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Ευχές
Ευχές και
και Χρόνια
Χρόνια Πολλά
Πολλά στις
στις Μητέρες
Μητέρες όλου
όλου του
του Κόσμου
Κόσμου
Γιορτή της Μητέρας – την Κυριακή 9 Μαΐου, όμως
και φέτος καθώς φαίνεται δεν θα γιορτάσουμε
όλοι μαζί με τις μαμάδες και τις γιαγιάδες μας την
ιδιαίτερη αυτή ημέρα, όπως συνηθίζεται.
Οι περιορισμοί που μπήκαν σε εφαρμογή λόγω
του κορονοϊού δεν πρόκειται να αρθούν και έτσι
πολλές οικογένειες αναρωτιούνται και αναζητούν
τρόπους ώστε να καταφέρουν να επισκεφθούν
αυτή την Κυριακή μαμάδες και γιαγιάδες έστω και
για λίγο για να γιορτάσουν μαζί αυτή την ιδιαίτερη
ημέρα, χωρίς όμως να βάλουν σε κίνδυνο τις ίδιες
και την υγεία τους.

ΜΗΤΕΡΑ! Μια λέξη ιερή.

Φορτισμένη με πολλές σημασίες, χρώματα και
συναισθήματα. Σύμβολο ανιδιοτελούς αγάπης,
φροντίδας και ζεστασιάς. Η πρώτη λέξη που
ψελλίζουν τα χείλη μας. Η μητέρα είναι η
προσωποποίηση της αγάπης και της στοργής.
Μιας αγάπης δίχως όρους και όρια.

σελίδα 30

Φωτογραφίες από τις εκκλησίες μας
στο Τορόντο τη Μεγάλη Εβδομάδα
Το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου, είναι μήνυμα κατάνυξης αλλά και
νίκης της ζωής.
Φέτος ενσαρκώνεται στη μάχη που δίνουμε κατά της πανδημίας.
Ενωμένοι θα τα καταφέρουμε.
Γιατί και στις πιο άσχημες στιγμές, φανερώνεται το φως
σελίδα
της ελπίδας. Το φως της Ανάστασης του Κυρίου μας,
15, 16, 17
Χριστός Ανέστη!
που μας οδηγεί.

Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας
του Τύπου: H πληροφόρηση ένα
σωτήριο δημόσιο αγαθό
Ο Πρωθυπουργός Justin Trudeau έκανε την ακόλουθη δήλωση για την
Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου
Την Παγκόσμια Ημέρα της Ελευθερίας του Τύπου, γιορτάζουμε τον
ανεκτίμητο ρόλο που διαδραματίζουν οι δημοσιογράφοι στον Καναδά
και σε όλο τον κόσμο και αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους εκείνους που
έχασαν τη ζωή τους στην αναζήτηση της αλήθειας. Επαναβεβαιώνουμε
τη δέσμευσή μας για ένα πιο δίκαιο και χωρίς
αποκλεισμούς μέλλον όπου όλοι παντού είναι
σελίδα 31
ελεύθεροι να ακούσουν τη φωνή τους.

"Ενώνει" την
αντιπολίτευση το
εργασιακό νομοσχέδιο
και η απεργία στις 6 Μάη

«Ζεσταίνει τις
μηχανές του» ο
τουρισμός για το
άνοιγμα στις 15/5

Ontario schools will
offer online learning
option for entire 20212022 school year

Canada to receive 2M
vaccine doses this week
as Pfizer-BioNTech
ramp up deliveries

σελίδα 8

σελίδα 9
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Although we strive for accuracy in both copy & illustration, unintentional error may occur,we reserve the
right to correct any error. Specials Available While Quantities Last. We reserve the right to limit quantities.
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SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

G a r d e n C e n t r e N o w O p e n N o w S e l l i n g B e e r & Wi n e

R e m e m b e r M o m O n M o t h e r ’s D a y

Coors

Woodbridge

By Robert Mondavi
Chardonnay

Light

6x341 ml

750 ml

Save $2.00
Product of USA

Jumbo Head Lettuce

1

Product of Chile

Sweet Cotton Candy
Seedless Grapes

1

49

Capless Prime Rib Steaks

13

Rib End Pork Chops

2

99

Deli Sliced

500 ml

400 g

650-750 g

2

Peek Freans

/each
Bubly

Cookies

Yogurt

5

1

/100 g

6 rolls

7

99

/each

Wonder

/each

Ball Park Hot Dog
or Hamburger Buns

Bread
600 g

12x355 ml

1

69

Sponge Towels

Country Harvest

Sparkling Water

300-350 g

/ each

7.67 lb

2

/each

3

Provolone Cheese

49

99

49

Deli Serve

/100 g

Astro

/ each

99

99

lb/5.49 kg

Cheese Bars

Product of Costa Rica

lb/6.59 kg

9.03 lb

Cracker Barrel

1170

Deposit

Jumbo Sweet Golden
Pineapples

Corned Beef

Diana

BBQ Sauce

2

Save $1.25 Including Taxes &

99

49

lb/30.85 kg

/ each

Sweet Seedless
Orri Clementines

lb/4.39 kg

Ontario Raised Pork

Canadian “AAA” Grade Beef
Certified Black Angus Beef

Product of Israel

99

/each

1195

Including Taxes & Deposit

6’s-8’s

2

49
/each

4

99
/each

2

49
/each

2

99
/each

3
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Μειώνεται το διάστημα μεταξύ
δόσεων εμβολίου καθώς
αναμένονται περισσότερα
Το Οντάριο μπορεί να μειώσει το χρονικό διάστημα μεταξύ των δόσεων εμβολίου
COVID-19 καθώς ετοιμάζεται να λάβει περισσότερη
προμήθεια αυτόν τον μήνα.
Η επαρχία αναμένεται να λαμβάνει εβδομαδιαίες αποστολές εμβολίων Pfizer, με περισσότερες από 785.000 δόσεις τον Μάιο
και περισσότερες από 938.000 δόσεις τον
επόμενο μήνα.
Ο Καναδάς πρόκειται να αρχίσει να λαμβάνει περισσότερες από δύο εκατομμύρια
δόσεις του εμβολίου Pfizer-BioNTech κάθε
εβδομάδα καθώς οι δύο φαρμακευτικές
εταιρείες αυξάνουν τις παραδόσεις τους καθώς αρχίζουν οι αποστολές από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Pfizer και η BioNTech παρέχουν σταθερά περίπου ένα εκατομμύριο δόσεις από
τις Βρυξέλλες κάθε εβδομάδα από τα μέσα
Μαρτίου, αλλά αυτοί οι αριθμοί θα διπλασιαστούν τον επόμενο μήνα πριν αυξηθούν
περαιτέρω τον Ιούνιο.
Οι δόσεις αυτής της εβδομάδας θα είναι επίσης οι πρώτες που θα φτάσουν από το εργοστάσιο της Pfizer στο Kalamazoo, Mich.,
αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε προηγουμένως περιορίσει τις εξαγωγές εμβολίων για
τον εμβολιασμό των πολιτών της.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Η υπουργός Υγείας Christine Elliott δήλωσε
τη Δευτέρα ότι η πρόσθετη προσφορά ενδέχεται να επιτρέψει στην επαρχία να μειώσει
το διάστημα τεσσάρων μηνών μεταξύ του
πρώτου και του δεύτερου εμβολιασμού.
«Περιμένουμε ότι με τις πολύ μεγαλύτερες
ποσότητες των εμβολίων Pfizer που λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια του Μαΐου, ίσως να
είμαστε σε θέση να συντομεύσουμε το χρονοδιάγραμμα για να λάβουν τις δεύτερες
δόσεις», είπε.
Αν συμβεί αυτό, η Elliott είπε ότι θα υπάρχει
επικοινωνία με τους πολιτες για να κανονίσουν μια νέα ώρα για το δεύτερο ραντεβού
τους.
Η Pfizer προτείνει ένα διάστημα 21 ημερών μεταξύ των δύο εμβολίων του, ενώ η
Moderna συνιστά τέσσερις εβδομάδες και

