μας κακολογίες, βρισιές, κουτσομπολιά και συκοφαντίες.
Αυτά, λέμε, δεν πειράζουν. Αν όμως βάλουμε στο στόμα μας λιγάκι γάλα ή ένα αυγό, αυτά,
λέμε, θα μας λερώσουν την ψυχή και θα μας στείλουν στην κόλαση.
Όλα αυτά είναι ανθρώπινα εντάλματα και ανθρώπινες παραδόσεις που φοβίζουν τις
ψυχές και τις παραπλανούν για να μη βρουν το δρόμο της σωτηρίας τους που είναι ο
Ιησούς Χριστός.
Ας δούμε τι εννοεί η λέξη “νηστεία.” Η λέξη αυτή προέρχεται από το αρνητικό
μόριο “νη” και από το ρήμα “εσθίω.” Νηστεία λοιπόν θα πει “αποχή από φαγητό” ή
“δεν τρώγω.” Στο Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός νήστεψε στην
έρημο του πειρασμού σαράντα μέρες. Φυσικά αυτό δεν εννοεί ότι νηστεύοντας ο Κύριος
έτρωγε ελιές και όχι λάδι, ούτε εννοεί ότι έτρωγε αυγοτάραχο και όχι ψάρι, αλλά εννοεί ότι
στην περίοδο της νηστείας του δεν έβαλε στο στόμα του κανένα είδος τροφής και γι αυτό
διαβάζουμε ότι πείνασε (κατά Ματθαίον, 4: 1-2). Η νηστεία όπως γίνεται σήμερα σαν αλλαγή φαγητών είναι μια συνήθεια που άρχισε τον Μεσαίωνα και όχι με θρησκευτική σημασία
αλλά σαν μια μέθοδος υγιεινής του οργανισμού μας για να ξεκουράζονται λιγάκι τα όργανα
του σώματος από βαριές τροφές. Αυτή η αλλαγή φαγητών δεν έχει καμία σχέση με τη
θρησκεία, με την πνευματική μας ζωή, ή με τον καθαρισμό της ψυχής μας.
Ο Απόστολος Παύλος γράφει: “Σωστά, δεν είναι οι τροφές που θα καθορίσουν τη
θέση μας απέναντι στο Θεό, ούτε αν δεν φάμε κάποια απ΄αυτές χάνουμε κάτι ούτε
αν φάμε αποκτάμε κάτι παραπάνω” (A΄ Κορινθίους 8:8). Με άλλα λόγια, ο Απόστολος
Παύλος μας πληροφορεί ότι τα φαγητά δεν έχουν να κάνουν τίποτε με τη σχέση μας με τον

συνέχεια από τη σελίδα 6
των περιορισμών που υπάρχουν για
τους απόδημους Έλληνες και για την
άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος
από τον τόπο κατοικίας τους. Συμφωνούμε με την τοποθέτηση της καςΤζάκρη
που χαρακτήρισε προσβλητικούς και
υποτιμητικούς τους περιορισμούς του
νόμου για διετή παραμονή στην Ελλάδα την τελευταία 35ετια και για ύπαρξη
φορολογικής δήλωσης και θα φέρουμε
μικρό νομοσχέδιο για την άρση τους. Ελπίζω να ξεκινήσει άμεσα, την Πέμπτη , η
συζήτηση του νέου νομοσχεδίου».
Με τη ρύθμιση Βορίδη συντάχθηκε το ΚΙΝΑΛ, ενώ το ΚΚΕ διαφώνησε με νέες παρεμβάσεις για την άρση των περιορισμών
στην ψήφο των αποδήμων και έστρεψε τα
πυρά του κατά του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζοντας τη Θεοδώρα Τζάκρη «λαγό της ΝΔ»
ενώ άφησε σαφείς υπαινιγμούς για υπόγειες συνεννοήσεις μεταξύ του κ. Μητσοτάκη
και του κ. Τσίπρα.

Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ
ήταν άμεση.

Με κοινή τους δήλωση οι Γιώργος Κατρούγκαλος, Θεοδώρα Τζάκρη και Κώστας Ζαχαριάδης εγκαλούν την κυβέρνηση και τον
υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη ότι επιχειρούν να διαστρέψουν την πραγματικότητα και να παραπλανήσουν τους Έλληνες
της Διασποράς. Δήλωσαν ότι θα καταθέσουν και πάλι στη Βουλή την αρχική τους
πρόταση για την ανάδειξη 4 «βουλευτών

Θεό ή με τον καθαρισμό της ψυχής μας.
Αλίμονό μας αν περιμένουμε να καθαριστούν οι ψυχές μας
από τον ταραμά και τρισαλίμονό μας αν περιμένουμε από τα
όσπρια και από τα θαλασσινά να μπούμε στη βασιλεία του Θεού.
Στο Ευαγγέλιο βλέπουμε καθαρά ότι η νηστεία του Κυρίου μας
δεν ήταν αλλαγή φαγητών αλλά αποχή από οποιανδήποτε τροφή στον πνευματικό του αγώνα. Έτσι και ο Χριστιανός όταν
αντιμετωπίζει πνευματικούς αγώνες ή καταστάσεις εξαιρετικής
ανάγκης, τότε νηστεύει με τον τρόπο που νήστεψε ο Κύριος,
δηλαδή δεν τρώει καμία τροφή για όσο διάστημα αντέχει. Αυτού του είδους η νηστεία έχει σκοπό να ενισχύσει την προσευχή
μας και να δυναμώσει την ψυχή μας ώστε να μην πέσει κάτω
από την πίεση του πειρασμού. Οι άνθρωποι προσπαθούν να
καταργήσουν την μοναδική πόρτα της βασιλείας του Θεού που
είναι ο Χριστός και να μπούμε από δικές μας εύκολες πόρτες.
Το μόνο που κατορθώνουμε είναι να ξεγελάμε τον εαυτό μας.
Όταν η καρδιά μας είναι αμετανόητη και αμαρτωλή όσο ταραμά
και αν φάμε, δεν διορθώνουμε την υπόθεσή μας μπροστά στο
Θεό. Η καρδιά μας χρειάζεται τον Χριστό για να καθαριστεί και για να σωθεί. Στις Πράξεις των Αποστόλων κεφ. 4 και στίχο 12 διαβάζουμε: “Από κανέναν άλλον δεν μπορεί
να έρθει η σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο πρόσωπο κάτω από τον ουρανό δοσμένο
στους ανθρώπους με το οποίο να μπορούμε να σωθούμε.” Και ο Χριστός, στο Κατά
Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφ. 8 και στίχο 32 μας λέει καθαρά: “Θα γνωρίσετε την αλήθεια και
η αλήθεια θα σας ελευθερώσει.” Από τί θα μας ελευθερώσει η αλήθεια; Θα μας ελευθερώσει από την τυραννία της άγνοιας και από τους τυφλούς θρησκευτικούς τύπους που
μας έχουν δέσει χειροπόδαρα και μας εμποδίζουν να χαρούμε την πραγματική χριστιανική
ζωή και ελευθερία.
Ζήτησε από τον Χριστό να σε βεβαιώσει με το πνεύμα του ότι την υπόθεση της
σωτηρίας σου την κανόνισε αυτός ο ίδιος στον σταυρό κι αφού το πιστέψεις αυτό ειλικρινά,
ευχαρίστησέ τον γι’ αυτό το μεγάλο δώρο. Κατόπιν, άρχισε να ζεις μια νέα ζωή, σαν ένας
αληθινά πιστός Χριστιανός, σαν ένα παιδί του Θεού. “Όσοι δέχτηκαν τον Χριστό και
πίστεψαν σ΄ Αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού” (Κατά Ιωάννην
κεφ. 1, στίχος 12). ΑΜΗΝ!

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ “Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ”
Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τη νηστεία,
ζήτησε το Ευαγγέλιο από την εκκλησία της ενορίας σου.
Θα δεις όλα που λέει ο Χριστός για το θέμα αυτό.
Ο μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είπε:
“Δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος χωρίς τη μελέτη της Αγίας Γραφής.”

Η Βουλή των Ελλήνων και ο Απόδημος Ελληνισμός
εξωτερικού» που θα εκπροσωπούν ανά
αντίστοιχη γεωγραφική ενότητα τους Έλληνες που διαμένουν σε:
1.
Ευρώπη, 2. Βόρεια, Κεντρική
και Νότια Αμερική, 3. Χώρες Ωκεανίας
και Άπω Ανατολής, 4. Υπόλοιπες Χώρες.
Εγώ συμφωνώ με την πρόταση για την
εκλογή μικρού αριθμού βουλευτών επικρατείας, που να αντιπροσωπεύουν τους
απόδημους Έλληνες, ώστε να προσφέρουν
την εμπειρία του εξωτερικού στην ελληνική
Βουλή. Τι νόημα έχει ο άλλος που λείπει
από την Ελλάδα τόσα χρόνια να ψηφίζει για
τον βουλευτή της γενέτειρας του ιδίου η των
παππούδων του, επηρεάζοντας το τοπικό
εκλογικό αποτέλεσμα. Καλύτερα να ψηφίζει
για μια λίστα Απόδημων Ελλήνων, που θα
επιλέγει κάθε κόμμα ή ξεχωριστά ή μέσα
στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.
•
Η τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας προτείνει την κατάργηση του
όρου της συνολικά διετούς διαμονής
στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας 35ετίας από την ημερομηνία
υποβολής αίτησης για την εγγραφή του
ψηφοφόρου στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, καθώς και την
κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής
φορολογικής δήλωσης κατά το τρέχον ή
το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Με τον τρόπο αυτό βέβαια η συζήτηση ξαναγυρίζει στην αρχική της αφετηρία και
είναι σίγουρο ότι δεν μπορεί να υπάρξει
καμία συμφωνία μεταξύ των δύο μεγάλων

κομμάτων. Όπως έγραψε ο Νότης Παπαδόπουλος στην Καθημερινή:
«Η καθημερινή μετωπική αντιπαράθεση
των δύο πλευρών είναι αντιπαραγωγική, κουραστική και ψυχοφθόρος για τον
πολίτη. Η ισοπεδωτική αυτή συμπεριφορά ένθεν κακείθεν διχάζει και φανατίζει
τον κόσμο, ενώ οδηγεί στην απαξίωση
της πολιτικής και δημιουργεί σύγχυση
και καχυποψία απέναντι σε όσα συμβαίνουν στη δημόσια σφαίρα. Η μιζέρια
και η κοντόφθαλμη αντιπαράθεση δεν
βοηθούν τη χώρα. Απαιτείται συνεργασία του πολιτικού προσωπικού, συνεννόηση και αναζήτηση κοινών στόχων.
Από τους οποίους θα επωφεληθεί όλη η
χώρα – και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ

και του Κινήματος Αλλαγής.»

Έτσι η τραγωδία της
ομογένειας θα συνεχιστεί, διότι
η τροπολογία για να εγκριθεί
από την Βουλή χρειάζεται
200 ψήφους, που φαίνεται
αδύνατο να επιτευχθεί στο
κλίμα της σημερινής πόλωσης.

Έτσι θα συνεχίσει να ισχύει ο νόμος που δεν
επιτρέπει σε μένα και χιλιάδες συμπατριώτες μου να ψηφίσω από την Ουάσιγκτον.
Αλλά εγώ γνωρίζω και άλλα μονοπάτια, διότι είμαι εγγεγραμμένος στον εκλογικό κατάλογο Αθηνών και έτσι, όταν έρθει η ώρα
των εκλογών θα επιστρέψω για να ψηφίσω,
αρκεί στο εκλογικό κέντρο να βρω το ψηφοδέλτιο του κόμματος στο οποίο θα ήθελα να
δώσω τη ψήφο μου.
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου φανερώνει τα ψέματα των μέσων ενημέρωσης της Ελλάδας που έχουν πάρει 31 εκατομμύρια Ευρώ από τα χρήματα των φορολογουμένων για να μην ενοχλούν με
δυσάρεστες ερωτήσεις τους κυβερνητικούς κηφήνες της πιο ανεύθυνης,
εγκληματικής και ανίκανης κυβέρνησης Δεξιάς των τελευταίων 200 χρόνων, που δεν διστάζει να κάνει πειράματα και με τις αστοχίες της προΤάσος
σπαθεί να ωφελήσει τους “συνεταίρους” της στην εξουσία, δηλαδή τους
Θεοδωρίδης εφοπλιστές, τους βιομήχανους, τραπεζίτες, τουρ οπερέιτορ και κάθε άλλο
παρασιτικό και κρατικοδίαιτο “επιχειρηματικό συμφέρον” που κουβαλάει
σαν τσιμπούρι πάνω της η Νέα Δεξιά, νέας κοπής και συλλήψεως χουντοεμπνευσμένη
κυβέρνηση -τσίρκο.
Κάντε το σταυρό σας για το “άνοιγμα του τουρισμού” στην Ελλάδα φέτος!!
Η μεγαλύτερη αγωνία των ομογενών είναι αν θα μπορέσουν αυτό το καλοκαίρι να βρεθούν
στην πατρίδα, και αν τα μέτρα τους επηρρεάσουν και θα βρίσκονται σε “καραντίνα” όπως
οι υπόλοιποι “ιθαγενείς” στην Ελλάδα. Τι να σας πω; Δεν νομίζω να γνωρίζει κανείς απ’ την
κυβέρνηση – τσίρκο τι θα γίνει με τον τουρισμό. Βέβαια, όπως πάντα οι υπάκουοι εντολείς
των επιχειρηματικών συμφερόντων (η κυβέρνηση -τσίρκο δηλαδή) έχουν βάλει το κάρο
μπροστά απ’ το άλογο, δηλαδή, τον λόγο έχουν όλες οι επιχειρήσεις, θέρετρα, ξενοδοχεία,
ταβέρνες, εστιατόρια, κάμπιγκ και άλλα της “βαριάς βιομηχανίας τουρισμού” στην Ελλάδα.
Όλες αυτές οι επιχειρήσεις έχουν ετοιμαστεί, δεκάδες εκατομμύρια Ευρώ έχουν ξοδευτεί
απ’ τους ιδιοκτήτες τους για συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση των καταλυμμάτων και
των επιχειρήσεων εν γένει, και εν περιλήψει οι ιδιοκτήτες τους, αν τους ρωτήσεις λένε
“Ποιός δίνει σημασία στη κυβέρνηση; Θα αναγκαστούν απ’ την πίεση να ανοίξουν τον
τουρισμό”. Βέβαια αυτό δεν θα το δείτε στα κανάλια της τηλεόρασης που πληρώθηκαν
31 εκατομμύρια ακριβώς για να μην τα δείχνουν αυτά. Μόνο από έρευνα και ψάξιμο θα
καταλάβετε πως αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν κυβερνάει η κυβέρνηση – τσίρκο, αλλά
τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Η “επίσημη” ημερομηνία ανοίγματος της χώρας στους τουρίστες είναι παραδοσιακά το πρώτο δεκαήμερο του Μαίου, και η κυβέρνηση – τσίρκο ήδη
έχει ανακοινώσει “πιλοτικά” μέτρα ώστε να αφήσει τουρίστες να μπουν στη χώρα πριν την
ημερομηνία αυτή, με προϋποθέσεις. Το πιο επικρατέστερο σενάριο είναι να μπαίνουν οι
τουρίστες στη χώρα με πρόσφατη βεβαίωση 2ου εμβολιασμού, και αν δεν έχουν εμβολιαστεί, με αρνητικό μοριακό τεστ που θα έχει γίνει μέσα σε 72 ώρες από την άφιξή τους στην
Ελλάδα. Αλλά αν υπάρχουν περιορισμοί μετακίνησης (καραντίνα και απαγόρευση μετακίνησης από δήμο σε δήμο/ νομό σε νομό) που εφαρμόζονται για τους υπόλοιπους πολίτες,
θα αναγκαστούν να τους τηρούν και οι τουρίστες.
Το σίγουρο είναι πως ενα μπάχαλο, ένα μπέρδεμα, ένα κομφούζιο, όπως πάντα στην
Ελλάδα θα το έχουμε. Άλλωστε στην Ελλάδα “όλα επιτρέπονται και όλα απαγορεύονται”
όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Η δική μας άποψη είναι πως το Προξενείο της Ελλάδας
στο Τορόντο αλλά και σε άλλες πόλεις έχει την πιό έγκυρη πληροφόρηση στο θέμα αυτό
και μετά οι κατά τόπους ταξιδιωτικοί πράκτορες τους οποίους έχετε μάθει να εμπιστεύεστε.
Οπωσδήποτε η κυβέρνηση θα έχει μια αλλοπρόσαλη στάση, του στυλ “βλέπουμε και κάνουμε” και έως να εμβολιαστούν οι περισσότεροι λαοί στον κόσμο, τα πράγματα έτσι θα
είναι για όλες τις χώρες. Όπως και να έχει, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και πληροφόρηση
για όσες και όσους σκοπεύουν να μετακινηθούν φέτος προς και από την Ελλάδα. Ενα μπάχαλο όμως να το περιμένουμε. Ψέματα να λέμε;
Ψήφος στους ομογενείς. Οχι όπως- όπως και όχι χωρίς προϋποθέσεις!!
Για την ψήφο τον ομογενών τα έχουμε ξαναπεί πως πρέπει οι ομογενείς να έχουν εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο της Ελλάδας. Το θέμα είναι πως δεν θέλουμε κομματικά συμφέροντα να χρωματίζουν αυτή την εκπροσώπηση διότι μπορεί η Ελλάδα να έμεινε στον
μεσαίωνα, αλλά οι ομογενείς βρίσκονται αιώνες μπροστά. Η θέληση των ομογενών, όπως
είχε διατυπωθεί και στο “διεφθαρμένο” και ατυχές ΣΑΕ (αλλά δεν εισακούστηκε ποτέ) είναι
πως θα πρέπει κάθε περιφέρεια του εξωτερικού να εκλέγει τους εκπροσώπους της που θα
στείλει στις εθνικές εκλογές της Ελλάδας. Μόνο έτσι (χωρίς κομματικό χρίσμα) θα μπορεί
να είναι σίγουρος ένας ομογενής πως τα συμφέροντα όλης της ομογένειας (κατά περιφέρεια φυσικά) θα εκπροσωπούνται δίκαια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Με μια εσπευσμένη
κίνηση όμως, η κυβέρνηση των Νεοδεξιών στην Ελλάδα θέλει να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού οι Έλληνες χωρίς κανένα περιορισμό, ελπίζοντας στη
συντριπτική στήριξη των φιλοδεξιών – συντηρητικών της ελληνοαμερικανών (αλλά και της
Αρχιεπισκοπής που παραδοσιακά είναι φιλοδεξιά). Αυτό θα αποτελέσει και αδικία διότι
άτομα που δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στην Ελλάδα θα μπορούν να αποφασίζουν (με
κομματικά ή άλλα κριτήρια) για τα θέματα εντός Ελλάδος. Το ανάθεμα απ’ τους συμπατριώτες μας της Ελλάδας θα πέσει πάνω σε όλους μας, είτε φταίμε είτε όχι. Να με θυμάστε. Να
υπενθυμίσουμε εδώ πως δεν χρειάζεται να ξανα-εφεύρουμε τον τροχό, διότι άλλες χώρες
με μεγάλη ομογένεια, όπως η Ιρλανδία, η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αρμενία έχουν εφαρμόσει
με επιτυχία την ψήφο των ομογενειών τους με τους ανάλογους περιορισμούς (εφαρμόζουν
ένα από τα δύο συστήματα, είτε των περιορισμών, με κριτήρια που αποδεικνύουν τον
πραγματικό δεσμό του ομογενή με την πατρίδα, είτε της κλειστής εκπροσώπησης).
Σε τελική ανάλυση, η παράταξη που μας έδιωξε απ’ την Ελλάδα πριν πολλές δεκαετίες,
τώρα ξαφνικά είδε το φως το αληθινό και θέλει να ψηφίζουμε (για να την στηρίζουμε). Μεγάλη συγκίνηση. Μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δίνετε. Ψέματα να σας λέω;
Δολοφονία δημοσιογράφου στην Αθήνα. Ξανά, εποχή παρακράτους των μεταπολεμικών δεκαετικών της Δεξιάς!!!
Πληρωμένοι δολοφόνοι γαζώνουν τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ στην Αθήνα. Στη
φωτογραφία βλέπετε τους φερόμενους ως δράστες να διαφεύγουν πάνω σε μηχανάκι. Ο
δημοσιογράφος του αστυνομικού ρεπορτάζ ερευνούσε θέματα που άγγιζαν τη λειτουργία του κράτους, όπως την υπόθεση Λιγνάδη και την υπόθεση Φουρθιώτη σύμφωνα με
δημοσίευμα της γαλλικής Liberation, ενώ αρκετά είναι τα ερωτήματα που διατυπώνουν
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γερμανικά μέσα ενημέρωσης.
Και μην ρωτάτε τα αφελή:
“γιατί δεν γράφουν αυτά τα
ελληνικά μέσα συσκότισης”.
Αναφέρει λοιπόν το ρεπορταζ
της γερμανικής ραδιοφωνίας
Deuschlandfunk, σε δημοσίευμα με τίτλο «Γιατί έπρεπε να
πεθάνει ο Γιώργος Καραϊβάζ»,
οτι «Η βαρβαρότητα με την
οποία κινήθηκαν οι δράστες
προκύπτει σαφώς από την
έκθεση αυτοψίας (…) Έξι σφαίρες στο στήθος, δύο στο κεφάλι, μία στο λαιμό και μία στην
παλάμη – με συνολικά δέκα πυροβολισμούς ο ερευνητικός δημοσιογράφος Καραϊβάζ κυριολεκτικά εκτελέστηκε»
Ακόμα, όπως σημειώνει η deutsche welle, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως «ακόμη
δεν είναι σαφές γιατί σκοτώθηκε ο 52χρονος. Σύμφωνα με το υπ. Προστασίας του Πολίτη
ενδέχεται η δολοφονία του Καραϊβάζ να σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα (…) Και
ειδικοί θεωρούν ότι πίσω από τη δολοφονία μπορεί να κρύβεται το οργανωμένο έγκλημα».
Μάλιστα, στο ρεπορτάζ φιλοξενείται και η άποψη του ποινικολόγου Σπύρου Δημητρίου, ο
οποίος εκτιμά πως η βιαιότητα και η ωμότητα των δραστών «δείχνουν ότι για λόγους που
δεν είναι ακόμη σαφείς δεν ήθελαν απλώς να στείλουν ένα μήνυμα στον Γιώργο Καραϊβάζ,
αλλά να τον εξοντώσουν».
Ο Καραϊβάζ θεωρούνταν έμπειρος αστυνομικός ρεπόρτερ (…) Σύμφωνα με δημοσιεύματα
ο ερευνητικός δημοσιογράφος είχε ασχοληθεί πρόσφατα πολύ με αθέμιτες μηχανορραφίες διεφθαρμένων αξιωματούχων. Μεταξύ άλλων είχε κάνει αποκαλύψεις για εκβιασμούς
για παροχή προστασίας από αστυνομικούς. Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Καραϊβάζ ανέφερε αρκετές φορές ότι εγκληματικές συμμορίες κερδίζουν ολοένα μεγαλύτερη
δύναμη στην Ελλάδα και επηρεάζουν ακόμη και αποφάσεις για επιλογή προσωπικού στην
αστυνομία» Ακολούθως, ο Σπ. Δημητρίου αναφέρεται στον «φόβο» του πως «ακόμα κι αν
οι δράστες – που σε τέτοιες περιπτώσεις προέρχονται κυρίως από το εξωτερικό – συλληφθούν και φυλακιστούν, θα είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ποιοι βρίσκονται πίσω
από το έγκλημα -αυτοί δηλαδή που ανέθεσαν τη δολοφονία. Αυτό με ανησυχεί».
Λίγες ώρες νωρίτερα, αντίστοιχο δημοσίευμα, με αναφορές ακόμα και στην κυβέρνηση
και τις έρευνες του δημοσιογράφου για υποθέσεις που αφορούν στελέχη της, φιλοξένησε
η γαλλική Liberation, με τίτλο «Στην Ελλάδα, δολοφονία δημοσιογράφου παίρνει πολιτική
στροφή», και υπέρτιτλο «Ελευθερία του Τύπου».
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τα τελευταία θέματα που εξέτασε ο Καραϊβάζ «άγγιζαν
στενά τη λειτουργία του κράτους στην Ελλάδα, όπως η υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη,
η οποία για αρκετές εβδομάδες, υπονόμευσε το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας,
πολλά από τα μέλη του οποίου λέγεται, ότι διατηρούσαν προσωπικούς δεσμούς με τον
άνδρα του θεάτρου, διορισμένου χωρίς διαφάνεια, έξι εβδομάδες μετά την εκλογική νίκη
της ΝΔ».
Επίσης, στο ρεπορτάζ του, ο ανταποκριτής του γαλλικού μέσου στην Αθήνα, Fabien
Perrier, σημειώνει πως «ο Γιώργος Καραϊβάζ ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι του
στην Αθήνα την Παρασκευή, διερευνούσε αρκετές υποθέσεις που αφορούσαν μέλη του
κυβερνώντος κόμματος και τη νυχτερινή ζωή. Ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε μια γρήγορη
έρευνα».
Στο δημοσίευμα γίνεται ακόμα αναφορά στην υπόθεση Φουρθιώτη, ενώ τονίζεται πως «για
πολλούς παρατηρητές, ο Λιγνάδης είχε πολιτική προστασία, ενώ μία ημέρα πριν από τη
δολοφονία του, ο Γιώργος Καραϊβάζ είχε προχωρήσει περισσότερο, ισχυριζόμενος στην
τηλεόραση, ότι είχε δοθεί χρόνος στον Δημήτρη Λιγνάδη για να διαγράψει ουσιαστικά
στοιχεία».
Παίρνουν ένα πετυχημένο δημόσιο ίδρυμα απεξάρτησης και το κάνουν παραμάγαζο
ιδιωτικών κέντρων απεξάρτησης.
Το ΚΕΘΕΑ είναι ένα πετυχημένο ίδρυμα απεξάρτησης τοξικομανών “στεγνό”. Δηλαδή αυτό
που λέμε cold turkey, χωρίς τη βοήθεια της μεθαδόνης ή άλλων αντι- εξαρτησιογόνων μεθόδων για πολλά χρόνια λειτουργεί με διοικητικό συμβούλιο επιστημόνων και επιφανών
συμπολιτών μας. Γιατί θέλει η κυβέρνηση – τσίρκο να το υποβαθμίσει σε ένα κέντρο όπου
θα χρησιμοποιείται ΜΕΘΑΔΟΝΗ, και άλλες αντι-εξαρτησιογόνες ουσίες; Γιατί τα ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ απεξάρτησης έτσι δουλεύουν πιο ... αποτελεσματικά. Διαβάστε την επιστολή του
γνωστού μας Ηλία Μαμαλάκη που υπηρέτησε στο διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού
για πολλά χρόνια, και μάθετε πόσο αποτελεσματικό ήταν το κέντρο και πόσο λαμόγια και
απατεώνες είναι οι γελοίοι ανίκανοι της κυβέρνησης-τσίρκο που ελάχιστα τους νοιάζει αν
σωθούν άνθρωποι...
Το ΚΕΘΕΑ τελειώνει
Του Ηλία Μαμαλάκη
13 Απριλίου 2021
Υπήρξα για μια 6ετία μέλος του διοικητικού
συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ
Εκλεγμένος από την ολομέλεια της γενικής
συνέλευσης.
Μας παραίτησαν ομαδικά αντικαθιστώντας
μας με διορισμένο συμβούλιο από το υπουργείο υγείας.
Το εκλεγμένο πρώην διοικητικό συμβούλιο
αποτελείτο από διαπρεπείς επιστήμονες
τόσο της ιατρικής της νομικής και ανθρώπους
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δραστήριους γύρω από την θεραπεία της
εξάρτησης από ουσίες.
Επίσης η έννοια της απεξάρτησης είναι από-