Οι μαθητές στο Οντάριο θα μπορούν να
επιλέξουν να παρακολουθήσουν όλες τις
τάξεις τους στο Διαδίκτυο με τη νέα σχολική χρονιά τον
Σεπτέμβριο.
Ο υπουργός παιδείας Stephen Lecce
ανέφερε ότι η ανακοίνωση θα βοηθήσει τους γονείς και τους μαθητές να
προετοιμαστούν για τη σχολική χρονιά 2021-2022 και να δοθεί χρόνος για
προετοιμασία.
Όσον αφορά την τρέχουσα σχολική
χρονιά, ο υπουργός ανέφερε ότι η συμβουλή του κορυφαίου γιατρού της επαρχίας για
το κλείσιμο τάξεων δεν έχει διαφοροποιηθεί.
"Ο επικεφαλής ιατρός της υγείας συνεχίζει να αναλύει τα δεδομένα και να παρέχει
συμβουλές στην κυβέρνηση", είπε. "Η δέσμευση του πρωθυπουργού είναι να μην
ρισκάρει με τα παιδιά, να μην επιδεινώσει
το πρόβλημα."
Ενώ η διάθεση εμβολίων στην επαρχία έχει
αρχίσει να αυξάνεται τις τελευταίες εβδομάδες και τα ποσοστά των περιπτώσεων
φαίνεται να μειώνονται αργά, η επαρχία
δήλωσε ότι η διαδικτυακή επιλογή θα είναι
διαθέσιμη για ολόκληρη τη σχολική χρονιά
2021-2022 για όσους το επιθυμούν.
Ο Lecce αναγνώρισε ότι ορισμένοι γονείς
μπορεί να έχουν ανησυχίες σχετικά με την
επιστροφή ενός παιδιού πίσω για προσωπική μάθηση αυτό το φθινόπωρο.
"Αυτή είναι μια προσωπική επιλογή και δεν
νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι σε θέση να
την κάνει αντί για τους γονείς", είπε. "Αυτό
που είναι σημαντικό είναι ότι παρέχουμε
αυτήν την επιλογή για την επερχόμενη σχολική χρονιά και δίνουμε περισσότερο χρόνο
στους γονείς για να επιλέξουν.”
Το Οντάριο δήλωσε συνολικά ότι θα αυξήσει
τη χρηματοδότηση στα σχολικά συμβούλια
κατά 561 εκατομμύρια δολάρια το επόμενο
έτος για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων δαπανών που σχετίζονται με την πανδημία.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

η Oxford-AstraZeneca συμβουλεύει μεταξύ
τεσσάρων και δώδεκα εβδομάδων.
Το Οντάριο επέκτεινε το διάστημα μεταξύ
δόσεων φέτος σε μια περίοδο αργής παροχής εμβολίων στον Καναδά, κάνοντας ορισμένες εξαιρέσεις για ορισμένα άτομα που
κινδυνεύουν.
Η επαρχία αποστέλλει το ήμισυ της παροχής εμβολίων σε καθορισμένα σημεία
με υψηλό ιικό φορτίο για τις επόμενες δύο
εβδομάδες.
Οι δόσεις Pfizer-BioNTech είναι οι μόνες λήψεις που έχουν προγραμματιστεί για άφιξη
στον Καναδά τις επόμενες επτά ημέρες, με
την Moderna να παραδίδει στην επόμενη
αποστολή της πάνω από ένα εκατομμύριο
δόσεις την επόμενη εβδομάδα.
Οι ομοσπονδιακοί επίσης δεν έχουν πει
πότε θα απελευθερώσουν δόσεις του εμβολίου μίας δόσης από τους Johnson και
Johnson, μετά την άφιξη των πρώτων
300.000 εμβολίων στον Καναδά την περασμένη εβδομάδα.
Η ώθηση για περισσότερες λήψεις έρχεται
καθώς πολλά μέρη της χώρας παραμένουν
σε περιορισμό, ενώ ένα τρίτο κύμα μολύνσεων από COVID-19, που επιδεινώθηκε
από πολλές παραλλαγές του νέου κοροναϊού, μαίνεται σε όλο τον Καναδά.
Τόσο το Κεμπέκ όσο και το Οντάριο αναμένεται να μειώσουν την ηλικία επιλεξιμότητας
για εμβολιασμό, ενώ η τελευταία επαρχία
σχεδιάζει επίσης να ανακατευθύνει το ήμισυ των προμηθειών της σε καθορισμένες
γειτονιές με υψηλά ποσοστά μόλυνσης τις
επόμενες δύο εβδομάδες.

Το Οντάριο ανοίγει την κράτηση
εμβολίων σε όλους 18 και άνω σε
περιοχές με επιβαρυμένο ιικό φορτίο
Από τη Δευτέρα, όλοι οι ενήλικες που ζουν
στα 114 σημεία του Οντάριο που έχουν χαρακτηριστεί με επιβαρυμένο ιικό φορτίο, θα
μπορούν να κάνουν κράτηση για τον εμβολιασμό Covid-19.
Τις επόμενες επτά ημέρες, περίπου 800 χιλιάδες δόσεις του εμβολίου Pfizer θα φτάσουν στο Οντάριο, ενώ αναμένετε η ίδια
ποσότητα να αποστέλεται κάθε εβδομάδα
για το μήνα Μάιο. Τον Ιούνιο οι προμήθειες θα παρουσιάσουν περαιτέρω αύξηση. Η
επαρχιακή κυβέρνηση, επίσης, θα ενισχύσει τη στρατηγική στοχοθετημένων παρεμβάσεων σε εκείνες τις περιοχές του Οντάριο
όπου η μετάδοση λειτουργεί με ταχύτερο
ρυθμό. Περίπου το 50% των δόσεων που
θα προέλθουν από την Pfizer, τη Moderna
και την AstraZeneca θα προορίζονται για
τα 114 hotspots που έχουν προσδιορίσει οι
υγειονομικές αρχές.

Διαδικτυακή εκμάθηση κατ’
επιλογή για ολόκληρη τη σχολική
χρονιά 2021-2022 στο Οντάριο

«Με πρόσθετη προσφορά, η κυβέρνησή μας αυξάνει την πρόσβαση στα εμβόλια COVID-19 στις
κοινότητες που επλήγησαν περισσότερο από το COVID-19», δήλωσε η Christine Elliott, Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και Υπουργός
Υγείας. «Η συνέχιση της λήψης
εμβολίων από όσους διατρέχουν
τον μεγαλύτερο κίνδυνο θα βοηθήσει να σταματήσει η εξάπλωση του
COVID-19 σε αυτές τις κοινότητες,
να προστατευθεί η χωρητικότητα
του νοσοκομείου μας και να σωθούν ζωές. Συνεχίζω να παροτρύνω όλους
να εγγραφούν για να λάβουν το εμβόλιο μόλις έρθει η σειρά τους. "
Επίσης, η ελάχιστη ηλικία θα μειωθεί σε
όλες τις περιοχές της επαρχίας για την κράτηση της πρώτης δόσης του εμβολίου η

Η επαρχία θα δαπανήσει συνολικά 25,6 δις
δολάρια για το εκπαιδευτικό σύστημα το
2021-2022 - αύξηση 2,2% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος.
Η επαρχία θα επεκτείνει επίσης 1,6 δις
δολάρια σε στήρηξη COVID-19 σε διοικητικά συμβούλια, συμπεριλαμβανομένων

οποία κυμαίνεται από 55 έως 50 ετών. Από
την επόμενη Δευτέρα, όλοι οι κάτοικοι που
είναι τουλάχιστον 40 ετών θα μπορούν να
έχουν πρόσβαση για να εμβολιαστούν.
Στη συνέχεια, θα υπάρξει μια νέα προοδευτική μείωση της ελάχιστης ηλικίας, από τις
17 Μαΐου, όλοι οι πολίτες ηλικίας 30 ετών

εκατομμυρίων για την αναβάθμιση του αερισμού και την υποστήριξη της ανάκαμψης
της μάθησης.
Η κυβέρνηση είπε ότι θα συνεχίσει επίσης τη χρηματοδότηση για την αγορά
εξοπλισμού ατομικής προστασίας, τον
έλεγχο COVID-19 και την αντικατάσταση
συσκευών.
Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι τα διοικητικά
συμβούλια θα πρέπει να διαθέτουν προϋπολογισμό μόνο για τους μισούς από αυτούς τους πόρους κατά το πρώτο εξάμηνο
του έτους και ότι η υπόλοιπη χρηματοδότηση εξαρτάται από τη διανομή εμβολίων και
τις συμβουλές για τη δημόσια υγεία.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Οντάριο δήλωσε ότι η ανακοίνωση χρηματοδότησης δεν θα συμβαδίζει με τον
πληθωρισμό, το κόστος των μέτρων αντιμετώπισης πανδημιών και την αύξηση της
εγγραφής που αναμένεται φέτος.
Η κυβέρνηση του Οντάριο υποστηρίζει την
ανάκαμψη και την ανανέωση της μάθησης
επενδύοντας επιπλέον 85,5 εκατομμύρια
δολάρια για να βοηθήσει τους μαθητές σε
ολόκληρη την επαρχία να αντιμετωπίσουν
τις επιπτώσεις των μαθησιακών ελλείψεων
ως αποτέλεσμα του COVID-19. Οι επενδύσεις θα υποστηρίξουν την ανάγνωση και τα
μαθηματικά για νέους μαθητές, καθώς και
την υποστήριξη ψυχικής υγείας και ευεξίας.
Αυτά τα μέτρα αποκατάστασης και ανανέωσης της μάθησης θα περιλαμβάνουν
τη συνεργασία με το School Mental Health
Ontario για την υποστήριξη εκπαιδευτικών
και την έγκαιρη επέμβαση. επιπρόσθετοι
πόροι διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων
μαθηματικών και προπονητών • και η θερινή μάθηση και η ειδική εκπαίδευση υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών.
και άνω θα εμβολιαστούν, από τις
24 Μαΐου, τέλος, όλοι οι ενήλικες σε
όλες τις περιοχές του Οντάριο θα
έχουν πρόσβαση στον εμβολιασμό
covid-19.
Εν τω μεταξύ, στο Οντάριο και το
Τορόντο, έχει ξεπεραστεί το όριο
του 40% εμβολιασμού στον επιλέξιμο πληθυσμό.
Όσον αφορά τις προμήθειες και
τα αποθέματα, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν επίσης ότι, μετά από τις
δυσκολίες των τελευταίων εβδομάδων, η υλικοτεχνική οργάνωση έχει
γίνει πιο αποτελεσματική.
Σύμφωνα με στο covid19tracker.ca, μέχρι
αυτό το σημείο, στις αρχές υγείας του Οντάριο δόθηκαν 5,644,975 δόσεις, εκ των οποίων 5,324,369 δόσεις χορηγήθηκαν (76,685)
ή 94.3%.
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Μήνυμα της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής
για τη σωτηρία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Number of Donors: 784
Αγαπητά μέλη και φίλοι,
Συνεχίζεται με αποφασιστικότητα το έργο
της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής
για αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις της
πανδημίας.
Μέχρι την Τετάρτη 5 Μαΐου, 2021 έχει συγκεντρωθεί το ποσό των $543,705 από την
γενναιόδωρη προσφορά 784 δωρητών!
Ελληνική Κοινότητα σημαίνει ιστορία, διατήρηση αξιών, εθίμων, επίκεντρο πολιτιστικού και κοινωνικού εμπλουτισμού για όλους
εμάς, αλλά και για τις επερχόμενες γενιές σ’
ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Τώρα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε
τη στήριξή σας.
Σας υπενθυμίζουμε τους τρόπους με τους

οποίους μπορείτε να προσφέρετε τη δωρεά
σας:
1.
2.

3.

Μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ:
http://www.greekcommunity.org/
Give.aspx
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.
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.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

TOTAL DONATED AMOUNT UP TO May 5, 2021: $543,705
GREYBROOK REALTY
PARTNERS - CHRIS SALAPOUTIS
$10,000
NATHAS INVESTMENTS LTD- JAMES
ATHAS
$5,000
ANONYMOUS
$5,000
ANDREOPOULOS DEMETRIOS LAMPSIS DEVELOPMENTS INC - $5,000
HAGITNOMAS; JOHN - PERFECT
TOUCH PAINTING CO. LTD
$5,000
TSEROTAS; NICK
$5,000
UNITED BAIT INC
$4,123
ECONOMOU; GEORGE
$4,000
SHIAMPTANIS; ANASTASIA
$3,000
PAYPAL GIVING FUND CANADA $2,936
BIG WAX INC.
$2,749
TARGET PARK
$2,749
KATSIS; GEORGE
$2,000
LAZARIDIS; NICK
$2,000
PANAGIOTOPOULOS;
CHRISTOS
$2,000
PANOU; NIKOS
$2,000
SFICHTELIS; ANTONIA
$2,000
ANONYMOUS
$1,000
ARGOS GENERAL
CONSTRUCTION
$1,000
ARKADIA MAINTENANCE LTD
$1,000
ASSOCIATION OF
GREVENA & SUBURBS
$1,000
KASTORIA SOCIETY
& SUBURBS INC.
$1,000
KELAIDITIS; APOSTOLOS
$1,000
LAMBROS; GEORGINA
$1,000
OLYMPIC WHOLESALE
LIVE BAIT LTD
$1,000
PAVLAKOS; NICHOLAOS
$1,000
RIZOS;GEORGIA
$1,000
SPIROS ALUMINUM
AND ROOFING INC
$1,000
VOKAS; HELEN
$1,000
ANASTASIADIS; VASILIKI
$500
ANONYMOUS
$500
ANONYMOUS
$500
ANONYMOUS
$500
ANONYMOUS
$500
ANONYMOUS; ANONYMOUS
$500
ANTONIOU; ANTONIOS
$500
BRAZILIAN CANADIAN
COFFEE CO. LTD.
$500
CHRISOPOULOS; ILIAS
$500
ELIOPOULOS; MARIA AND JIM
$500
FATSIS; VASILIOS
$500

KARAVOS; JOHN
KATSAVELOS
SPANDONIDIS; DINA
KATSAVELOS; BESSIE
KONIDIS; PETER
KOUROUS; NICOLAS
LIOUTAS; KYRIAKOS
LOUKA ASSOCIATION
OF ONTARIO
MPOUGIOTIS; KONSTANTINOS
PAPPAS; LOUI AND SANDRA
PRUE; MICHAEL
TZAKAS; PETER
ZOUMBOULAKIS; EKATERINI
LAUTATZIS; MARIA ELENA
LOUMANIS; SOPHIA
PAPADOPOULOS; IRENE
AGGELONITIS; S
ANONYMOUS
AZELIS; GEORGE
CRIPOURIS; CHRISTOS
HADJIS; PETER
KORAKAS; KONSTANTINOS
MARTINOS; ELEFTHERIOS
PALANTZAS;
CONSTANTINOS AND MARIA
SPINGOS; MARIA CHRISTINA
TSINIAS; KONSTANTINOS
TSORAKLIDIS; NICK
ARDAMIS; GEORGINA
MERTZANIS; KONSTANTINOS
PACHIS; CONSTANTIN GUS
TSIKRIKIS; ASTERIOS
TZIAMOURANIS; VOULA
BARIMIS; PETER
GIAGKOU; ANNA
HAROS; BILL
IFANDIS; VASILIOS
KAKADIARIS; CHARILAOS
KARACOSTAS; CHRISTOS
KAROPOULOU; MARIA
KAZOLIS; SOTIRIOS
KERASIOTIS; GEORGE
AND HELEN
KONSTANTINIDIS ; SOFIA
KOUMISKERTANIDIS; MARIANNA
LIAPIS; GUS K
LIEBOLD; GEORGIA
MITROPOULOS; CHARALABO
NASKOS; DIMITRIOS
PANAGIOTOPOULOS;
NIKOLETTA

$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$400
$400
$400
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$250
$250
$250
$250
$250
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200