λυτα συνυφασμένη με το αυτοδιοίκητο.
Με κυρίαρχη την γενική συνέλευση.
Που αποτελείται από τους εργαζόμενους τους συλλόγους γονέων και φίλων του ΚΕΘΕΑ.
Τα απεξαρτημένα μέλη που είναι στην φάση της επανένταξης, τα παλαιά μέλη των διοικητικών συμβουλίων.
Δηλαδή μια πολυφωνική συνέλευση.
Τώρα έρχεται η δεύτερη φάση αποδυνάμωσης του οργανισμού που σιγά σιγά θα το αποδυνάμωσει εντελώς μέχρι την απορρόφηση του πιθανόν από τον ΟΚΑΝΑ.
Η βασική αρχή του ΚΕΘΕΑ στην απεξάρτηση είναι η στεγνή θεραπεία.
Κανένα υποκατάστατο κανένα ψυχοφάρμακα.
Αντίθετα από τον ΟΚΑΝΑ που απλά δίνει υποκατάστατο της βασικής ναρκωτικής ουσίας.
Πιθανώς ο κύριος υπουργός όσο και ο πρωθυπουργός να είχαν κάποια λάθος πληροφόρηση και κάποιοι να πολιτικοποιήσαν το εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο.
Ίσως θα έπρεπε να έχουν μια πιο αντικειμενική γνώμη πιθανόν προσωπική για να καταλάβουν ότι όποια και αν είναι η πολιτική θέση ενός ανθρώπου, δεν επηρεάζει την δουλειά του
στην απεξάρτηση.
Πως πάνε τα κρούσματα από κορονοϊό
στην Ελλάδα; Μη σκοτίζεστε, πάμε για
τένις, να πάνε τα φαρμάκια κάτω!!!
Τώρα θα μου πείτε πως κάνω αντιπολίτευση με κουτσομπολιά. Δεν τα γράφω
εγω αυτά. Η “Δημοκρατία” τα γράφει. Η
κεντροδεξιά εφημερίδα που “τραβάει” το
αυτί του γόνου της δυναστείας Μητσοτάκηδων, τον οποίο βάλανε εσπευσμένα στην
κεφαλή της Νέας Δεξιάς, με το στανιό για
να μην επικρατήσει το Καραμανλικό στρατόπεδο. Αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα. Αφού
ως και οι ακροδεξιοί έχουν αγανακτήσει με
την αναισθησία του κούλη, φανταστείτε τι
να αισθάνεται ο μέσος πολίτης με 9.135
νεκρούς, όλους υπαιτιότητα αυτών που
θεωρούν “σπατάλη” τα χρήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά πού θα πάει; Θα πληρώσουν. Έρχεται η ώρα όλων των εγκληματιών να πληρώσουν. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Η
Αρχαία Τραγωδία το λεει. Η τιμωρία των τυράννων δρυμεία... Από αρχαιοτάτων χρόνων.
Ψέματα να σας λέω;
Μπορεί να καθυστερεί ένα μήνα να συλλάβει τον Λιγνάδη, αλλά για ξυλοφόρτωμα,
άμεσος δράσις! Η Ελληνική Αστυνομία...
Άγρια επίθεση αστυνομικών στην Κατερίνη σε πατέρα και γιο - Με έμφραγμα στο
νοσοκομείο ο 58χρονος
Δύο ώρες μετά τον τραυματισμό του μεταφέρθηκε
σε νοσοκομείο ο 58χρονος συλληφθείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Την Κυριακή 11 Απριλίου
στο γήπεδο του Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης όπου
διεξαγόταν ο αγώνας της
τοπικής ομάδας με τον
Ηρακλή Λάρισας η Αστυνομία επενέβη για να τιμωρήσει μια ομάδα φιλάθλων
που παρακολουθούσαν
έξω από την περίφραξη ερασιτεχνικό αγώνα.
Οι αστυνομικοί, άσκησαν απρόκλητη βία κατά τον πολιτών στην προσπάθεια τους να τους
συλλάβουν. Αποτέλεσμα να προσαχθούν αρχικά και να συλληφθούν ένας πατέρας 58 ετών
και ο γιος του 24 ετών.
Κατά την σύλληψη τους, ο 58χρονος από την πρώτη στιγμή και μετά των όσων είχαν προηγηθεί από τα αστυνομικά όργανα, ζήτησε την διακομιδή του στο Νοσοκομείο Κατερίνης
καθώς είχε βαρύ ιατρικό ιστορικό και δεν αισθανόταν καλά. Η διακομιδή του ωστόσο άργησε να γίνει σχεδόν δύο ώρες από την σύλληψη και παρά τις όποιες εκκλήσεις του, με
αποτέλεσμα με το που έφτασε στο Νοσοκομείο Κατερίνης, υπέστη οξύ καρδιακό επεισόδιο
και η κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σήμερα πολύ σοβαρή.
«Αυτοκτόνησε και εγώ τότε θα φωνάξω ασθενοφόρο» του έλεγαν πριν υποστεί έμφραγμα
Σοκαριστικές είναι οι καταγγελίες του 58χρονου Χαράλαμπου Μυστρίδη ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μαζί με τον γιο του από αστυνομικούς στην Κατερίνη.
Πατέρας και γιος είχαν πάει να παρακολουθήσουν τον ποδοσφαιρκό αγώνα στον οποίο
συμμετείχε ο άλλος αδερφός και είχαν συγκεντρωθεί μαζί με άλλους φιλάθλους έξω από
την περίφραξη του γηπέδου, παραβιάζοντας τα μέτρα κατά της πανδημίας. Στο σημείο
έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις. «Μου ζήτησαν ταυτότητα, δεν είχα, είπε η γυναίκα μου ότι
είμαι καρκινοπαθής, με εγκεφαλικό, δεν με ενδιαφέρει είπαν. Θα σας συλλάβουμε είπαν…
μα γιατί;» περιγράφει στο Live News ο 58χρονος άνδρας.
Στο βίντεο που έχει δει το φως διακρίνεται ομάδα αστυνομικών να ξυλοκοπά πολίτες: «Έρχεται ένας αστυνομικός, με χτυπάει πέντε μπουνιές στο κεφάλι μου, πίσω από το αυτί μου
που είναι πρησμένο, πέφτουν όλοι επάνω μου, γυρνάω και τον ρωτάω, εσύ είσαι που με
χτύπησες; Και συνεχίζουν να με χτυπάνε… και γυρνάω και βλέπω και τον γιο μου κάτω να
τον βαράνε».
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Ξύλο από αστυνομικούς καταγγέλλει ότι «έφαγε» και ο μεγαλύτερος γιος ο οποίος έτρεξε
στο σημείο να σταματήσει την επίθεση στον πατέρα του. «Είχαν τον γιο μου κάτω και
τον χτυπούσαν 10, 15 άτομα… Έκλαιγα και δεν μπορούσα να αντιδράσω» αναφέρει ο
58χρονος.
Το αποκορύφωμα των γεγονότων ήταν όταν ο 58χρονος καρκινοπαθής άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία και ζητούσε επί δύο ολόκληρες ώρες να τον δει γιατρός. «Έλεγα ότι δεν
αισθάνομαι καλά. Μου έλεγαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Έφτασα στο σημείο να πω
ότι θα αυτοκτονήσω και μου είπε: εσύ αυτοκτόνησε και εγώ τότε θα φωνάξω ασθενοφόρο.
Με αυτά που πέρασα νιώθω μισός άνθρωπος» αναφέρει 58χρονος που υπέστη έμφραγμα
του μυοκαρδίου μετά από λίγη ώρα.
Σημειώνεται ότι η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας έχει διατάξει ΕΔΕ
για το περιστατικό.
Η ταφόπλακα αγώνων για το 8ωρο;
Μετά από δεκαετίες αγώνες, εξεγέρσεις, απεργίες, αίμα, και κατεστραμμένες ζωές για την εδραίωση της 8ωρης
εργασίας, ένας υπουργός που δεν έχει
δουλέψει ούτε ώρα υπό εργοδότη και
σε 8ωρο, φτύνει κατάμουτρα την Ιστορία του Εργατικού Κινήματος. Ιδού κυρίαι και κύριοι ο Κωστής Χατζηδάκης.
Δείτε το βιογραφικό “εργασίας” του για
το αληθές της υπόθεσης: 1987-1989 Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ 1989-1990 Μέλος της
γραμματείας πολιτικού σχεδιασμού της ΝΔ 1991-1992 Μεταπτυχιακό στην Αγγλία 19921994 Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ 1994-2007 Μπήκε με λίστα ως ευρωβουλευτής της ΝΔ 20072021 Βουλευτής της ΝΔ
Ο Υπουργός – εκτελεστής των εργοδοτικών συμφερόντων μιας χούφτας κρατικοδίαιτων
επιχειρηματιών και άλλων λαμόγιων που σκοπό έχουν την προσέλκυση επενδύσεων στη
χώρα μέσω της βιετναμοποίησης της οικονομίας. Να έρχονται οι επιχειρηματίες να επενδύουν στο Ελλάντα και να μην υπολογίζουν πόσο και πώς θα πληρώνουν τους ιθαγενείς.
Το 8ωρο καταργείται, τώρα πια θα μπορούν να δουλεύουν 10ωρα και 12ωρα χωρίς να πληρώνονται overtime. Γιατί; Γιατί μπορούν να το κάνουν. Με τις υγείες μας. Μπροστά μας θα
τα βρούμε. Τα παιδιά μας, τα παιδιά των παιδιών μας. Ελλαδιστάν, όπως λεμε Πακιστάν.
Με 10 δολάρια εβδομαδιαίο κατά αποκοπήν. Για να λέμε πως η Ελλάδα είναι ο παράδεισος
των επενδύσεων για μαύρη φτηνή εργασία και ανεξέλεγκτο κέρδος.
Για τα άλλα σκάνδαλα εν
εξελίξει στην Ελλάδα, τα
αποτελέσματα θα τα δείτε
λίαν συντόμως.
Είχατε αμφιβολίες πως η κυβέρνηση – τσίρκο της Ελλάδας με αφορμή την απάθεια
ή αγωνία των Ελλήνων λόγω
κορονοϊού “περνάει” ληστρικές συμφωνίες -πλιάτσικο για
να ωφελούνται οι κολλητοί
της; Για την συμφωνία του
ξεπουλήματος της Εθνικής
Ασφαλιστικής σε εταιρεία με
έδρα...συνεργείο αυτοκινήτων στα νησιά της Μάγχης,
μιας εταιρείας που αξίζει 1.2
δις και πουλιέται για 200 εκατομμύρια, τι λετε; Για το οτι μπορούσε εδώ και 4 χρόνια να την
πουλήσει η Εθνική Τράπεζα μέσω Χρηματιστηρίου αλλά προτίμησε να την πουλήσει “μουλωχτά” και βιαστικά εν μέσω κορονοϊού τι λέτε; Το fund που έχει αγοράσει όλα τα ιδιωτικά
μεγάλα νοσοκομεία της χώρας είναι αυτό που η Εθνική Τράπεζα προξενεύει την θυγατρική
της Εθνική Ασφαλιστική. Έχει κέρδη καθαρά 70 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο! «Αραγε, αν
ήταν δικό τους περιουσιακό στοιχείο, θα το έδιναν σε τέτοια τιμή;» διερωτώνται οι υπάλληλοι της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Αμ το άλλο; Δεν τους έφτασε η βιασύνη να αγοράσουν μεταχειρισμένα λεωφορεία όσο θα
έδιναν για να αγοράσουν καινούρια, ήρθε και το νεο σκάνδαλο, που ο υπουργός Καραμανλής, αυτή τη φορά παράγγειλε ιατρικά γάντια αξίας 240.000 ευρώ από... εταιρεία επίπλων,
που πρόσφατα επέκτεινε το καταστατικό της περιλαμβάνοντας εμπόριο ειδών – μέσων
ατομικής προστασίας όπως μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, όπως αναδεικύνει το TheFAQ.gr.
Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, βρέθηκε επιπλάδικο στις Σέρρες που κέρδισε διαγωνισμό του ΟΣΥ για…γάντια.
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραμανλής, προχώρησε σε αγορά
– μαμούθ 16.000 γαντιών από την εταιρεία “Σεμελίδης και Σία Ο.Ε.” στις Σέρρες – νομό
στον οποίο εκλέγεται ο Κώστας Αχ. Καραμανλής – με τίμημα 196.000 ευρώ συν ΦΠΑ, με
αποτέλεσμα το συνολικό κόστος να ξεπερνάει τα 240.000 ευρώ.
Το αξιοσημείωτο ωστόσο είναι ότι πρόκειται για εταιρεία που ασχολείται με την κατασκευή
και εμπορία επίπλων και ξυλουργικές εργασίες και η οποία μόλις τον περασμένο Φεβρουάριο προχώρησε σε επέκταση του καταστατικού της προκειμένου να περιλαμβάνει ως
σκοπό και το “εμπόριο ειδών-μέσων ατομικής προστασίας (αντισηπτικά, γάντια, μάσκες
προστασίας προσώπου κάθε είδους, ποδιές) κλπ συναφή είδη”! Τώρα αν αναρωτιέστε
γιατί πλήρωσαν τη συσκευασία των 100 γαντιών αντί 12, 5 ευρώ όσο δηλαδή έχουν και
στη λιανική, τη στιγμή που παράγγειλαν χοντρική τιμή 16000 γάντια, αυτά δεν κάνει να τα
ρωτάτε. Δεν θα σας απαντήσει κανείς. Βρήκαν οι άνθρωποι λεφτά και τα ξοδεύουν. Λεφτά
υπάρχουν. Για τα λαμόγια...
Μέχρι την επομενη φορά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους δικούς σας, διότι ο κορονοϊός δεν αστειεύεται...
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Πλέι - Οφς Super League
Ελλάδα: Το «πανόραμα» της
4ης αγωνιστικής (18/4)
Πλέι - οφς... συνέχεια στο
ελληνικό πρωτάθλημα, την
Κυριακή 18 Απριλίου, με
τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός - Άρης (08:00), ΑΕΚ
- Αστέρας Τρίπολης (10:15)
και το μεγάλο ντέρμπι της
Ντίνος
αγωνιστικής ΠΑΟΚ - ΟλυΜέλλιος
μπιακός (12:30) στην Τούμπα, με τους Πειραιώτες
να έχουν «στεφθεί», και μαθηματικά από τη
περασμένη αγωνιστική (11/4), πρωταθλητές
Ελλάδας για τη σεζόν 2020-21 (και συνολικά
για 46η φορά στην ιστορία του συλλόγου).

Η βαθμολογία: 1. Ολυμπιακός (76), 2. Άρης
(54), 3. ΠΑΟΚ (51), 4. ΑΕΚ (51), 5. Παναθηναϊκός (49), 6. Αστέρας Τρίπολης (44)

«Άπιαστος» Χάαλαντ, κατέρριψε το
ρεκόρ ταχύτητας στην Μπουντεσλίγκα!
Τι κι αν δεν είδε αυτή τη φορά το
όνομα του στον πίνακα των σκόρερ;
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ κατάφερε να
«σπάσει» ένα απίθανο ρεκόρ και να
γίνει, έτσι, ο ταχύτερος ποδοσφαιριστής στην Μπουντεσλίγκα «πιάνοντας» ταχύτητα 36,04 χιλιομέτρων
/ ώρα, στη νίκη των Βεστφαλών με
3-2 επί της Στουτγκάρδης το Σάββατο 10 Απριλίου.
Σημειώνεται ότι έως τότε, το ρεκόρ του πιο γρήγορου ποδοσφαιριστή στην ιστορία του γερμανικού

Ολυμπιακός: «Έσπασε» το ρεκόρ
του Σίλβα η ομάδα του Μαρτίνς
Το ρεκόρ που «κρατούσε» μέχρι πρότινος η
ομάδα του Μάρκο Σίλβα από τη σεζόν 201516, όταν και είχε καταφέρει να πανηγυρίσει
το πρωτάθλημα στις 28 Φεβρουαρίου, έξι
«στροφές» πριν τη λήξη της σεζόν, έσπασε
η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς, επικρατώντας
του Παναθηναϊκού με 3-1 στο «Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των
πλέι - οφς (11/4).
Πιο συγκεκριμένα, η κατάκτηση του 46ου
τίτλου πρωταθλήματος στην ιστορία του
«ερυθρόλευκου» συλλόγου πραγματοποιήθηκε εφτά αγωνιστικές πριν τη λήξη της
τρέχουσας σεζόν, δίνοντας έτσι έναν ξεχωριστό τόνο στη συγκεκριμένη επιτυχία.
Τη σεζόν 2015-16, υπό τις οδηγίες του Σίλβα, ο Ολυμπιακός είχε τερματίσει πρώτος
με διαφορά 30 (!) βαθμών από τον δεύτερο,

τότε, Παναθηναϊκό, ενώ τη δεδομένη χρονική στιγμή βρίσκεται στους 22 από τον
δεύτερο στη βαθμολογία Άρη, με εφτά αγωνιστικές να απομένουν για το φινάλε της
φετινής σεζόν. Όπως καταλαβαίνει κανείς,
πρόκειται για ένα ρεκόρ το οποίο δεν είναι
απίθανο να καταρριφθεί...