TSATSOS; TERRY
VASILAKOS; STEVE AND MARY
VAVOULAS; STEVE
VELEZ; SEVASTI
VIRIS; NICK
ANONYMOUS
KIRITSIS; ZESSIS
KOUMANTAROS; GUS
KOUREMENOS; THEODOROS
NEILAS; PETER
PAPATHANASAKIS; ANNA
ATHANASIOU; JOHN
ANONYMOUS
ANONYMOUS
ANONYMOUS
ANONYMOUS
ANONYMOUS; ANONYMOUS
ARDAMIS; ANNA
BAKOGIANNIS; VASILIOS
BONOS; PATTY
DEMETRAKOPOULOS;
CHRISTOS
Demetrakopoulos; Frank
DINADIS; KIRATSA
DIPLAS; GEORGE
DRANITSARIS; HELEN
GIAGILITSIS; MARIA
GIANNETAS; VASSILIA
GONOS; MICHAIL
KARIPIDIS; IFIGENIA
KATSORIS; JOHN
KORENTOS; OURANIA
KOUTAS; REENA
LAGKOUVARDOS; DIMITRIOS
LEVITT; HEMALATHA
MAKROPOULOS;
KONSTANTINOS
MANTELOS; PETER
MATHIOUDAKIS; ELIAS
MBOUTSIADIS; SOULTANA
MOUSTACALIS; SYLVIA
PANTIS; JOHN
PARISSIS AND FAMILY; KOALA
PHILLIPPOPOULOS; TONY
PIZOLINAS; GUS
POURSANIDIS; MILTIADIS
PSARAKIS; MARKO
AND POLIXENI
SAMARIDIS; PANAYIOTIS
SAVVIDIS; JOHN
SCOUNTRIANOS; GEORGE
SIAGRIS; GREGORY

$200
$200
$200
$200
$200
$150
$150
$150
$150
$150
$130
$120
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100

STILOS; NICK
TOUNTAS; APOSTOLOS
VOGIATZIS; JOHN
ZAHARIADIS; ADAM
ANONYMOUS
JACKSON BONNER;
ALEXANDRA
DOUFEXIS; THEODOROS
ANONYMOUS
ANONYMOUS
DALAMAGAS; VASILIOS
DIMITRAKLAS; ALEXANDRA
DISERIS; NICOLAOS
GEORGIADES; CHRISTOS
GEORGOPOULOS; MARIA
KOUTRAKOS; JENE
NASKOS; DINA
PAPACHARALAMBOUS;
ATHANASIOS
PAPADIMITRIOU; MARY
PHILLIPPOPOULOS; TONY
STATHOPOULOS; BESSIE
STYLIANOU CANTWELL; MARY
TEKEOGLOU; CONSTANCE
ANONYMOUS
TERTIGAS; ANNA
KYRIAKOPOULOS LEMBESIS;
PENNY

$100
$100
$100
$100
$80
$75
$60
$53
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$48
$30
$25
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Ο Καναδάς ετοιμάζεται να τυποποιήσει την
πιστοποίηση εμβολίων για διεθνή ταξίδια
Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες
Πολιτείες συμφώνησαν για αμοιβαίο άνοιγμα στην τουριστική κίνηση από αυτή τη θερινή περίοδο, ο Καναδάς έκανε με τη σειρά
του τη δήλωση σχετικά με πιστοποιητικά
εμβολιασμού που θα επιτρέπουν διεθνή
ταξίδια.
Σύμφωνα με πληροφορίες από την υπουργό Τουρισμού Melanie Joly, ο Καναδάς ξεκίνησε να συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους
για την δημιουργία της πιστοποίησης εμβολίων για τα διεθνή ταξίδια και να εδραιωθεί

ως ασφαλής προορισμός μόλις η χώρα
αποκτήσει την ανοσία στο Covid-19.
Προς το παρόν, ο Καναδάς έχει υψηλότερο ποσοστό μόλυνσης Covid-19 από τις
Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το πρόγραμμα
εμβολιασμού κατά τη διάρκεια του τρίτου
κύματος της πανδημίας αποδίδει εξαιρετικά
καλά.
Στη χώρα μας, έχουμε μόνο 3% του πληθυσμού των 38 εκατομμυρίων πλήρως
εμβολιασμένων. Περισσότερο από το 34%
του πληθυσμού έλαβε την πρώτη δόση του

Το Τορόντο θα παρέχει εμβολιασμό
και στους κατοίκους που
δεν έχουν κάρτα υγείας
Στις 30 Απριλίου, η πόλη του Τορόντο
ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με το FCJ
Refugee Center και την Access Alliance
για να παρακάμψει την πιστοποίηση OHIP,
απαραίτητη προϋπόθεση ως στιγμής για τη
λήψη του εμβολίου Covid-19.
Μέχρι τώρα, δεν ήταν δυνατό για άτομα
που δεν έχουν κάρτα υγείας (OHIP) ή άτομα
με κάρτες που έχουν λήξει, δηλαδή «Εργαζόμενοι χωρίς έγγραφα» να εγγραφούν για
τον εμβολιασμό. Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εκατοντάδες χιλιάδες
άτομα χωρίς έγγραφα, ολόκληρες οικογένειες που έχουν μείνει στον Καναδά πέρα
από το χρόνο που τους επιτρέπει η βίζα.
Η πόλη έχει δεσμευτεί για ίση πρόσβαση
στα εμβόλια για τους κατοίκους της - το
μόνο που χρειάζεται να είστε μόνιμοι κάτοικοι στην πόλη του Τορόντο.
Η Επαρχία του Οντάριο έχει επίσης δηλώσει
ότι αν δεν έχετε κάρτα OHIP του Οντάριο,
εξακολουθείτε να δικαιούστε το εμβόλιο.
Οι κάτοικοι του Τορόντο, χωρίς κάρτα OHIP,
οι οποίοι πληρούν τα τρέχοντα κριτήρια για
τη λήψη του εμβολίου, με βάση την επιλεξιμότητα, μπορούν να λάβουν βοήθεια για
την κράτηση ραντεβού εμβολιασμού σε κλινική επικοινωνώντας, με τη
Γραμμή δημόσιας υγείας του Τορόντο, Τηλ:
(416) 338-7600, Κάθε μέρα από τις 8:30 π.μ.
έως τις 8 μ.μ.
Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες από το
Δημαρχείο του Τορόντο, πρόσθετα πρακτορεία θα αρχίσουν σύντομα να προσφέρουν
αυτές τις υπηρεσίες.
Οι ενημερωμένες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:

www.toronto.ca/COVID19
Οι κάτοικοι της πόλης του Τορόντο χωρίς
κάρτα OHIP μπορούν να χρησιμοποιούν
διαφορετική μορφή αναγνώρισης για να
κάνουν κράτηση για εμβολιασμό Covid-19
με συνεργαζόμενους οργανισμούς. Αυτά τα
έγγραφα μπορεί να είναι άδεια οδήγησης,
διαβατήριο, καταχωρημένη αλληλογραφία, ταχυδρομική κάρτα ή φοιτητική κάρτα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
έγγραφα αναγνώρισης που έχουν εκδοθεί
από άλλες χώρες, όπως διαβατήριο, άδεια
οδήγησης ή κάρτα ασφάλισης υγείας, ακόμη και αν έχουν λήξει.
Οι κάτοικοι μπορούν επίσης να κάνουν κράτηση για επισκέψεις εμβολιασμού Covid-19
σε νοσοκομεία και κλινικές που λειτουργούν
από την Ομάδα Υγείας του Οντάριο, μεταβαίνοντας στο vaccineto.ca
Ως μέρος της δέσμευσης της πόλης να εξυπηρετεί όλους τους κατοίκους, τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται κατά την
κράτηση ραντεβού εμβολιασμού Covid-19
συλλέγονται στο ελάχιστο ποσό που απαιτείται από το σύστημα κρατήσεων της
επαρχίας και δεν περιλαμβάνει τη διεύθυνση κατοικίας σας. Η ασφάλεια της διαχείρισης του προγράμματος ανοσοποίησης
Covid-19 στο Οντάριο απαιτεί ένα αρχείο
υγείας που περιλαμβάνει το πλήρες όνομα, την ηλικία, το φύλο του ατόμου και έναν
αριθμό τηλεφώνου ή email. Οι πληροφορίες
για την υγεία ενός ατόμου δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο
σκοπό χωρίς τη ρητή συγκατάθεση αυτού
του ατόμου, εκτός εάν απαιτείται από το
νόμο, και περιέχονται στον Νόμο περί Προστασίας Πληροφοριών για την Υγεία,

εμβολίου, και εκατομμύρια επακόλουθες συσσωρευμένες δόσεις
ρέουν στη χώρα κάθε εβδομάδα.
Κατά τη διάρκεια μιας εικονικής
συνάντησης με τους συνεργάτες
της στις χώρες της G20, η υπουργός Τουρισμού είπε ότι μόλις τα
εμβόλια διατίθενται ευρύτερα, ο
Καναδάς θα ανακοινώσει και θα
τοποθετηθεί ως ασφαλής προορισμός. Δεν έδωσε περισσότερες
λεπτομέρειες. Ο πρωθυπουργός
Justin Trudeau, από την άλλη πλευρά, είπε
ότι όποιος το επιθυμεί θα μπορεί να εμβολιαστεί πλήρως μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.
Από τον περασμένο Μάρτιο, τα σύνορα του
Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες έκλεισαν
σε μη απαραίτητα ταξίδια και έχουν εισαχθεί υποχρεωτικές καραντίνες και παραμονή σε ξενοδοχεία αεροδρομίου για όσους
φτάνουν με αεροπλάνο.
Το τρίτο κύμα της πανδημίας που αντιμετωπίζει η χώρα, και το σχετικά αργό ποσοστό
εμβολιασμού σε σύγκριση με άλλες χώρες,
υπονομεύουν τις ελπίδες των αεροπορικών εταιρειών και του τουριστικού τομέα
για πιο έντονη ταξιδιωτική κίνηση αυτό το
καλοκαίρι.
Η υπουργός Τουρισμού Joly λέει ότι πολλά
τοπικά και περιφερειακά ταξίδια θα είναι

μπορούν να πραγματοποιηθούν κατά τη
διάρκεια της θερινής περιόδου.
Επίσης, ο πρωθυπουργός Trudeau είπε ότι
διεξάγονται συνομιλίες με διεθνείς εταίρους
για την πιστοποίηση εμβολίων.
Σύμφωνα με την υπουργό Joly, τέτοιες συνομιλίες πραγματοποιούνται με εταίρους
από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες της G7 και
με ορισμένες χώρες της G20.
Ο πρωθυπουργός Trudeau είπε σε δημοσιογράφους ότι θα ήταν λογικό να συμμαχούμε με εταίρους σε όλο τον κόσμο σχετικά με
κάποια στοιχεία εμβολιασμού ή πιστοποίησης εμβολίων.
Τον Ιανουάριο, ο πρωθυπουργός Trudeau
είπε στο Reuters σε συνέντευξή του ότι
ήταν εναντίον των διαβατηρίων εμβολίων
επειδή πίστευε ότι θα μπορούσαν να είναι
διχαστικά,

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.

Ζειτούνται καθαριστές να εργαστούν σε σοβαρό γραφείο
στην περιοχή Pape και Danforth
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 416-461-5345

Φέρτε αυτή τη διαφήμιση στο γραφείο μας για τα
διαθέσιμα εκπτωτικά πακέτα
www.hearingworks.ca
Εκπτωτικό Κουπόνι
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Εγκρίθηκε το εμβόλιο της
Pfizer για παιδιά από 12 ετών
και άνω στον Καναδά

Το υπουργείο Υγείας του Καναδά ανακοίνωσε την Τετάρτη 5 Μαΐου ότι ενέκρινε τη
χρήση του εμβολίου των Pfizer-BioNTech
κατά της Covid για τα παιδιά ηλικίας από 12
ετών, και έτσι ο Καναδάς γίνεται η πρώτη
χώρα που το εγκρίνει για τη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα.
Η υπηρεσία Υγείας του Καναδά κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι το εμβόλιο είναι “ασφαλές και αποτελεσματικό” για την πρόληψη
από την Covid-19 στα παιδιά ηλικίας από
12 έως 15 ετών, αφότου διεξήγαγε “αυστηρή
επιστημονική εξέταση και ανεξάρτητη από

γνωστά αποδεικτικά στοιχεία”, ανακοίνωσε
το υπουργείο. Η Οτάβα είχε εγκρίνει αρχικά το εμβόλιο για τα άτομα ηλικίας από 16
ετών και πάνω.

Στο 97,8% η ακρίβεια διάγνωσης του
κορονοϊού με τον βιοαισθητήρα του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Με το κινητό τηλέφωνο ή
ένα τάμπλετ και μόλις σε
τρία λεπτά θα μπορούν οι
πολίτες να δουν εάν έχουν
προσβληθεί από κορονοϊό.
Το σημαντικό είναι ότι αυτό
μπορεί να γίνει αμέσως μετά
τη μόλυνση. Τη δυνατότητα
δίνουν επιστήμονες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου,
οι οποίοι ανέπτυξαν έναν
βιοαισθητήρα, που μπορεί να ενσωματωθεί
σε μια εύχρηστη πλατφόρμα και προσφέρει
αστραπιαία ανίχνευση της επιφανειακής
πρωτεΐνης-ακίδας S1 του κορονοϊού SARSCoV-2, του πιο σημαντικού δείκτη του ιού,
ακόμα και την πρώτη ημέρα της πιθανής
μόλυνσης, ακόμα και εάν δεν υφίσταται κανένα σύμπτωμα.
Με απλά λόγια ο χρήστης θα έχει ένα "κιτ",
το οποίο περιέχει μια ειδική μπατονέτα για
να παίρνει το δείγμα από τη μύτη ή το στόμα, ένα διάλυμα και ένα αναλώσιμο τροποποιημένο ηλεκτρόδιο (όπως αυτό που χρησιμοποιείται για μέτρηση του σακχάρου),
το οποίο θα συνδέεται με μια μικρή ειδική
συσκευή με το κινητό ή το ταμπλέτ και ως
προς τη χρήση θα είναι απλό, απλούστερο
και από τα self test. Ο ελληνικός βιοαισθητήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης για
την ταχεία και μαζική αξιολόγηση φαρμάκων τα οποία μπλοκάρουν την είσοδο του
ιού ή και την αλληλεπίδραση του με τα κύτταρα του ξενιστή (δηλαδή των ανθρώπων).
Αυτή την περίοδο οι ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας μπει
για τα καλά στον αγώνα κατά της COVID-19,
δουλεύουν πυρετωδώς για τη δημοσίευση
των νέων δεδομένων των επιτυχημένων
πρόσφατων κλινικών δοκιμών σε δείγματα
από ρινοφαρυγγικό επίχρισμα αλλά και σάλιο σε συνεργασία με μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο αναφοράς για τη βελτιστοποίηση
περισσότερων παραμέτρων του αισθητήρα.
Οι ερευνητές θεωρούν ότι αυτές οι βελτιώσεις αποτελούν εφαλτήριο για την προώθηση της χρήσης του τεστ σε εκτεταμένους
μαζικούς ελέγχους σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η συγκεκριμένη μέθοδος ανίχνευσης του
SARS-CoV-2, που παρουσιάστηκε αρχικά
πριν λίγους μήνες στο περιοδικό "Sensors"
(Αισθητήρες), επιτρέπει δυνητικά τον