Τσάμπιονς Λιγκ : Τι σημαίνουν για
τον Ολυμπιακό οι αποκλεισμοί της
Λίβερπουλ και της Ντόρτμουντ
Με το βλέμμα καρφωμένο στο Τσάμπιονς
Λιγκ ο Ολυμπιακός. Και δικαίως καθώς το
φινάλε της φετινής διαδρομής θα κρίνει αν
οι Ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν από τον
πρώτο προκριματικό (6/7) ή από τον δεύτερο (21/7) την προσπάθεια τους για μια
θέση στους ομίλους της επόμενης σεζόν.

πρωταθλήματος κατείχε ο Τουράμ της Γκλάντμπαχ, με 35,97 χιλιόμετρα / ώρα.

“ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΔΙΚΟ MΟΥ.” Ένα αγοράκι είχε ένα όμορφο
καραβάκι. Μια μέρα πήγε στη θάλασσα για να το παίξει λίγο και
με χαρά το έβαλε μέσα στα νερά που ήταν ήσυχα. Κάποια στιγμή,
ένας δυνατός αέρας πήρε το όμορφο παιχνίδι του μακριά από την
ακτή. Ο μικρός, καταλυπημένος, γύρισε πίσω στο σπίτι του χωρίς
το καραβάκι του. Κάποια μέρα με έκπληξη βλέπει το καραβάκι του
στην προθήκη μιας βιτρίνας, ίδιο και φρεσκοβαμμένο. Μπαίνει
μέσα και το ζητά από το αφεντικό. “Παιδί μου”, του είπε, “εγώ το
αγόρασα από κάποιον και τώρα το πουλώ”. Ο μικρός πηγαίνει
σπίτι, ζητά από τους γονείς του την αξία του δικού του καραβιού
και έρχεται το πληρώνει και το ξανακάνει δικό του. Καθώς το
αγκάλιασε φώναξε: “Τώρα καραβάκι μου είσαι δύο φορές δικό
μου”. Ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι η αληθινή αυτή ιστορία είναι και
δική μας ιστορία; Ο δημιουργός Θεός μας ξαναγόρασε. Έστειλε
τον Ιησού Χριστό για να πληρώσει, και η τιμή ήταν το ίδιο το αίμα
Του. Πλήρωσε και για σένα ο Χριστός επάνω στο σταυρό. “Τι
άλλο ήταν να κάνω για σας και δεν το έκανα;” μας λέει ο Θεός.
Θα είμαστε αδικαιολόγητοι μια μέρα όλοι μας. Θα αρνηθούμε τη
δωρεάν προσφορά Του; Ευχόμαστε κανένας μας να μη πει ΟΧΙ σ’
αυτήν την αιώνια αγάπη.
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

Τι θέλει η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς για να
κερδίσει έναν γύρο; Να κατακτήσει το τρόπαιο μια ομάδα που θα κερδίσει την θέση
της στο Τσάμπιονς Λιγκ από το εθνικό της
πρωτάθλημα. Μια τέτοια εξέλιξη σχηματίζει ένα ντόμινο που στέλνει τον Ολυμπιακό
απευθείας στον δεύτερο γύρο. Είναι πολύ
καλό νέο λοιπόν ότι απόψε αποκλείστηκαν
η Λίβερπουλ και η Ντόρτμουντ, από Ρεάλ
και τη Σίτι αντίστοιχα. Και αυτό διότι ούτε οι
reds αλλά ούτε και οι Βεστφαλοί φαίνεται
πιθανό να τερματίσουν σε θέση «Τσάμπιονς
Λιγκ» στα πρωταθλήματα τους.
H Ντόρτμουντ είναι 5η αλλά και 7 βαθμούς
μακριά από την Αίντραχτ που αυτή τη στιγμή κερδίζει εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Η Λίβερπουλ πάλι
μπορεί να είναι μόλις στο -3 από την Γουεστ
Χαμ αλλά αυτή τη στιγμή τη συναντάς στην

6η θέση της Πρέμιερ Λιγκ.
Αντίθετα η Σίτι κερδίζει εύκολα το πρωτάθλημα. Και η Ρεάλ το διεκδικεί στην Ισπανία.
Άρα δύο επιλογές «ασφαλείας» στους «4».
Και μακάρι να είναι αυτό και το ζευγάρι του
τελικού. Διότι η Παρί Σεν Ζερμέν (που αντιμετωπίζει τη Σίτι) είναι ναι μεν στη δεύτερη
θέση στη Γαλλία αλλά η Μονακό που την
καταδιώκει βρίσκεται έναν βαθμό μακριά
(και εισιτήριο Τσάμπιονς Λιγκ στο Σαμπιονά
έχουν μόνο οι θέσεις 1-2). Και βέβαια γιατί
και η Τσέλσι είναι εκτός 4άδας στην Πρέμιερ
Λιγκ. Αυτή τη στιγμή η ομάδα του Τούχελ
βρίσκεται στη 5η θέση του πίνακα με έναν
λιγότερο βαθμό από τη Γουεστ Χαμ.

Στην κορυφή των πιο αποτελεσματικών
νεαρών ποδοσφαιριστών της
Ευρώπης ο Τζόλης!
Στην κορυφή της λίστας με τους πιο αποτελεσματικούς νεαρούς ποδοσφαιριστές
κάτω των 20 ετών σε ολόκληρη την Ευρώπη -βάσει των αριθμών που έχει καταγράψει σε γκολ και ασίστ- βρίσκεται ο Χρήστος
Τζόλης.
Ο 19χρονος ταλαντούχος επιθετικός του
ΠΑΟΚ, ο οποίος «βγάζει» μάτια τη φετινή
σεζόν, έχει πετύχει μέχρι στιγμής 16 γκολ
ενώ έχει μοιράσει και 10 ασίστ, έχοντας
επί της ουσίας συμμετοχή σε συνολικά 26
τέρματα του «Δικεφάλου», κάτι το οποίο
δεν έχει πετύχει κανένας άλλος συνομήλικος του ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται σε
κάποιο άλλο πρωτάθλημα στην ευρωπαϊκή
ήπειρο.
Από κει και πέρα, στη δεύτερη θέση της

σχετικής λίστας βρίσκεται ο Αμπντάλα Σίμα
της Σλάβια Πράγας που έχει συμμετοχή σε
21 γκολ, με τον Νόνι Μαντουέκε της Αϊντχόφεν να ακολουθεί με 17, τον Φλοριάν Βιρτς
της Λεβερκούζεν με 15 και τον Σάιμον Καμπράλ της Σπάρτακ Τρνάβα με επίσης 15
γκολ να συμπληρώνει την πεντάδα.
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Τόκιο 2020: Η ελληνική παρουσία 100 ημέρες
πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες
Μόλις 42 αθλητές και αθλήτριες
από την Ελλάδα έχουν εξασφαλίσει το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 100 ημέρες πριν από
την τελετή έναρξης στο Τόκιο.
Μόλις 100 ημέρες μας χωρίζουν από
την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί
η τελετή έναρξης στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο της Ιαπωνίας.
Εάν όλα εξελιχθούν καλά με την
πανδημία οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα
διεξαχθούν στην πρωτεύουσα της
Ιαπωνίας, μ' ένα χρόνο καθυστέρηση, στο διάστημα 23 Ιουλίου έως 8
Αυγούστου 2021.
Οι Ιάπωνες αν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες
θα διεξαχθούν το 2021 κράτησαν το "Τόκιο 2020" και οι όλες οι χώρες του κόσμου
είναι στην τελική ευθεία για τη συμμετοχή
τους στο κορυφαίο γεγονός της τελευταίας
πενταετίας.

Λιγότεροι από 100

Εάν οι Ολυμπιακοί Αγώνες διεξάγονταν σήμερα η Ελλάδα θα είχε μόλις 42
εκπροσώπους!
Η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Ρίο 2016 συμμετείχε με αποστολή 92 αθλητών-τριών και για πρώτη φορά μετά από το
1996 "έπεσε" κάτω από τους 100.
Έως σήμερα, 100 ημέρες πριν από την τελετή έναρξης, έχουν προκριθεί 42 Έλληνες
και είναι απίθανο να φτάσουμε στον αριθμό του Ρίο (92). Πιο εφικτό ίσως να είναι οι
συμμετοχές (70) της Βαρκελώνης το 1992.

Οι μεταλλιούχοι του 2016

Το 2016 η Ελλάδα κατέκτησε 6 μετάλλια
στη Βραζιλία και στους τελευταίους χρονικά
Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ο Σπύρος Γιαννιώτης που κέρδισε το ασημένιο στην τελευταία κούρσα της καριέρας
του έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση
ενώ από τους άλλους μεταλλιούχους του
2016 μόνο ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν έχει
εξασφαλίσει ακόμη την πρόκριση.
Η Άννα Κορακάκη με τα 2 Ολυμπιακά μετάλλια (Χρυσό, χάλκινο) στο Ρίο και στο
άθλημα της σκοποβολής θα είναι και στο
Τόκιο ενώ θέση έχει κλείσει η "χρυσή" Ολυμπιονίκης του επί κοντώ Κατερίνα Στεφανίδη και οι "χάλκινοι" στην ιστιοπλοϊα (470)
Παναγιώτης Μάντης-Παύλος Καγιαλής.

Για 16η φορά το πόλο
ανδρών

Έως σήμερα η μοναδική ομάδα της χώρας
μας που έχει εξασφαλίσει πρόκριση στους
Ολυμπιακούς Αγώνες είναι αυτή του πόλο
στους άνδρες.
Η ομάδα του Θόδωρου Βλάχου προκρίθηκε
ως 2η από το προ ολυμπιακό του Ρότερνταμ και θα είναι παρούσα για 16η φορά
στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η ομάδα θα ταξιδέψει με 13 πολίστες στο
Τόκιο αλλά στο Ολυμπιακό χωριό θα εισέλθουν 12 ενώ ο ένας θα είναι εφεδρεία σε περίπτωση τραυματισμού ή λόγω κρούσματος covid-19.
Επιπλέον η εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών

του 2016 Μάντης-Καγιαλής ενώ
για πρώτη φορά θα δούμε την
Κατερίνα Δίβαρη στα RSX.
Στα RSX ανδρών έχει προκριθεί
ο Βύρων Κοκκαλάνης, στο Φινν
ο Γιάννης Μιτάκης και στα Λέιζερ Ράντιαλ η Βασιλεία Καραχάλιου. H τελευταία προκρίθηκε για
πρώτη φορά.

Η Άννα, η Δώρα και η
Μαρία

της Ελλάδας θα διεκδικήσει στο διάστημα
22/6-4/7 την παρουσία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέσω του προ ολυμπιακού.

Τα παιδιά του στίβου

Ο στίβος είναι ο "βασιλιάς" των Ολυμπιακών Αγώνων.
Το 2016 η Ελλάδα είχε εκπροσωπηθεί στο
Ρίο από 27 αθλητές και αθλήτριες και εως
σήμερα για το 2021 έχουμε μόλις 6.
Στη λίστα ξεχωρίζει το όνομα της Κατερίνας
Στεφανίδη, που είναι και η μοναδική με Ολυμπιακό μετάλλιο, ενώ την εξάδα συμπληρώνουν η Βούλα Παπαχρήστου (τριπλούν),
η Νικόλ Κυριακοπούλου (επί κοντώ), η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη (20χλμ βάδην), η Ελένη
Πόλακ (επί κοντώ) και ο Μίλτος Τεντόγλου
(μήκος).
Για την Πόλακ θα είναι η πρώτη της Ολυμπιακή συμμετοχή.

Τα "δελφίνια" της Ελλάδας

Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει 7 προκρίσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην
κολύμβηση.
Το 2016 είχε φτάσει στους 15 αθλητές-αθλήτριες αλλά υπάρχει μπροστά τον Μάϊο το
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Βουδαπέστης που αρκετοί αθλητές θα διεκδικήσουν
πρόκριση.
Ξεχωρίζει ο "ασημένιος" πρωταθλητής κόσμου στα 50μ ελεύθερο, ο Κριστιάν Γκολομέεβ, ενώ έχουν προκριθεί ο Απόστολος
Χρήστου (100μ ύπτιο), Ανδρέας Βαζαίος
(200μ μικτή), Απόστολος Παπαστάμος
(200,400 μικτή), Κώστας Εγγλεζάκης (800μ
ελεύθερο) και Άννα Ντουντουνάκη (100μ
πεταλούδα).
Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει και πρόκριση
στα 4χ100μ ελεύθερο. Στο open water που
η Ελλάδα έχει Ολυμπιακό μετάλλιο κυνηγάει πρόκριση ο Άλκης Κυνηγάκης.

H επιστροφή της Τσουλφά

Αθήνα 2004-Τόκιο 2021. Δεκαεπτά χρόνια
μετά από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου (στα 470 με την Σοφία Μπεκατώρου) η
Αιμιλία Τσουλφά επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μέσω Πορτογαλίας εξασφάλισε μαζί με την
Αριάδνη Σπανάκη την πρόκριση πάλι στα
470 και όταν θα εισέλθει στο Ολυμπιακό χωριό θα είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία αθλήτρια της χώρας που συμμετέχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η Αιμιλία Τσουλφά είναι γεννημένη στις
15/5/1973. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες
προκρίθηκαν οι "χάλκινοι" Ολυμπιονίκες

Η Άννα Κορακάκη έχει εξασφαλίσει πρόκριση στα 10 και 25μ αεροβόλι
πιστόλι ενώ στο άθλημα της σκοποβολής
έχουμε και την πρόκριση του Νίκου Μαυρομμάτη στο σκιτ.
Η Δώρα Γκουντούρα μέσω Βουδαπέστης
εξασφάλισε για πρώτη φορά το Ολυμπιακό
εισιτήριο και θα την δούμε στο αγώνισμα της
σπάθης στην ξιφασκία. Στην πάλη έχει προκριθεί η Μαρία Πρεβολαράκη (53κ) και στην
κωπηλασία η Μαρία Κυρίδου με την Χριστίνα Μπούρμου και ο Στέφανος Ντούσκος.
Ακόμη στην ποδηλασία έχουν προκριθεί ο
Χρήστος Βολικάκης (πίστα) και ο Πολυχρόνης Τζωρτζάκης (δρόμος).

Ο Στέφανος και η Μαρία

Θέμα χρόνου είναι να επιβεβαιώσουν
τις συμμετοχές τους στους Ολυμπιακούς
Αγώνες ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία
Σάκκαρη.
Μετά από το Roland Garros θα "κλείσουν"

θέση αφού είναι απίθανο να μην είναι στους
56 πρώτους της παγκόσμιας κατάταξης
που προκρίνονται στο Τόκιο.
Ο Στέφανος και η Μαρία θ' αγωνιστούν στο
μικτό διπλό και φυσικά στο από σε άνδρες
και γυναίκες.