εντοπισμό του κορονοϊού
ακόμη και αμέσως μετά
τη μόλυνση ενός ατόμου,
δίνοντας παράλληλα τη
δυνατότητα ταυτοποίησης
ασυμπτωματικών φορέων
στα αρχικά στάδια της μετάδοσης του ιού. Η μέθοδος
αυτή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, εφαρμόστηκε
ήδη σε μια κλινική μελέτη,
που διεξήχθη από ανεξάρτητη ερευνητική
ομάδα και τα αποτελέσματά της δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό
Journal of Virological Methods επικυρώνοντας την αποτελεσματικότητα του καινοτόμου κυτταρικού βιοαισθητήρα, που ανέπτυξε η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου
Κυτταρικής Τεχνολογίας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ.
Συγκρινόμενη με τις παραδοσιακές μοριακές μεθόδους η τεχνολογία του κυτταρικού
βιοαισθητήρα παρουσίασε ευαισθησία της
τάξης του 93 (95%CI: 86.2-96.8) και 97.8%
ακρίβεια στη διάγνωση του COVID-19. Ο
βιοαισθητήρας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου βασίζεται σε τροποποιημένα κύτταρα
θηλαστικών τα οποία φέρουν ένα ανθρώπινο αντίσωμα κατά του αντιγόνου της επιφανειακής πρωτεΐνης-ακίδας S1 του ιού. Η
πρωτεΐνη S1 προσκολλάται στα αντισώματα του βιοαισθητήρα μεταβάλλοντας τις
κυτταρικές βιοηλεκτρικές ιδιότητες, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να μετρηθούν
μέσω μιας ειδικής βιοηλεκτρικής διάταξης.
Όπως τονίζει ο πρύτανης του Γεωπονικού
πανεπιστημίου Αθήνας και διευθυντής του
Εργαστηρίου Κυτταρικής Τεχνολογίας του
Τμήματος Βιοτεχνολογίας, κ. Σπύρος Κίντζιος "τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών, μας δείχνουν ότι η μέθοδος παρουσιάζει μεγάλη αξιοπιστία και στο άμεσο μέλλον
θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να
κάνουν το τεστ οι ίδιοι στο σπίτι τους ακόμη
και με δείγματα σάλιου. Το πανεπιστήμιο
μας σε συνεργασία με διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες πρωτοπορεί με τη δημιουργία κυτταρικών βιοαισθητήρων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας όχι μόνους
για κοινούς ιούς όπως της γρίπης αλλά και
για πολλές άλλες επικίνδυνες λοιμώδεις
νόσους".

Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρέτησε
η ομογένεια τον Αναστάσιο Τσάκο
Ο αστυνομικός παρασύρθηκε από 32χρονη
γυναίκα υπό την επήρεια μέθης.
Σε κλίμα συγκίνησης
η ελληνική ομογένεια
αποχαιρέτησε από κοινού με την αστυνομία
της Νέας Υόρκης τον
Αναστάσιο Τσάκο. Ο
ομογενής αστυνομικός
έχασε τη ζωή του εν
ώρα καθήκοντος, όταν
32χρονη γυναίκα που
βρισκόταν υπό την
επήρεια μέθης τον παρέσυρε με το αυτοκίνητο της τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στον ιερό
ναό της Αγίας Παρασκευής στην περιοχή
Γκρινλόουν της Νέας Υόρκης.
Στη νεκρώσιμη ακολουθία, όπου χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, παραβρέθηκε ο δήμαρχος της Νέας
Υόρκης Μπιλ Ντε Μπλάζιο, καθώς και πλήθος αστυνομικών, οι οποίοι αποχαιρέτισαν
τον Αναστάσιο Τσάκο με όλες τις προβλεπόμενες τιμές. Ο ομογενής αστυνομικός
άφησε πίσω τους δύο γονείς του, Σταύρο
και Άννα Τσάκου, τη σύζυγο του Ειρήνη και
τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας τριών και
πέντε ετών.
Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Αυτό που
μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες στιγμές
είναι να αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλλο
και να δείχνουμε αγάπη
«Είναι πολύ δύσκολη η θέση οποιουδήποτε
να αποχαιρετήσει έναν τέτοιο ήρωα, έναν
τέτοιο σύζυγο, έναν τέτοιο πατριώτη, ένα
παιδί της Ελλάδας, ο οποίος όπου και να
πήγε, μόνο υπερήφανους έκανε τους δικούς
του ανθρώπους, την εκκλησία του και την
πατρίδα του, γιατί ήταν ένας άνθρωπος της
προσφοράς και της αγάπης.
Ομολογώ ότι ως Αρχιεπίσκοπος, ως κληρικός, ως ορθόδοξος, δεν μπορώ να βρω
λόγια για να παρηγορήσω την σύζυγο του
, Ειρήνη, τα παιδιά, τον πατέρα και την

μητέρα του. Δεν υπάρχουν λόγια. Αυτό που
μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες στιγμές είναι να αγκαλιάζουμε ο ένας τον άλλο και να
δείχνουμε αγάπη. Πρέπει να αγκαλιάσουμε
αυτούς που άφησε πίσω ο Τάσος και να
αφήσουμε τον Θεό να μιλήσει στις καρδιές
τους και να αφήσουμε τον χρόνο να κλείσει
σιγά αυτή την μεγάλη πληγή.
Ειρήνη να έχεις υγεία, να τον θυμάσαι, να
μεγαλώσεις τα παιδιά του και να μιλάς για
τον πατέρα τους, και να είναι υπερήφανη
και η Τζένι και ο μικρός. Και εσείς, πατέρα
και μητέρα, αποχαιρετάτε έναν ήρωα της
πατρίδας, ένα γενναίο παιδί, ένα πρότυπο
Χριστιανό, ένα καλό παιδί. Δεν έχω λόγια
να σας πω. Μπορώ μόνο να σας πω ότι θα
είμαι εγώ, η εκκλησία, όλη η ομογένεια, όλη
η αστυνομία της Νέας Υόρκης, οι πάντες θα
είμαστε κοντά σας. Αιωνία του η μνήμη».
Μπιλ ντε Μπλάζιο: Θρηνούμε την απώλεια ενός καλού ανθρώπου
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης χαρακτήρισε
τον Αναστάσιο Τσάκο έναν αληθινό ήρωα,
προτρέποντας τα παιδιά του να είναι υπερήφανα για τον πατέρα τους. «Θρηνούμε
όλοι για έναν καλό άνθρωπο από όλες τις
απόψεις που έφυγε από την ζωή. Η οικογένεια του θρηνεί, η αστυνομία της Νέας
Υόρκης, η πόλη θρηνεί. Κάποιοι άνθρωποι
είναι αληθινοί ήρωες και είναι εκεί για τους
άλλους. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο
Αναστάσιος Τσάκος», σημείωσε ο δήμαρχος Μπιλ ντε Μπλάζιο.

Το εμβόλιο της J&J συνιστάται να
χορηγείται σε άτομα άνω των 30 ετών
στον Καναδά
Η επιστημονική συμβουλευτική επιτροπή
της καναδικής κυβέρνησης για τους εμβολιασμούς συνέστησε να χορηγείται το εμβόλιο της εταιρείας Johnson & Johnson για την
Covid-19 μόνο σε άτομα άνω των 30 ετών.
Η ανακοίνωση της CCNI δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ώρες αφότου η Δανία αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει το εμβόλιο της
J&J λόγω "πιθανών παρενεργειών", μολονότι έχει λάβει την έγκριση τόσο του ΠΟΥ,
όσο και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ).
Τον Απρίλιο, οι αμερικανικές ρυθμιστικές
αρχές είχαν αναστείλει προσωρινά τη χρήση του εμβολίου αυτού, λόγω της εμφάνισης σπάνιων θρομβοεμβολών. Η Γαλλία,
από την άλλη, αποφάσισε να το χορηγεί
μόνο σε άτομα άνω των 55 ετών, όπως και
εκείνο της AstraZeneca.

"Λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα δεδομένα, η CCNI συνιστά να προτείνεται το
εμβόλιο της Janssen (σ.σ. από το όνομα
μιας θυγατρικής της J&J), όπως και εκείνο
της AstraZeneca, σε άτομα άνω των 30
ετών", ανέφερε η Κάρολιν Κουάς, η πρόεδρος της Επιτροπής, σε συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησε. "Στις κλινικές δοκιμές, το
μονοδοσικό εμβόλιο της Janssen αποδείχθηκε αποτελεσματικό σε ποσοστό 67%",
πρόσθεσε.
Το εμβόλιο της J&J εγκρίθηκε στις 5 Μαρτίου στον Καναδά, όμως ακόμη δεν έχει
ξεκινήσει η χορήγησή του. Την Παρασκευή,
η διανομή μιας πρώτης παρτίδας 300.000
δόσεων καθυστέρησε με απόφαση του
υπουργείου Υγείας, λόγω αμφιβολιών για
την ποιότητά τους.
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Νέα ελπιδοφόρα θεραπεία κατά του κορονοϊού ανακοίνωσε εταιρεία του
Καναδά – Εξουδετερώνει όλες τις ανησυχητικές μεταλλάξεις του κοροναϊού
Είναι, επίσης, αποτελεσματικό έναντι του
μεταλλαγμένου στελέχους B.1.351, το
οποίο εντοπίστηκε αρχικά στη Νότια Αφρική, έναντι του στελέχους P.1, το οποίο προέρχεται από τη Βραζιλία, καθώς και έναντι
αρκετών άλλων μεταλλαγμένων στελεχών
που έχουν εντοπιστεί.
• Το πλέον ενδιαφέρον, δηλώνει ο Carl
Hansen, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας AbCellera, είναι
ότι το αντίσωμα ενδεχομένως να είναι
αποτελεσματικό σε αρκετά χαμηλές
δόσεις ώστε να μπορεί να χορηγηθεί
με μια απλή ένεση και όχι ενδοφλεβίως. Γεγονός που θα διευκόλυνε τη ευρεία διανομή του.
Ο φαρμακευτικός κολοσσός Eli Lilly πραγματοποιεί κλινικές δοκιμές
Ο φαρμακευτικός κολοσσός Eli Lilly, με
τον οποίο συνεργάζεται η εταιρεία, πραγματοποιεί κλινικές δοκιμές με το εν λόγω
αντίσωμα, στο πλαίσιο των οποίων πραγματοποιείται και μια τυφλή, τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή εικονικού φαρμάκου σε
ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με ήπια
έως μέτρια νόσο Covid, την οποία προκαλεί ο κορονοϊός. Στόχος της θεραπείας είναι
να αποτρέψει τόσο τη νοσηλεία όσο και τον
θάνατο των νοσούντων.
Ακόμη και στο ενδεχόμενο νέων μεταλλάξεων, ο Hansen πιστεύει ότι το αντίσωμα
“1404” θα συνεχίσει να είναι αποτελεσματικό, διότι στοχεύει σε ένα τμήμα της “πρωτεΐνης ακίδας” του κορονοϊού που σπάνια
αλλάζει – καμία από τις μεταλλάξεις που
κυκλοφορούν δεν έχει γενετικές αλλαγές σε

αυτήν την περιοχή. Ως εκ τούτου, η εταιρεία
πιστεύει ότι θα είναι επίσης αποτελεσματικό έναντι του μεταλλαγμένου στελέχους
B.1.617 που κυκλοφορεί σήμερα στην Ινδία,
αν και θα κάνει εργαστηριακές δοκιμές για
να το επιβεβαιώσει.
• “Έχουμε ακόμη δουλειά μπροστά μας
προτού μπορέσουμε να το κάνουμε
πραγματικότητα”, λέει ο Hansen. “Αλλά
λόγω της ευρύτητάς του το αντίσωμα
1404, καλύπτει ουσιαστικά ότι έχουμε
δει σε οποιοδήποτε κυρίαρχο στέλεχος
στον κόσμο”, προσθέτει.
Τα αντισώματα είναι πρωτεΐνες που παράγονται από το ανοσοποιητικό σύστημα για
να προσβάλλουν βακτήρια, ιούς ή άλλους
πιθανούς νοσογόνους παθογόνους παράγοντες. Όμως δεν είμαστε όλοι το ίδιο: Όταν
εκτίθενται στην ίδια ασθένεια διαφορετικά
άτομα, θα παράγουν διαφορετικά αντισώματα, μερικά από τα οποία λειτουργούν καλύτερα από άλλα.
Η AbCellera εκμεταλλεύεται το γεγονός
αυτό και χρησιμοποιεί την τεχνολογία της
προκειμένου να εντοπίσει κυρίως αυτά που
είναι πιο αποτελεσματικά, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να χορηγηθούν σε ασθενείς για την αντιμετώπιση ασθενειών.
Αντίσωμα νέας γενιάς το “1404”
Βασική εικόνα: Πλάγια όψη ενός μοντέλου
LY-COV1404 Fabs (θραύσματα δέσμευσης
στόχου του αντισώματος, πράσινο) δεσμευμένο σε SARS-CoV-2 spike πρωτεΐνη (μωβ)
χαρτογραφημένο με βασικές μεταλλάξεις
και από τις έξι παραλλαγές που προκαλούν ανησυχία (κόκκινο). Κάτω: Κορυφαίες

προβολές ενός μοντέλου LY-CoV1404
Fabs (θραύσματα δέσμευσης στόχου
του αντισώματος, πράσινο) που συνδέονται με την πρωτεΐνη ακίδα SARS-CoV-2
(μωβ) χαρτογραφημένες με βασικές μεταλλάξεις κάθε παραλλαγής (κόκκινο)
Το αντίσωμα “1404” ξεκίνησε να υποβάλλεται σε κλινικές δοκιμές σχεδόν ένα
χρόνο μετά την έναρξη κλινικών δοκιμών
για την πρώτη θεραπεία αντισωμάτων
κατά του κοροναϊού που ανέπτυξαν η
AbCellera και η Lilly, του bamlanivimab.
Το συγκεκριμένο αντίσωμα ανακαλύφθηκε με τη χρήση της τεχνολογίας της
AbCellera, η οποία εξέτασε το αίμα χιλιάδων ανθρώπων που είχαν αναρρώσει
από τη νόσο Covid ώστε να εντοπίσει
τα καλύτερα υποψήφια αντισώματα ως
θεραπεία.
Το Bamlanivimab έλαβε άδεια επείγουσας χρήσης από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) τον
Νοέμβριο του 2020, ενώ έλαβε ακόμη μια
άδεια επείγουσας χρήσης σε συνδυασμό με
ένα άλλο αντίσωμα που συνανέπτυξε η Lilly

και ονομάζεται etesevimab. Οι κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι η συνδυαστική θεραπεία
απέτρεψε τις νοσηλείες και τους θανάτους
από κορονοϊό κατά 87% σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.

William Tsianos
November 8th, 1930 - April 28th, 2021
It is with deep sorrow and much love that we mourn the
passing of William Tsianos on April 28th, 2021, at the age of
90 years. He passed peacefully at his home with his family by
his side. William was a devoted husband, father, grandfather,
great grandfather, and friend who cared about everyone and
always put his family first.
He will be lovingly remembered by his wife of 55 years Niki
Tsianos; children: Mary, Mary and Terry; grandchildren:
Melanie, Nicole, Katerina, Anastasia, Nicolette, Maria, Vasili,
Dimitria, Michael; and great grandchildren: Achilleus, Alora,
Thalia, Kleio ,Theseus, Panagiotis, Leonidas and George; as
well as numerous other relatives and friends.
William was born on November 8th, 1930 and grew up in
Repetista, Greece. He moved to Canada as a young man in
his 20’s after serving his time in the Greek Army.
No funeral service will be held at this time, his wishes were
to be cremated and his memory to be eternal.
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"Ενώνει" την αντιπολίτευση
το εργασιακό νομοσχέδιο και
η απεργία στις 6 Μάη
Αντιμέτωπη με την πολιτική απομόνωση αναμένεται να βρεθεί το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση επιλέγοντας να θέσει σε δημόσιο διάλογο
και να προωθήσει για ψήφιση στην
Βουλή νομοσχέδιο για την αλλαγή
της εργατικής νομοθεσίας. Οι διατάξεις του νομοθετήματος του υπουργείου Εργασίας που αφορούν την
διευθέτηση του ωραρίου αλλά και
την συνδικαλιστική δράση γίνονται
αντιληπτές από το σύνολο των πολιτiκών δυνάμεων από το κέντρο και αριστερά ώς προσπάθεια κατάργησης του 8ωρού
και πισωγυρίσματος στα εργασιακά δικαιώματα. Αυτό παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις πολιτικές αφετηρίες των κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛ, ΚΚΕ, Μέρα 25)
Σε αυτό το πολιτικό φόντο διοργανώνονται αύριο Πέμπτη δεκάδες κινητοποιήσεις
σε όλη την χώρο στο πλαίσιο της 24ωρης
απεργίας που έχουν κυρήξει οι τριτοβάθμιες οργανώσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα. Επίσης δεκάδες εργατικά κέντρα και
ομοσπονδίες.
Πολιτικό - κοινωνικό μέτωπο ζητά ο
ΣΥΡΙΖΑ
Η έκκληση για πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της
αξιωματικής αντιπολίτευσης για την Εργατική Πρωτομαγιά. Εκεί επισημαίνονταν πως
«το σύνολο των δημοκρατικών δυνάμεων
της χώρας και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες
έχουν χρέος να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, και να βρεθούν με πραγματική
διάθεση ενότητας και αγώνα». Ο ΣΥΡΙΖΑ
εδώ και αρκετές εβδομάδες έχει θέσει ως
πρώτη πολιτική προτεραιότητα την αντίθεση στο εργασιακό νομοσχέδιο με τον Αλέξη
Τσίπρα να μιλά για την «μάχη των μαχών».
Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί «πόλεμο κατά του κόσμου της εργασίας» το νομοσχέδιο για τα
εργασιακά το οποίο χρεώνει προσωπικά
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
ως μια κεντρική πολιτική επιλογή που θα
«εκτελέσει» ο υπουργός Εργασίας Κωστής
Χατζηδάκης. Επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση
της ΝΔ ταυτισμένη με τα πιο ακραία επιχειρηματικά συμφέροντα» αποκαλώντας
την «κυβέρνηση - εντολοδόχο των συμφερόντων μιας μικρής ελίτ», με στόχο «να διαλύσει κατακτήσεις ενός αιώνα και να μας
οδηγήσει στην πλήρη επικράτηση της εργασιακής ζούγκλας».
Αναφορικά με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «διάλυση του
οκταώρου, απλήρωτες υπερωρίες, αύξηση
του ετήσιου ορίου υπερωριακής απασχόλησης, διευθέτηση χρόνου εργασίας με
ατομικές συμβάσεις αντί για επιχειρησιακές
συλλογικές συμβάσεις και απελευθέρωση
καταχρηστικών απολύσεων». Επίσης μιλά
για «διατάξεις που στοχεύουν στον περιορισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων
και τον έλεγχο του συνδικαλιστικού κινήματος, στον περιορισμό του δικαιώματος
στην απεργία, στην ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων των εργαζομένων και στην
περαιτέρω υποβάθμιση του ΣΕΠΕ».
ΚΙΝ.ΑΛ: Οι συντηρητικές δυνάμεις ακυρώνουν δικαιώματα
Επιστροφή στο παρελθόν χαρακτήρισε τις