Σε τροχιά πρόκρισης

Τους επόμενους μήνες πολλοί αθλητές και
αθλήτριες μας θα διεκδικήσουν εισιτήρια για
το Τόκιο.
Ένας από αυτούς είναι ο "χρυσός" Ολυμπιονίκης των κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας ο
οποίος μετά από την αναβολή του αγώνα
του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ντόχα περιμένει να μάθει το πότε και που θα πάρει την
πρόκριση.
Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο και χρήση κάρτας ελευθέρας εάν και εφόσον δεν διεξαχθούν αγώνες.
Από την άλλη στην καλλιτεχνική κολύμβηση αγγίζουν την πρόκριση στο ντουέτο η
Ευαγγελία Πλανατιώνη και η Εβελίνα Παπάζογλου ενώ στο "κόλπο" είναι και το ομαδικό. Ακόμη κοντά σε πρόκριση είναι στην
Άρση Βαρών ο Θοδωρής Ιακωβίδης και
ο Παναγιώτης Γκιώνης στην επιτραπέζια
αντισφαίριση.
Ο τελευταίος διεκδικεί την 5η Ολυμπιακή
παρουσία του!
Η Ελλάδα παραδοσιακά είναι πολλές
συμμετοχές σε στίβο-κολύμβηση-γυμναστική ενώ έως τώρα τα δυο πρώτα
αθλήματα δεν έχουν ξεπεράσει τους 10
αθλητές και η γυμναστική δεν έχει ακόμη
εκπρόσωπο.

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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Ο μεγαλειώδης αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης
Αρχαία Μεσσήνη: ένας
εξαιρετικά
διατηρημένος
αρχαιολογικός χώρος, που
συνδυάζει άψογα τη μεγαλοπρέπεια των Δελφών με την
ομορφιά του φυσικού τοπίου της αρχαίας Ολυμπίας.
Γιάννης
Κακαγιάννης Έλα να ανακαλύψεις σε μια
υπέροχη τοποθεσία έναν από
τους πιο συναρπαστικούς αρχαιολογικούς χώρους που έχουν ανακαλυφθεί
ποτέ: την Αρχαία Μεσσήνη.
Η πόλη της Μεσσήνης γνώρισε την ακμή της τον
4ο π.Χ. αιώνα μετά την ήττα των Σπαρτιατών από
τον Θηβαίο στρατηγό Επαμεινώνδα, ο οποίος
έβαλε τέλος στην μακραίωνη ηγεμονία της Σπάρτης. Δεν καταστράφηκε ποτέ ολοσχερώς. Έτσι
μπορούμε σήμερα παρατηρώντας τα ερείπιά της
να σχηματίσουμε μια άριστη εικόνα για τη ζωή
στα αρχαία χρόνια.
Τα ευρήματα που έχουν δει το φως - κάποιοι πιστεύουν πως
αποτελούν λίγο παραπάνω από το ένα τρίτο της αρχαίας πόλης - περιλαμβάνουν ένα αρχαίο θέατρο, την αγορά και το
γυμνάσιο, ιερά, ναούς, αγάλματα, πηγές και κατοικίες, πολλά
από τα οποία «παίρνουν σάρκα και οστά» μέσα από τις αφηγήσεις του Παυσανία.
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του αρχαιολογικού χώρου
στηρίχθηκαν στην αρχιτεκτονική δεξιότητα του Ιππόδαμου
του Μιλήσιου. Το οικοδόμημα της Αρχαίας Μεσσήνης αποτελεί από τότε τον πρόδρομο των σύγχρονων urban σχεδιασμών ενώ έφερε εξαιρετικά οχυρωματικά τείχη που βοηθούσαν στην ασφάλεια και διατήρηση του μνημείου, όπως το
συναντάμε σήμερα.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Θέατρο
Είναι το πρώτο μνημείο που συναντάς μπαίνοντας στον
αρχαιολογικό χώρο. Χτισμένο τον 3-2 π.Χ. αιώνα θεωρείται
ένα από τα σημαντικότερα δείγματα κατασκευής αρχαίου θεάτρου. Η χωρητικότητά του άγγιζε τους 10.000 θεατές ενώ
χρησιμοποιούνταν τόσο για πολιτικές συγκεντρώσεις όσο και
για ψυχαγωγία. Σήμερα, χρησιμοποιείται για διάφορα πολιτιστικά δρώμενα και φεστιβάλ.
Κρήνη Αρσινόη
Ακριβώς δίπλα στο θέατρο βρίσκεται η Κρήνη Αρσινόη (ονομάστηκε κατά την κόρη του μυθικού βασιλιά της Μεσσήνης
Λεύκιππου και μητέρα του Ασκληπιού). Το νερό έφτανε εδώ
από την πηγή της Κλεψύδρας, ενώ η δεξαμενή της Κρήνης
είχε μήκος 40 μέτρα.
Αγορά
Η Αγορά, μια τεράστια τετράγωνη υπαίθρια έκταση

περικυκλωμένη από στοές, ήταν το επίκεντρο
της καθημερινής ζωής. Μέχρι τώρα τα ευρήματα περιλαμβάνουν απομεινάρια μιας αναπαράστασης του φτερωτού κεραυνού του Δία και
το ιερό του Διός Σωτήρος.
Το Στάδιο και το Γυμνάσιο
Το καλοδιατηρημένο Στάδιο συγκαταλέγεται
στα πιο εντυπωσιακά κτίσματα και αποτελείται από 18 σειρές καθισμάτων, διαχωρισμένες
από σκάλες και περιστοιχισμένες από δωρικές στοές, μέσα στις οποίες στεγαζόταν το
Γυμνάσιο.
Ασκληπιείο
Η έκταση αυτή με τις τέσσερις εσωτερικές
στοές, οι οποίες κατέληγαν σε μια αυλή, περιγράφεται από τον Παυσανία περισσότερο ως
έκθεση χάλκινων αγαλμάτων και άλλων καλλιτεχνημάτων παρά ως ένα συνηθισμένο θεραπευτήριο του Ασκληπιού, όπως εκείνα που
έχουν ανακαλυφθεί σε άλλες πόλεις.

Το Ηρώο
Τετραώροφο, δωρικού ρυθμού κτήριο, το οποίο αποτελεί
τμήμα του Σταδίου και είχε τη χρήση ταφικού μνημείου για
επιφανείς πολίτες, οι οποίοι ενταφιάζονταν με τιμές ηρώων.
Οι οχυρώσεις
Τα επιβλητικά τείχη της Αρχαίας Μεσσήνης έφταναν κάποτε σε μήκος τα 9χμ. και διακόπτονταν μονάχα από το όρος
Ιθώμη, το οποίο σχημάτιζε ένα φυσικό «τείχος» γύρω από
την πόλη. Μια από τις δύο εισόδους-μνημεία της Μεσσήνης,
η Αρκαδική Πύλη, διατηρείται μέχρι σήμερα, μαζί με έξι εντυπωσιακούς πύργους.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο
Περισσότερα από 12.000 ευρήματα φυλάσσονται στο Μουσείο, ένα διώροφο κτήριο στην είσοδο του αρχαιολογικού
χώρου.

Το Celestyal Olympia θα πραγματοποιεί κρουαζιέρες από το λιμάνι του Λαυρίου
σε Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Σαντορίνη, Άγιο Νικόλαο, Ρόδο και Λεμεσό
Το κρουαζιερόπλοιο Celestyal Olympia
της Celestyal Cruises θα πραγματοποιεί
φέτος το καλοκαίρι κρουαζιέρες από το λιμάνι του Λαυρίου. To Celestyal Olympia θα
επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο,
τη Σαντορίνη, τον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, τη Ρόδο και τη Λεμεσό στην Κύπρο και
θα πραγματοποιεί αφιξοαναχωρήσεις από
τις 28 Ιουνίου από το λιμάνι του Λαυρίου
έως και τις 30 Αυγούστου 2021. Επίσης θα
υπάρχει δυνατότητα επιβίβασης και αποβίβασης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Από τις 30 Αυγούστου και για το υπόλοιπο της τουριστικής περιόδου, το Celestyal
Olympia θα πραγματοποιεί τις κρουαζιέρες
τριών και τεσσάρων διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αιγαίου» και «Εικόνες Εξερεύνησης»
από το λιμάνι του Λαυρίου.
Για όσους επιβιβάζονται και αποβιβάζονται

στη Θεσσαλονίκη θα έχουν την ευκαιρία να
επισκεφτούν και την Αθήνα.
Σύμφωνα με τη Celestyal Cruises, το νέο
δρομολόγιο με την ονομασία «Μυθικό Αρχιπέλαγος» ξεκινά από τα 699 ευρώ ανά
άτομο σε δίκλινη καμπίνα, συμπεριλαμβάνοντας στην τιμή απεριόριστη κατανάλωση
κλασικών ποτών, όλα τα γεύματα εν πλω,
πλούσιο, ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα
ψυχαγωγίας, δύο εκδρομές, λιμενικά τέλη,
χρεώσεις υπηρεσιών και τα φιλοδωρήματα. Τα παιδιά μέχρι 12 ετών θα χρεώνονται
μόνο λιμενικά τέλη και φόρους, ενώ
θα υπάρχουν ειδικές τιμές για τριμελείς και τετραμελείς οικογένειες στην
ίδια καμπίνα.
Όλες οι αναχωρήσεις θα είναι διαθέσιμες προς κράτηση από την Παρασκευή 9 Απριλίου.
Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει την
επανέναρξη της λειτουργίας της στις
29 Μαΐου με το Celestyal Crystal από
το λιμάνι του Πειραιά με κρουαζιέρα 7
διανυκτερεύσεων από 599 ευρώ ανά
άτομο. Το κρουαζιερόπλοιο θα επισκέπτεται το Κουσάντασι, τη Ρόδο,
τη Σαντορίνη, το Λαύριο, τη Μύκονο,
τη Μήλο και την Κρήτη.
Η Celestyal Cruises σημειώνει ότι είναι η
μόνη εταιρεία κρουαζιέρας που θα επισκέπτεται σε εβδομαδιαία βάση τη Θεσσαλονίκη, δίνοντας πολλές επιλογές για επιβίβαση
και αποβίβαση επισκεπτών οι οποίοι θα
μπορούν να μεταβούν τόσο αεροπορικώς
από τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, όσο και

οδικώς από άλλες χώρες της Βαλκανικής
και τη Βόρεια Ελλάδα.
Οι επιβάτες σε αυτή τη μοναδική κρουαζιέρα θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν
τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της
Θεσσαλονίκης και να απολαύσουν τις παραδοσιακές γεύσεις της μαγευτικής αυτής
πόλης που χαρακτηρίζεται ως ένας «γαστρονομικός παράδεισος».

τόνισε σχετικά:
«Παρακολουθώντας την πορεία των εμβολιασμών στην Ευρώπη, είμαστε αισιόδοξοι
για την αυξανόμενη ζήτηση τόσο για την
Ελλάδα ως προορισμό, αλλά και ειδικότερα
για κρουαζιέρες, στο πλαίσιο του οργανωμένου, και ασφαλούς οδικού χάρτη "ανοίγματος" του τουρισμού τον προσεχή Μάιο
στη χώρα μας.

Επίσης κατά την πολύωρη παραμονή στη
Μύκονο (10 π.μ. - 02.00 π.μ. της επομένης),
θα μπορούν να απολαύσουν και άλλα κοντινά νησιά όπως η Τήνος και η Δήλος με προαιρετικές εκδρομές που θα προσφέρονται.
Η αναχώρηση από τη Σαντορίνη που θα
πραγματοποιείται πολύ αργά το βράδυ, θα
τους επιτρέπει να απολαύσουν την ολοήμερη παραμονή τους με αξέχαστες εκδρομές
όπως στην Οία και το ηφαίστειο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Celestyal
Cruises, Κρις Θεοφιλίδης, σε δήλωσή του

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που παρουσιάζουμε αυτό το νέο δρομολόγιο, το "Μυθικό
Αρχιπέλαγος", προσφέροντας την ευκαιρία στους επιβάτες μας να απολαύσουν
με ασφάλεια ξεχωριστούς προορισμούς
στην Ελλάδα, αλλά και τη Κύπρο για αυτό
το καλοκαίρι. Ως εταιρεία κρουαζιέρας με
βάση τον Πειραιά και το Λαύριο συνεχίζουμε να συμβάλλουμε στο άνοιγμα νέων
προορισμών στην Ελλάδα και να προάγουμε την αυθεντική ελληνική φιλοξενία και
πολιτισμό».

Συμφωνία των χωρών της ΕΕ για τα
ταξιδιωτικά πιστοποιητικά COVID-19
Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν επίσημα σήμερα στην έκδοση ταξιδιωτικών πιστοποιητικών COVID-19 ως ένα βήμα για να ανοίξει ξανά ο τουρισμός το φετινό
καλοκαίρι και θα διαπραγματευθoύν λεπτομέρειες με τους ευρωβουλευτές τον Μάιο, έγινε
γνωστό από δύο διπλωματικές πηγές.
Όπως αναφερει το Reuters, τα πιστοποιητικά θα επιτρέψουν σ‘αυτούς που έχουν εμβολιασθεί, που έχουν αναρρώσει από την COVID-19 ή που έχουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ να ταξιδεύουν ευκολότερα μέσα
συνεχίζεται στη σελίδα 25
στην ΕΕ.
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Η νέα καμπάνια τουριστικής
προβολής της Αρκαδία
Η νέα καμπάνια
τουριστικής προβολής της Αρκαδίας παρουσιάστηκε
χθες σε διαδικτυακή εκδήλωση για
τον τουρισμό που
διοργάνωσε το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Με όχημα την
διαφημιστική ταινία
«This is Arcadia»,
που παρουσιάζει
σε 4 λεπτά τον «γεωγραφικό πλούτο»
του νομού, τονίζοντας ότι ο καθένας μπορεί να βρεθεί από
το ψηλότερο σημεία της Αρκαδίας (Κορυφή
του Μαινάλου) στη θάλασσα (Άστρος) σε
λιγότερο από μία ώρα, η περιοχή φιλοδοξεί
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα τουριστικά δρώμενα της Πελοπονήσου.
Για τη δεδομένη στιγμή η τουριστική καμπάνια περιλαμβάνει: 4λεπτη διαφημιστική
ταινία, εκδηλώσεις για την παρουσίαση της
διαφημιστικής ταινίας στην Τρίπολη, πάντα
με τη συνεργασία των Δήμων και των φορέων τουρισμού, στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, προώθηση στα
Social Media, προώθηση στον ηλεκτρονικό
τύπο, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού σε
Ελλάδα και Εξωτερικό, Fam Trips, Γαστρονομικά Φεστιβάλ και προώθηση της ταινίας
σε όλη την ομογένεια.
Τις εργασίες της εκδήλωσης άνοιξε ο υπουργός Τουρισμού, Θεοχάρης Χάρης, ο οποίος

λόγω υποχρεώσεων , που προέκυψαν τελευταία στιγμή δεν κατάφερε να παρευρεθεί
και απέστειλε βιντεοσκοπημένο μήνυμα στο
οποίο επιβράβευσε την πρωτοβουλία του
Επιμελητηρίου Αρκαδίας και μίλησε για την
στήριξη του υπουργείου Τουρισμού στην
καμπάνια του επιμελητηρίου καθώς και για
τον προγραμματισμό του υπουργείου Τουρισμού για το 2021 .
Ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Αρκαδίας
Γιάννης Τρουπής, αφού ευχαρίστησε τους
ομιλητές αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία
του Επιμελητηρίου Αρκαδίας που ξεκινά σε
μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο: «Σε μια περίοδο που η συνεισφορά του τουρισμού στην
οικονομία μας είναι περισσότερο από ποτέ
αναγκαία, πρέπει με ταχύτατους ρυθμούς
να διαμορφώσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ένα φιλικότερο επιχειρηματικό
περιβάλλον, που θα εξασφαλίζει σταθερότητα και θα ενισχύει κάθε πρωτοβουλία με
αναπτυξιακές προοπτικές».

Συμφωνία των χωρών της ΕΕ για τα
ταξιδιωτικά πιστοποιητικά COVID-19
συνέχεια από τη σελίδα 24
Οι 27 χώρες μέλη “υπογράμμισαν τη δέσμευσή τους να έχουν έτοιμο το πλαίσιο
μέχρι το καλοκαίρι του 2021”, αναφέρεται σε
έγγραφο που υιοθετήθηκε από τους πρεσβευτές των χωρών της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το οποίο πρέπει επίσης να
συμφωνήσει στην πρόταση ώστε αυτή να
τεθεί σε ισχύ, πρόκειται να διαμορφώσει τη
θέση του αργότερα μέσασ τον Απρίλιο και
οι τελικές συνομιλίες ανάμεσα στους ευρωβουλευτές, τους πρεσβευτές των χωρών και
την Κομισιόν αναμένεται να αρχίσουν τον
Μάιο.
Οι χώρες της ΕΕ εργάζονται παράλληλα για
να διασφαλίσουν “ότι έχουν εφαρμοσθεί οι
απαραίτητες τεχνολογικές λύσεις”, αναφέρεται στην απόφαση των 27 της ΕΕ, ώστε
τα νέα πιστοποιητικά, ψηφιακά ή σε χαρτί,
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόλις
εγκριθούν.
Η συμφωνία των κρατών-μελών περιλαμβάνει προβλέψεις κατά των διακρίσεων σε
βάρος αυτών που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να εμβολιασθουν και επιτρέπει τη
διενέργεια ενός φάσματος από τεστ, για να
αποδεικνύεται η ανάρρωση.
Ενώ τα κράτη-μέλη θα είναι υποχρεωμένα να αναγνωρίζουν τα εγκεκριμένα από
την ΕΕ εμβόλια, συγκεκριμένες χώρες θα
μπορούν επίσης να εκδίδουν πιστοποιητικά που καλύπτουν εμβόλια, όπως το ρωσικό Sputnik ή το κινεζικό Sinovac, τα οποία
έχουν εγκριθεί μόνο στην επικράτειά τους.
Οι άλλες χώρες της ΕΕ θα αποφασίζουν αν

θα δεχθούν ένα πιστοποιητικό που αφορά
σε κάποιο εμβόλιο, το οποίο δεν έχει εγκριθεί από τις κανονιστικές αρχές της ΕΕ.
“Η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση
εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλη ανησυχία, αλλά όταν κοιτάζουμε μπροστά, πρέπει να έχουμε λύσεις που να λειτουργούν
στα κράτη-μέλη. Το ψηφιακό πράσινο
πιστοποιητικό έρχεται για να διευκολύνει
την ασφαλή και ελεύθερη κυκλοφορία. Είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες μας,
για τις κοινωνίες μας και για την ανάκαμψη
των οικονομιών μας. Καλωσορίζω αυτό το
πρώτο βήμα. Δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι
να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή
για να συνεχίσουμε να προχωρούμε γρήγορα σε αυτές τις προτάσεις, προκειμένου
να έχουμε το πιστοποιητικό και το σύστημα
πλήρως λειτουργικά αυτό το καλοκαίρι”, δήλωσε ο António Costa, πρωθυπουργός της
Πορτογαλίας, χώρας που έχει την προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Πώς και γιατί επιβλήθηκε η χούντα τον
Απρίλη του 1967.
Στις 21 του Απρίλη συμπληρώνονται πενήντα τέσσερα χρόνια από την Απριλιανή
στρατιωτική δικτατορία του 1967. Οι επίορκοι αξιωματικοί με τον συνταγματάρχη Παπαδόπουλο ανέλαβαν την διακυβέρνηση
της χώρας όπως ανακοινώθηκε εκείνο το
πρωινό του Απρίλη.
Το φασιστικό παρακράτος που υπήρχε μέχρι τότε στην Ελλάδα, έγινε κράτος. Η διακυβέρνηση πέρασε από την αστική τάξη με
τα κόμματα του κεφαλαίου στην δικτατορία
της στρατιωτικοφασιστικής χούντας με την
εντολή και τη βοήθεια των Αμερικανών και
του «ελληνικού κατεστημένου» - οικονομικού, πολιτικού και στρατιωτικού.
Η δικτατορία του 1967 δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία», αλλά μία σειρά από αλυσιδωτά γεγονότα που οδήγησαν στην
χούντα του 1967.
Ένα καθεστώς που διατηρήθηκε στην εξουσία εφτά ολόκληρα χρόνια. Επέφερε σοβαρές καταστροφές στη χώρα και προξένησε
«πληγές» που αιμορραγούν ακόμα, και
ίσως δεν επουλωθούν ποτέ.
Οι παλιότεροι πρέπει να θυμούνται αυτήν
την επέτειο, οι νεότεροι πρέπει να μάθουν
γι' αυτήν. Εκείνο το πρωινό καταλύθηκε η
αστική δημοκρατία και η διακυβέρνηση της
Ελλάδας πέρασε από τα κόμματα του κεφαλαίου στους συνταγματάρχες. Ήταν ανάγκη
του κεφαλαίου η συγκεκριμένη εξέλιξη σε
μια περίοδο που οξύνονταν οι αντιθέσεις
ανάμεσα στα κόμματα της πλουτοκρατίας,
στο Παλάτι και τους αστούς πολιτικούς. Σαφέστατα επέδρασσε ο ρόλος του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού και τα συμφέροντά του
στην περιοχή και οι εξελίξεις στο Κυπριακό.
Οι πρώτες ενέργειες της χούντας ήταν η
σύλληψη χιλιάδων αριστερών και η συγκέντρωσή τους στον Ιππόδρομο του Φαλήρου. Εκεί ήταν και ο πρώτος νεκρός που
δολοφονήθηκε την πρώτη νύχτα ο Παναγιώτης Ελής.
Ύστερα από λίγες ημέρες, οι κρατούμενοι
μεταφέρθηκαν, με αρματαγωγά του στόλου, στη Γυάρο, όπου αναβίωσε το κλειστό
από το 1960 στρατόπεδο– φυλακή, και στη
Λέρο, όπου ιδρύθηκαν άλλα δύο στρατόπεδα-φυλακές, στο Παρθένι και στο Λακκί.
Η Ελλάδα από την 21η Απριλίου 1967
μπήκε στο «γύψο», κατά την έκφραση
του Παπαδόπουλου, για 7 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες. Η δικτατορία κατέρρευσε
στις 23 Ιουλίου 1974, μετά το εγκληματικό πραξικόπημα στην Κύπρο και την
Τουρκική εισβολή στο νησί.
Η κατάργηση των στοιχειωδών ελευθεριών,
οι φυλακές, οι εξορίες και τα βασανιστήρια, οι δολοφονίες των αντιπάλων του καθεστώτος, ο πνευματικός και πολιτιστικός
μεσαίωνας, αλλά και η Κυπριακή τραγωδία,
καταγράφουν τη Χούντα των Συνταγματαρχών ως μία από τις μελανότερες στιγμές της
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
Η διεθνής ιστορική πείρα αποδεικνύει ότι οι
στρατιωτικές δικτατορίες αποτελούν πάντα
λύσεις για την πλουτοκρατία, όταν δεν μπορεί με κοινοβουλευτικά μέσα να προωθήσει
τα αντιλαϊκά της σχέδια. Ο λαός δεν πρέπει
να ξεχνά ότι η δικτατορία του κεφαλαίου,
όποια μορφή κι αν πάρει, της στρατιωτικής
δικτατορίας τότε και του κοινοβουλευτικού
μανδύα σήμερα, το πολιτικό σύστημα είναι
πάντα ταξικό, προσαρμοσμένο στην ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και της καταπίεσης των άλλων λαϊκών
στρωμάτων.
Η δικτατορία επιβλήθηκε φυσικά με τη
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Η Ελλάδα στις 21 Απριλίου 1967
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
η

γράφει ο Πλάτων Ρούτης
βοήθεια των αμερικανικών υπηρεσιών και
σε συνάρτηση με τα συμφέροντα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού (στρατιωτικά, πολιτικά και οικονομικά) στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Και φυσικά η απόφαση εκτελέστηκε από
μια ομάδα στρατοκρατών, που συνδέονταν
και κατευθύνονταν από το αμερικανικό πεντάγωνο, τη CIA, το ΝΑΤΟ, το Παλάτι και
τη φιλοδικτατορική Δεξιά, δυνάμεις από τις
οποίες υποστηρίχτηκαν άμεσα στο «έργο»
τους.
Η δικτατορία έγινε στο όνομα του «κομμουνιστικού κινδύνου», ενώ είναι αλήθεια
ότι τέτοιος άμεσος κίνδυνος δεν υπήρχε
για το αστικό σύστημα. Αντίθετα, το λαϊκό
κίνημα βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση,
ήταν μπολιασμένο με αυταπάτες και είχε
περιορισμένες οργανωτικές δυνατότητες.
Η χούντα όχι μόνο δεν "έδωσε ψωμί στο
λαό", όπως ισχυρίζονται οι σύγχρονοι υποστηρικτές της, οι οπαδοί του Χίτλερ, του
Μουσολίνι, του Ι. Μεταξά, των SS, των Ταγμάτων Ασφαλείας και των Χιτών, αλλά του
"χάρισε" σφαίρες, αλυσίδες, βασανιστήρια,
τρομοκρατία.
Η δεκαετία του «βρώμικου ‘60»
Η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα κατά
την δεκαετία του βρώμικου ’60 από το ξεκίνημα της φάνηκε ότι θα ήταν μία δεκαετία
πολιτικών αντιπαραθέσεων και ανωμαλιών.
Πριν ακόμα μπούμε στην δεκαετία του ’60,
στις εκλογές του 1958 η Ενωμένη Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) που συμμετείχαν και
κομμουνιστές ήταν το δεύτερο κόμμα στη
βουλή. Υπήρχε μία νευρικότητα για αυτή την
άνοδο της ΕΔΑ από τα αστικά κόμματα που
τα οδήγησε να ετοιμάζουν σχέδια για την
επόμενη εκλογική αναμέτρηση του 1961.
Η βρώμικη δεκαετία του ’60 ανοίγει με την
βία και την νοθεία στις εκλογές του 1961. Τα
Σώματα Ασφαλείας, οι παρακρατικές οργανώσεις και οι Ένοπλες Δυνάμεις που είχαν
συνταχθεί με την κυβέρνηση Καραμανλή
κατηγορήθηκαν ότι προέβησαν προεκλογικά σε εκτεταμένη τρομοκρατία εναντίον
των κομμάτων του Κέντρου και της Αριστεράς αλλά και σε νοθεία του εκλογικού αποτελέσματος, εφαρμόζοντας το λεγόμενο
«Σχέδιο Περικλής», που ήταν το επιτελικό
σχέδιο ανάληψής στρατιωτικών επιχειρήσεων για να αποφευχθεί η επικράτηση της
αριστεράς.
Ο στρατός, οι παρακρατικές οργανώσεις
στις πόλεις αλλά κυρίως στην επαρχία
και το κατεστημένο της δεξιάς του Καραμανλή, δημιούργησαν μία τρομοκρατία
με εκβιασμούς αλλά και μέχρι δολοφονίες
«αντιφρονούντων», που ψήφισαν ακόμα
και τα δέντρα όπως τους κατηγόρησε ο Γ.
Παπανδρέου.
Το 1963 δολοφονείτε από παρακρατικούς
μπροστά στα μάτια της αστυνομίας ο Γρηγόρης Λαμπράκης στην προσπάθεια να
πραγματοποιήσει την πορεία ειρήνης.
Η 15η του Ιούλη 1965 καταγράφηκε στην
Ιστορία ως η μέρα που ξέσπασε μια βαθιά πολιτική κρίση, η οποία βεβαίως και
δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Ήταν τα «Ιουλιανά» όπως έγιναν γνωστά με την αποστασία βουλευτών της Ένωσης Κέντρου με
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καθοδηγητή τον Κώστα Μητσοτάκη και με
αποτέλεσμα να αναγκαστεί σε παραίτηση η
κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου. Τότε άρχισε να
φαίνεται στον ορίζοντα ένα ζοφερό πολιτικό
πεδίο με τον φόβο ότι η λαϊκή θέληση παραβιάζεται. Ξεκίνησαν στην Αθήνα κυρίως,
μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του λαού με το
σύνθημα «114» που ήταν το άρθρο του συντάγματος που αναφερόταν στο ότι «η τήρηση του παρόντος συντάγματος επαφίεται
στον πατριωτισμό των Ελλήνων».
Το 1965 στις μεγαλειώδεις λαϊκές διαμαρτυρίες δολοφονείτε από την αστυνομία στα
προπύλαια ο Σωτήρης Πέτρουλας. Τον ίδιο
χρόνο ο μετέπειτα δικτάτορας Παπαδόπουλος κάνει σαμποτάζ στα οχήματα του
στρατού στον Έβρο ρίχνοντας ζάχαρη στα
ντεπόζιτα βενζίνης. Απαλλάχτηκε από κάθε
κατηγορία.
Με υπηρεσιακή κυβέρνηση και με την σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων ορίζονται
να γίνουν εκλογές στις 28 του Μάη του 1967.
Τις εκλογές με τον φόβο να αναδειχτούν
ισχυρές οι λαϊκές δυνάμεις πρόλαβε το πραξικόπημα στις 21 του Απρίλη του 1967 που
επικράτησε για επτά και μισό χρόνο μέχρι
το 1974.
Το ΚΚΕ που το είχαν στην παρανομία από
τον εμφύλιο έβγαλε ανακοίνωση για τα γεγονότα. «Οι σκοτεινοί κύκλοι της ανωμαλίας
- το παλάτι, η χούντα και οι ξένοι - έβαλαν
σε εφαρμογή το πραξικόπημα που σχεδίαζαν από καιρό και που μάταια προσπαθούν
τώρα να καλύψουν κάτω από το μανδύα της
νομιμότητας. Παραβιάζοντας το Σύνταγμα
και καταπατώντας ωμά την εκφρασμένη
λαϊκή θέληση, ανέτρεψαν τη νόμιμη κυβέρνηση και στη θέση της διόρισαν μια τριανδρία - πειθήνιο όργανό τους. Οι σκοποί τους
είναι διάφανοι. Χτύπημα των δημοκρατικών
καταχτήσεων. ΝΑΤΟική λύση στο Κυπριακό. Τράβηγμα της χώρας στο βρωμερό πόλεμο του Βιετνάμ. Ανελέητη εκμετάλλευση
του λαού και της χώρας από τα ξένα και ντόπια μονοπώλια».
Εκτός από κείμενα που περιγράφουν τις
εμπειρίες ανθρώπων κατά την διάρκεια της
Χούντας, δεν υπάρχει ιστορική ανάλυση για
την εποχή πριν, στην διάρκεια και την μετά
χούντας περίοδο. Εννοώ μία επιστημονική

ιστορική ανάλυση της Ελληνικής πραγματικότητας που μας οδήγησε στην επιβολή
της δικτατορίας αλλά και στην διάρκεια αυτής. Τα γεγονότα από το τέλος του εμφυλίου
μέχρι και σήμερα είναι αλληλένδετα σε ένα
συνεχή αγώνα των λαϊκών στρωμάτων για
την πολυπόθητη Εθνική Ανεξαρτησία που
ποτέ δεν ήρθε ατόφια χωρίς τα φτιαξίματα
την περιβάλει η αστική τάξη. Επίσης δεν
έχει αποτυπωθεί η ανάμειξη της αστικής τάξης στα προδοτικά σχέδια της από τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο μέχρι και σήμερα,
όπως και τα αποτελέσματα εκείνης της περιόδου και οι επιπτώσεις στον οικονομικό,
πολιτικό, πολιτιστικό τομέα αλλά και γενικά
στην θέση της Ελλάδας μέσα στο διεθνές
γίγνεσθαι. Στην σελίδα αυτή που αποτυπώνονται οι γνώμες του γράφοντα δεν αποτελούν επιστημονική μελέτη αλλά την ιστορική εμπειρία της εποχής εκείνης.
Ίσως να πει κάποιος ότι οι επιπτώσεις
της χούντας και του παρακράτους βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη και επομένως
είναι πολύ νωρίς να γραφεί μία ολοκληρωμένη ιστορική μελέτη. Για παράδειγμα η εμφάνιση στον πολιτικό χώρο της
Ελλάδας της Χρυσής Αυγής και κάτι υπολείμματα των φασιστών και υμνητών της
Χούντας του 1967 που υπάρχουν ακόμα
συνδέονται με την δικτατορία αλλά και
να πάμε και πιο πίσω και με την έκβαση
του εμφυλίου πολέμου.
Ο θεσμός της βασιλείας στην Ελλάδα από
την αρχή έπαιξε αρνητικό ρόλο στις μάζες
με τις ραδιουργίες και τις ύποπτες σχέσεις
που είχε με ξένα κέντρα εξουσίας και επιρροής. Βέβαια ο πρώην βασιλιάς της Ελλάδας Κωνσταντίνος έστω και με την ιδιότητα
του «απλού πολίτη» σήμερα, έπαιξε αυτός
αλλά και όλη η οικογένεια του κάποιο ρόλο
με το να ορκίσει και να δώσει νομιμοφάνεια
στην χούντα του Παπαδόπουλου. Ο ίδιος ο
Κωνσταντίνος σήμερα με τις ανόητες παληκαριές του μιλάει περί αντίστασης στη
δικτατορία.
Κοιτάζοντας την ιστορία μας
Ρίχνοντας γρήγορες - έστω - ματιές στη
νεότερη ιστορία μας, θα οδηγηθούμε σε διαπιστώσεις οι οποίες θα μας προσφέρουν
εξηγήσεις σε όλα τα φαινόμενα της πρόσφατης, ακόμα και σύγχρονης τραγωδίας
μας. Ο ελληνικός λαός σημείωσε πράγματι
μια μεγάλη και ιστορική νίκη, όταν κατά τη
διάρκεια της γερμανικής κατοχής οργάνωσε
το αντιστασιακό του κίνημα πιο αποτελεσματικά από οποιονδήποτε άλλο λαό στην
Ευρώπη. «Σε πείσμα όλης της μεταπολεμικής πλύσης εγκεφάλου, παραμένει γεγονός
πως το ΕΑΜ είναι το μεγαλύτερο έπος της
νεότερης ελληνικής ιστορίας». Που έφερε
στα βουνά της ελεύθερης Ελλάδας τη Λαοκρατία και μαζί της όνειρα για μια καινούρια
πατρίδα που θα ήταν απαλλαγμένη από
τις αδικίες της παλιάς. Αλλά το όνειρο δεν
εκπληρώθηκε.
«... Την ένδοξη Αντίσταση ακολούθησε η
επέμβαση της Δύσης - του Τσόρτσιλ πρώτα, και μετά του Τρούμαν. Έτσι στην Αθήνα τα καθεστώτα των ανδρεικέλων, που
στηρίζονταν στους Γερμανούς και τους
Ιταλούς, τα διαδέχτηκαν νέα καθεστώτα ανδρεικέλων που τα στήριζαν οι Άγγλοι και οι
Αμερικανοί...».
Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ο
Τσόρτσιλ έστειλε στρατό εισβολής στην
Ελλάδα και διέταξε το στρατηγό Σκόμπι
στην Αθήνα «... να μη διστάσει να
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«ΙΔΟΥ ΑΝΑΒΑΙΝΟΜΕΝ ΕΙΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Κατά Μάρκον, κεφ. 10:32-45)

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ
Ο Κύριός μας για Τρίτη χρονιά τελείωσε τις
περιοδείες Τους στα χωριά και τις πόλεις
της Παλαιστίνης.
Για τελευταία φορά, αποφασίζει να εορτάσει
το Πάσχα με τους μαθητές Του και ανεβαίνει
στα Ιεροσόλυμα. Γνωρίζει καλά τους κινδύνους που διατρέχει από τους Γραμματείς
και τους Φαρισαίους. Αλλά τίποτε δεν τον
σταματά μπροστά στην εκπλήρωση της μεγάλης αποστολής Του.
Οι δώδεκα μαθητές Τον συνοδεύουν. Προαισθάνονται πως κάτι το φοβερό πρόκειται
να συμβεί. Γι’ αυτό και τους συνέχει κάποιος
ακαθόριστος φόβος. Και ο αγαπημένος
τους Διδάσκαλος, για να μη συντριβούν
από την θύελλα που θα ξεσπάσει σε λίγο,
τους προετοιμάζει. Τους στηρίζει προλέγοντας με ακρίβεια όσα φοβερά θα συμβούν
στην Αγία Πόλη.
***
Είναι πολύ χαρακτηριστική στα Ευαγγέλια η
πορεία αυτή, η άνοδος του Υιού του ανθρώπου στα Ιεροσόλυμα και η συμπόρευση των
Μαθητών Του. «Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται τοις αρχιερεύσι και γραμματεύσι και
κατακρινούσιν αυτόν θανάτω...».
Αυτή η πορεία του Κυρίου Ιησού προς τα
Ιεροσόλυμα, για να θυσιαστεί «υπέρ της του
κόσμου ζωής», αποτελεί το κέντρον που εκφράζει την λυτρωτική πορεία του λαού του
Θεού μέχρι της συντελείας των αιώνων.
Και η πορεία αυτή γίνεται με συνοδοιπόρους
τους δώδεκα μαθητές, όπως διαβάζουμε
στο ιερό κείμενο. Το «ιδού αναβαίνομεν», το
ακούν οι δώδεκα με κάποιο ιδιαίτερο τόνο
στη φωνή του Διδασκάλου. Και συμπορεύτηκαν μαζί Του στον ανηφορικό δρόμο
προς την Ιερουσαλήμ.
Αλλά και οι μαθητές όλων των αιώνων που
αγαπούν τον μοναδικό Διδάσκαλο και Κύριό
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ενεργήσει σαν να βρισκόταν σε κατεχόμενη
πόλη».
Και όταν οι Άγγλοι δεν άντεχαν πια να στηρίζουν τις κυβερνήσεις των ανδρεικέλων
τους, μπήκαν οι Αμερικανοί, πρώτα με το
«Δόγμα Τρούμαν» και κατόπιν με το «Πραξικόπημα Παπαδόπουλου» στις 21 Απρίλη
1967.
Οι Αμερικανοί δικαιολόγησαν την επέμβασή
τους στην Ελλάδα με το «Δόγμα Τρούμαν»
σαν επιχείρηση διάσωσης της Δημοκρατίας - αν και με την τρομοκρατία της Δεξιάς
δεν είχε μείνει καθόλου Δημοκρατία για να
σωθεί...
Ένας Αμερικανός στρατιωτικός στάθηκε
πιο τίμιος, εξηγώντας την «υποστήριξη» της
κυβέρνησής του προς τον Γ. Παπαδόπουλο.
«Ο Παπαδόπουλος ελέγχει το πιο χρήσιμο
ακίνητο της γύρω περιοχής, ιδιόκτητη ακτή
στη Μεσόγειο και τελευταία στάση των αεροπλάνων μας πριν από το Πακιστάν. Ο
Γιώργος ίσως να μην είναι πολύ χαριτωμένος, αλλά τον εμπιστευόμαστε - τουλάχιστον πρέπει να τον εμπιστευόμαστε».
Ένας Αμερικανός στρατηγός των δύο αστέρων εκφράστηκε ακόμα θετικότερα για τον

Τους, συμπορεύονται μαζί Του και είναι οι
πιστοί συνοδοιπόροι Του.
«Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα».
Καλούμαστε κι εφέτος να γίνουμε συνοδοιπόροι του Κυρίου μας εις Ιεροσόλυμα...
Να συμπορευθούμε μαζί Του στο Υπερώον
εκείνο που ετέλεσε τον Μυστικό Δείπνο και
παρέδωσε το Αγιώτατο Μυστήριο της Θείας
Ευχαριστίας από αμέτρητη αγάπη για τις
ψυχές μας.
Να συμπορευθούμε μαζί Του στο όρος των
Ελαιών όπου πήγε με τους μαθητές Του να
προσευχηθεί. Να πάμε εκεί κοντά Του να
προσευχηθεί. Να πάμε εκεί κοντά Του με
τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και
να αγρυπνήσουμε μαζί Του την ώρα της μεγάλης αγωνίας Του.
Να συμπορευθούμε μαζί Του και από την
αυλή του Καϊάφα προς το Πραιτώριον. Εκεί
που έφεραν δεμένο τον Κύριό μας σαν κατάδικο και Τον παρέδωσαν στον Πόντιο
Πιλάτο τον Ρωμαίο ηγεμόνα. Εκεί που «Ο
Ιησούς εσιώπα», ώστε να θαυμάζει ο Πιλάτος διότι δεν υπερασπίζεται τον εαυτό
Του. Εκεί που υπέστη το σκληρό μαστίγωμα με το φραγγέλιο. Εκεί που οι βάρβαροι
στρατιώτες του Πιλάτου, Τον εγύμνωσαν
και Τον έντυσαν με κόκκινη χλαμύδα, εκεί
που έπλεξαν τον ακάνθινο στέφανο και
Του έβαλαν κοροϊδευτικά στο κεφάλι Του,
αντί για στέμμα. Εκεί που Τον έφτυσαν και
Τον χτύπησαν αλύπητα οι στρατιώτες και
Τον ειρωνεύτηκαν με απαίσιο τρόπο. Εκεί
που είναι αδύνατο να μη κλάψει κανείς όταν
επισκεφτεί.
Να συμπορευθούμε μαζί Του και στην πορεία που έκαμε σε τέτοια κατάσταση από το
Πραιτώριο του Πιλάτου προς το μέγαρο του
Ηρώδη. Εκεί που ο θλιβερός Ηρώδης, αφού
Τον εξευτέλισε μαζί με τα στρατεύματά του
(τους ειδωλολάτρες) για να Τον ειρωνευθεί
Παπαδόπουλο και το καθεστώς του. «Είναι
η καλύτερη διαλο-κυβέρνηση από τον καιρό
του Περικλή» (OBSERVER, Λονδίνο 1 Ιουλίου 1973).
Στις 2 Αυγούστου 1974 οι «New York Times»
αποκάλυψαν πως ο Παπαδόπουλος ήτανε
έμμισθος πράκτορας της CIA από το 1952
και πως ο διάδοχός του Δ. Ιωαννίδης είχε κι
αυτός στενούς δεσμούς μ' αυτή την υπηρεσία (τη CIA).
Αλήθεια, τι τραγική ειρωνεία... γιατί μια
χώρα, και εν προκειμένω η Ελλάδα που
έχει στο ενεργητικό της τόσο ηρωική
αντίσταση ενάντια στον Αξονα, κατέληξε
να γίνει η πρώτη μεταπολεμική ευρωπαϊκή δικτατορία με επικεφαλής τον Γ.
Παπαδόπουλο, συνεργάτη των ναζί, ο
οποίος μιας και διέθετε τέτοιες ακαταμάχητες συστάσεις, κλήθηκε, μετά τον πόλεμο, στις ΗΠΑ για να εκπαιδευτεί στις
μυστικές υπηρεσίες.
Ο
ανταποκριτής
του
Λονδρέζικου
«Observer» αναφέρει (1 Ιούλη 1973)
πως στο αρχηγείο του «U.S. Military aid
Assistance group» στην Αθήνα ο Παπαδόπουλος είναι γνωστός σαν «ο πρώτος πράκτορας της CIA που έγινε πρωθυπουργός
ευρωπαϊκής χώρας...».

You can also place your orders by contacting Nickie Vangou at
905-726-5753 and Elisabeth Paravantis at 416-823-7216
και Τον γελειοποιήσει, Του φόρεσε μια λαμπρή στολή, και κατόπιν Τον έστειλε πάλι
στον Πιλάτο.
Τέλος να συμπορευθούμε μαζί Του στη
μαρτυρική πορεία Του προς τον Γολγοθά.
Σ’ εκείνη την πορεία την αιματηρή, που Τον
ακολουθούσε πολύ πλήθος λαού, άνδρες
και γυναίκες που κτυπούσαν το στήθος
τους και θρηνούσαν γι’ Αυτόν.
Ας Τον ακολουθήσουμε, λοιπόν, αδελφοί, κι
ας κλάψουμε όχι γι’ Αυτόν τον αναμάρτητον,
τον Θεόν και Πλάτη του παντός, τον Θεάνθρωπον Χριστόν, αλλά για τους εαυτούς
μας, τους αθλίους και αμαρτωλούς, τους

γεμάτους κακία και υποκρισία, για μας τους
ιδίους τους φθονερούς και παραβάτες των
εντολών του Κυρίου.
Είμαστε στο τέλος του κόσμου, αδελφοί. Τι
απολογία θα δώσουμε στον Θεό μας τον
αδέκαστο κριτή; Δε νομίζετε ότι πρέπει να
πέσουμε στα γόνατα και με δάκρυα στα
μάτια να ζητήσουμε τη συγχώρεση των
αμαρτιών μας; Δεν νομίζετε ότι πρέπει να
είμαστε πάντοτε έτοιμοι και να Τον ακολουθούμε παντού και πάντοτε με την πίστη
μας, την αφοσίωσή μας και τη λατρεία μας;
Τι πιο καλύτερη ασφάλεια το να είμαστε πάντοτε συνοδοιπόροι με τον Κύριο!
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Spaghetti With Zucchini
Artichokes Ala Polita
•
•
•
•
•

(serves 4)
1/2 cup extra-virgin olive oil
2 medium onions, diced
6 scallions, thinly sliced
4 medium yellow fleshed potatoes,
peeled and quartered
2 carrots, peeled, halved lengthwise
and cut into pieces

•
•
•
•
•
•

12 artichokes (fresh or frozen)
juice of 1 lemon
2 tsp. sea salt
fresh ground pepper to taste
1 1/2 cups fresh or frozen green peas
1 cup fresh finely chopped fresh dill
(divided)

1.
Into a large pot,
add your olive oil and bring
up to medium heat. Add
your onions, scallions,
carrots, pinch of salt
and cover. Simmer for 5
Πήτερ
minutes.
Μινάκης
2.
Add
your
artichokes,
potatoes,
lemon juice and enough water to just cover.
Season with salt and pepper, cover. Simmer
for 30 minutes. Check that artichokes and
potatoes are fork-tender. If not, cover and
simmer another 10 minutes.
3.
Add the peas, half the chopped dill
and hot water if needed. Cover and simmer another 10 minutes.
4.
Uncover, add the remaining dill, salt and pepper if needed and serve.

Αγκινάρες Αλά Πολίτα
•
•
•
•
•
•
•

( 4 άτομα)
1/2 φλιτζάνι αγνό παρθένο ελαιόλαδο
2 μεσαία κρεμμύδια, σε κύβους
6 κρεμμυδάκια φρέσκα, λεπτές φέτες
4 μεσαίες κίτρινες πατάτες, ξεφλουδισμένες και τεμαχισμένες
2 καρότα, ξεφλουδισμένα, μισά κατά
μήκος και κομμένα σε κομμάτια
12
αγκινάρες
(φρέσκες
ή

•
•
•
•
•

κατεψυγμένες)
χυμός 1 λεμονιού
2 κουτ. Θαλασσινό αλάτι
φρέσκο αλεσμένο πιπέρι
1 1/2 φλιτζάνια φρέσκο ή κατεψυγμένο αρακά
1 φλιτζάνι φρέσκο ψιλοκομμένο
άνηθο

1.
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα και σε μέτρια φωτιά προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια, τα καρότα και το αλάτι. Καλύπτουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για 5 λεπτά.
2.
Προσθέτουμε τις αγκινάρες, τις πατάτες, το χυμό λεμονιού και αρκετό νερό να
καλυφθούν. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και σκεπάζουμε. Σιγοβράζουμε για 30 λεπτά.
Ελέγχουμε αν οι αγκινάρες και οι πατάτες είναι τρυφερές. Εάν όχι, καλύπτουμε και συνεχίζουμε να σιγοβράζουμε άλλα 10 λεπτά.
3.
Προσθέτουμε τα μπιζέλια, το μισό ψιλοκομμένο άνηθο σε ζεστό νερό εάν χρειαστεί. Καλύπτουμε και σιγοβράζουμε άλλα 10 λεπτά.
4.
Ξεσκεπάζουμε την κατσαρόλα και προσθέτουμε τον υπόλοιπο άνηθο, παραπάνω αλάτι και πιπέρι εάν χρειαστεί και σερβίρουμε.

•
•
•
•
•

(serves 4)
3 zucchini, thinly sliced rounds
(about 4 cups)
vegetable for frying
salt and pepper
1/2 cup extra virgin olive oil

•
•
•
•
•

3 cloves of garlic, sliced
4 handfuls of dry spaghetti (320gr.)
2 Tbsp. of unsalted butter
1 cup of fresh basil leaves
approx. 1 cup grated firm Provolone
cheese (or Parm)

1.
Using a mandoline, thinly slice your
zucchini. Place about 3 inches of oil in a deep
pot (or pre-heat your deep-fryer) and bring oil
up 350F.
2.
Carefully place the zucchini in the
hot oil, fry until just golden and transfer to
a paper lined platter. Season with salt and
pepper and reserve.
3.
Place a pot of water on your stovetop
and bring up to a boil. Add salt to your water
and when the water returns to a boil, add your
spaghetti and cook for 6-7 minutes.
4.
Meanwhile, add your olive oil into a large skillet over medium heat. Add your garlic
and once you can smell the garlic, add your cooked pasta and zucchini, butter and toss.
5.
Add the basil, cheese and toss to coat. If the mixture is a little dry, add a ladle of
pasta water and toss.
6.
Divide and plate, top with fresh ground pepper, more grated cheese and serve.

Μακαρόνια με κολοκυθάκια

•
•
•
•
•

( 4 άτομα)
3 κολοκύθια, λεπτές φέτες (περίπου
4 φλιτζάνια)
σπορέλαιο για τηγάνισμα
αλατοπίπερο
1/2 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
3 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε

•
•
•
•

φέτες
4 χούφτες ξηρών μακαρονιών
(320γρ.)
2 κουταλιές της σούπας. αλατισμένου βουτύρου
1 φλιτζάνι φρέσκα φύλλα βασιλικού
περίπου 1 φλιτζάνι τριμμένο τυρί
Provolone (ή Παρμεζάνα)

1.
Χρησιμοποιώντας το ειδικό μηχάνημα, κόβουμε τα κολοκυθάκια. Τοποθετούμε
περίπου 3 ίντσες λαδιού σε μια βαθιά κατσαρόλα (ή προθερμαίνουμε τη φριτέζα) και ανεβάζουμε τη φωτιά να κάψει το λάδι στους 350 βαθμούς Φαρενάιτ.
2.
Τοποθετούμε προσεκτικά τα κολοκύθια στο καυτό λάδι, τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν και μεταφέρουμε σε μια πιατέλα στρωμένη με χαρτί. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι
και τα αφήνουμε στην άκρη.
3.
Τοποθετούμε μια κατσαρόλα νερό στην εστία της κουζίνας και το αφήνουμε να
βράσει. Προσθέτουμε αλάτι στο νερό και όταν το νερό επανέλθει σε βράση, προσθέτουμε
τα μακαρόνια και μαγειρεύουμε για 6-7 λεπτά.
4.
Εν τω μεταξύ, προσθέτουμε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια
φωτιά. Προσθέτουμε το σκόρδο και μόλις το μυρίσουμε, προσθέτουμε τα μαγειρεμένα
ζυμαρικά τα κολοκυθάκια, το βούτυρο και τα ανακατεύουμε.
5.
Προσθέτουμε το βασιλικό, το τυρί και και τα ανακατεύουμε με τα μακαρόνια. Εάν
το μείγμα είναι λίγο στεγνό, προσθέτουμε μια κουτάλα νερό ζυμαρικών.
6.
Χωρίζουμε σε πιάτα, προσθέτουμε φρέσκο πιπέρι, ακόμα παραπάνω τριμμένο
τυρί και σερβίρουμε.
Σημείωση για τα κολοκύθια: το αρχικό πιάτο χρησιμοποίησε πράσινα κολοκύθια με ανοιχτόχρωμη φλούδα.

Tsoureki – Greek Easter Bread For Sale
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.

Order my latest
cookbook, Everything
Easy Mediterranean
Order now from amazon.com or find
on location at Serano Bakery

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ

16 Απριλίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος
Ο κύριος είναι ζωγράφος με
ειδικότητα το γυμνό.
Δουλεύει έναν πίνακα εδώ και μήνες.
Έχει έρθει το μοντέλο, μια νέα
κοπέλα... πάει να γδυθεί και λέει
αυτός:
- Ξέρεις, σήμερα δεν αισθάνομαι
πολύ καλά και λέω να μην
ζωγραφίσω, αλλά θα στο πληρώσω
το μεροκάματο... Λέω να κάνω ένα
τσάι και να ξαπλώσω...
Λέει το μοντέλο:
- Ασε να στο κάνω εγώ το τσάι και
μετά φεύγω.

- Εντάξει, κάνε και ένα για σένα....
Κάθισαν λοιπόν στο σαλόνι και
τα λέγανε πίνοντας το τσάι, οπότε
ξαφνικά ακούγεται η εξώπορτα και
γνώριμα βήματα. Φωνάζει τότε
πανικόβλητος ο ζωγράφος:
- Θεέ μου, η γυναίκα μου! Γρήγορα!
Γδύσου!
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Αγ. Λεωνίδου εκ
Κορίνθου,
Αγάπης,
Ειρήνης, Χιονίας
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17 Σάββατο

18 Κυριακή

Αγ. Αλεξάνδρου
Ρωσίας /
Μακαρίου
επισκόπου
Κορίνθου

Αγ. Ιωάνου,
Αθανασίας Οσίων
Σάββα του
Γότθου

19 Δευτέρα

Αγ.
Αγαθαγγέλου
του Εσφιγμένου/
Παφνουτίου
Ιεροσολυμίτου/
Συμεων Φιλοθέου

20 Τρίτη

21 Τετάρτη

Αγ. Ιανουαρίου /
Αγ. Ζακχαίου/
Αλεξάνδρας
Θεοδώρου Τριχινά /
Αθανασίου εκ
Βασιλίσσης /
των Μετεώρων
Αναστασίας

22 Πέμπτη

Απ. Ναθαναήλ /
Αγ. Νεάρχου /
Θεοδώρου
Συκεώτου

Παγκόσμια Ημέρα της Γης με τρία ντοκιμαντέρ που θα μας μείνουν αξέχαστα
Τρία ντοκιμαντέρ που θα μας μείνουν αξέχαστα, φέρνει
στις οθόνες μας το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας σε ένα αφιέρωμα
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γης (22 Απριλίου).
Ταξίδια θάρρους, ελπίδας, γενναιοδωρίας με πρωταγωνιστές νέους ανθρώπους που παλεύουν και καταφέρνουν να φέρουν την αλλαγή στη ζωή τους και φόντο το
γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν.
Τα ντοκιμαντέρ, που θα προβληθούν στην online πλατφόρμα του Φεστιβάλ (online.filmfestival.gr) από την Πέμπτη 22 έως την Κυριακή 25 Απριλίου 2021 είναι τα εξής:

Παιδί της φύσης του Μάρκους
Νεγράου (2020)

Σκηνοθεσία: Μάρκους Νεγράου / Marcos Negrão. Έγχρωμο, 85΄
Ο κόσμος μπορεί να γίνει ένα αφιλόξενο μέρος – και ειδικότερα για τα παιδιά, που είναι τα μεγαλύτερα θύματα
του πολέμου, της φτώχειας, της πείνας και της κακοποίησης. Ωστόσο, τα παιδιά έχουν μεγάλη αντοχή και
πολλά από αυτά μετατρέπουν τις επώδυνες εμπειρίες
τους σε έναυσμα για ένα νέο ξεκίνημα. Μέσα από την
αφήγηση ενός νεαρού δημοσιογράφου από την Ινδία, η
ταινία ακολουθεί τη διαδρομή παιδιών από την Κένυα,
τις Φιλιππίνες, τη Συρία και τον Καναδά, τα οποία, παρά
τις αντιξοότητες, φέρνουν την αλλαγή στη ζωή τους και
στις κοινότητές τους. Ένα επικό ταξίδι θάρρους, ελπίδας
και γενναιοδωρίας, που θα συνεπάρει το μυαλό και θα
αγγίξει την καρδιά.
.Κλιματική έξοδος του Νταβίντ Μπα-

ούτε (2020)

Σκηνοθεσία: Νταβίντ Μπαούτε / David Baute. Έγχρωμη, 63΄
Η τραγωδία τριών γυναικών που έχασαν τα πάντα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και τώρα αναγκάζονται να
μεταναστεύσουν για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Η μια
τους παλεύει καθημερινά να βρει τα τελευταία αποθέματα νερού για να επιβιώσει στην Τουρκάνα της Κένυας,
όπου έχει σταματήσει να βρέχει. Η δεύτερη έχασε μια
ολόκληρη σοδειά στην Γκοραμάρα της Ινδίας, εξαιτίας
της ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Τυφώνες και
θεομηνίες μαστίζουν τον Άγιο Μαρτίνο της Καραϊβικής,
όπου μια τρίτη γυναίκα έχει μείνει άστεγη, ενώ οι γείτονές
της έχουν χάσει τη ζωή τους. Μια συγκλονιστική σύνθεση για την άρρηκτη σχέση ανάμεσα στη φύση και στον
πολιτισμό.
Βραβείο «Πράσινη Ακίδα» για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ
– SEMINCI, Valladolid International Film Week 2020

Είμαι η Γκρέτα του Νέιθαν Γκρόσμαν
(2020)

Σκηνοθεσία: Νέιθαν Γκρόσμαν / Nathan Grossman.
Έγχρωμο, 98΄.
Η ιστορία της Γκρέτα Τούνμπερκ, της πιο διάσημης ακτιβίστριας για την κλιματική αλλαγή, μέσα από ένα τρυφερό ντοκιμαντέρ που αξιοποιεί οπτικό υλικό που ποτέ
μέχρι τώρα δεν είχε δει το φως της δημοσιότητας. Ένα
δείγμα σύγχρονου σινεμά βεριτέ, που αποτυπώνει τόσο
τις συναντήσεις της Τούνμπεργκ με αρχηγούς κυβερνήσεων και τις δημόσιες εμφανίσεις σε μεγάλης κλίμακας
διαδηλώσεις, όσο και στιγμές από την προσωπική ζωή
μιας ξεχωριστής έφηβης: ενός κοριτσιού που γράφει πύρινους λόγους στο παιδικό της δωμάτιο, καθώς παλεύει
να ισορροπήσει το άγχος των ταξιδιών με το σύνδρομο
Άσπεργκερ, τη ραγδαία αναγνωρισιμότητα με την κριτική των μίντια, την προσωπική με τη δημόσια ζωή.
Καλύτερο πορτέτο ατόμου εν ζωή σε ντοκιμαντέρ –
Critics’ Choice Documentary Awards 2020
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ – Guldbagge (Βραβεία της Σουηδικής Ακαδημίας) 2020
Βραβείο Κινηματογραφικής και Περιβαλλοντικής Αφοσίωσης – Les Arcs European FF 2020
Βραβείο Επιστημονικής Ταινίας – Zurich Film Festival
2020
Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής Νέων – Montclair Film
Festival 2020
Cinema Eye Honors Award US 2021″
Μέχρι το καλοκαίρι, το Φεστιβάλ θα πραγματοποιεί προβολές online, κρατώντας ζωντανό τον δίαυλο επικοινωνίας του κοινού με το ντοκιμαντέρ.
Επίσης οι προβολές εντάσσονται στην νεανική ζώνη του
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Kids Love
Cinema.
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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!

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

Etablished Since 1977
ΕΛ ΑΤΕ ΣΤΟ Κ ΑΤΑ ΣΤΗΜΑ ΜΑ Σ ΓΙΑ
ΟΛ Α ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛ Λ Α ΔΟΣ

Ολόφρεσκα αρνάκια και κατσικάκια από το
Οντάριο “hand picked”
Δεχόμαστε παραγγελίες για το Πάσχα
Ευχαριστούμε την πολυάριθμη πελατεία μας που μας υποστηρίζει

674 PAPE AVE. ΤΗΛA. (416) 461-1211

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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Οι κοινωνικές συγκεντρώσεις
ενδέχεται να έχουν
θανατηφόρες συνέπειες.

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