νομοθετικές αλλαγές που πρόκειται να επιχειρήσει η κυβέρνηση η Φώφη Γεννηματά,
τοποθετώντας το ΚΙΝ.ΑΛ στις πολιτικές δυνάμεις που δεν θα στηρίξουν το νομοσχέδιο. Όπως ανέφερε σε μήνυμά της «αγωνιζόμαστε για να αποφύγουμε το οδυνηρό
πισωγύρισμα σε περιόδους και καταστάσεις που η ιστορία άφησε πίσω της».
Τόνισε παράλληλα πως «η εργασία βρίσκεται στο στόχαστρο της Κυβέρνησης
Μητσοτάκη. Οι συντηρητικές δυνάμεις
και μαζί τους η ΝΔ – εκμεταλλεύονται την
πανδημία για να ακυρώσουν αγώνες και
δικαιώματα που είναι ταυτισμένα με την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την κοινωνική
κινητικότητα. Μισή δουλειά, μισός μισθός,
ωράριο-λάστιχο, απλήρωτες υπερωρίες,
τηλεργασία χωρίς κανόνες, συνθέτουν νέες
μορφές απασχόλησης, που θα διευρύνουν
τις ανισότητες, θα βάλουν στο περιθώριο
τη νέα γενιά και θα φτωχοποιήσουν ακόμη
περισσότερους».
Επι ποδός πολέμου το ΚΚΕ
Για μαζική συμμετοχή στις απεργιακές διαδηλώσεις της 6ης Μάη καλεί το ΚΚΕ που
εδώ και πολύ καιρό έχει θέσει στην προμετωπίδα των πολιτικών του στόχων την
αντίθεση στο εργασιακό νομοσχέδιο. Στο
μήνυα της Κ.Ε του ΚΚΕ για την Πρωτομαγία
μεταξύ άλλων επισημαίνονταν πως «υβέρνηση, ΕΕ, μεγάλη εργοδοσία ετοιμάζουν τη
νομοθέτηση της 10ωρης δουλειάς. Για πρώτη φορά μετά την κατάργηση του 10ωρου το
1920, η κυβέρνηση επαναφέρει το 10ωρο
παρουσιάζοντάς το ως πρόοδο».
Επισημάνθηκε επίσης ότι το νομοθέτημα
«βάζει μπουρλότο στη ζωή εκατομμυρίων
εργαζομένων. Με το νομοσχέδιο πλέον το
πόσο δουλεύουν, αμείβονται, ξεκουράζονται οι εργαζόμενοι θα καθορίζεται από την
ατομική συμφωνία κάθε μεμονωμένου εργαζόμενου με την εργοδοσία. Παράλληλα
επιχειρείται να δοθεί πλήγμα στα εργατικά
συνδικάτα, θέτοντας ασφυκτικούς περιορισμούς στο απεργιακό δικαίωμα και συνολικά στη συνδικαλιστική δράση για να έχει
λυμένα τα χέρια η εργοδοσία να ξεσαλώνει
στις πλάτες των εργαζομένων».
Μέρα 25: Επανέρχονται οι ρυθμίσεις των
μνημονίων
Με την περίοδο των μνημονίων συνδέει το
εργασιακό νομοσχέδιο το Μέρα 25 σημειώνοντας πως «κεκτημένα που μετά από 11
χρόνια βάρβαρης επίθεσης των μνημονίων
έγιναν ζητούμενα, μετά την κορωνοϊού εποχή και με τον κ. Χατζηδάκη ως Superman
της τρόικας και της εργοδοσίας, γίνονται
ακόμα πιο δύσκολα να διασφαλισθούν. Με
μια συντηρητική, αντεργατική, μνημονιακή
Κυβέρνηση που λειτουργεί ως φερέφωνο

Προκλητικές δηλώσεις περί
«τουρκικής» μειονότητας στη Θράκη
Στην Θεσσαλονίκη και την Κομοτηνή βρέθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας
Γιαβούζ Σελίμ Κιράν επαναλαμβάνοντας
την προκλητική γραμμή της Άγκυρας περί
"τουρκικής" μειονότητας στη Θράκη και
ανακυκλώνοντας τα περί καταπάτησης των
δικαιωμάτων της. Την ίδια ώρα αποκαλύπτεται ότι σκάφη της Frontex παρενοχλήθηκαν από τουρκικές ακταιωρούς, νότια των
Οινουσσών, προκαλώντας την οργή των
Βρυξελλών .
Ο απεσταλμένος του Ερντογάν – Τούρκος
υφυπουργός Εξωτερικών επανήλθε στους
αστήρικτους ισχυρισμούς περί καταπάτησης των δικαιωμάτων της μουσουλμανικής
μειονότητας που η Άγκυρα ωστόσο επιμένει
να βαφτίζει «τουρκική».
«Οι πιέσεις και οι περιορισμοί στην ελευθερία της γλώσσας, της θρησκείας και της
λατρείας σε βάρος των ομογενών μας είναι
απαράδεκτες.»
Διπλωματικές πηγές απαντώντας έντονα
στις αβάσιμες αιτιάσεις τονίζουν ότι η Ελλάδα εφαρμόζει πλήρως τις προβλέψεις που
απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάννης.
«Οποιαδήποτε προσπάθεια διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και παραποίησης
των στοιχείων αυτών, από όπου και αν προέρχεται, είναι αυτονόητα απορριπτέα και
δεν χρήζει περαιτέρω σχολιασμού.»
Ο Τούρκος υπουργός επισκέφτηκε το σπίτι που γεννήθηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ. Στη
συνέχεια επισκέφτηκε την Κομοτηνή χαρακτηρίζοντας την ως κύρια πόλη της «Τουρκικής» όπως την αποκάλεσε μειονότητας. Λόγος της επίσκεψης του είναι η αναστήλωση
του τεμένους Βαγιαζιτ στο Διδυμότειχο.
Για την Άγκυρα κατά τα άλλα, η ένταση έρχεται από την πλευρά της Ελλάδας…

«Αλλά ανεξάρτητα από το πόσο καλοπροαίρετοι είμαστε, οι Έλληνες γείτονές μας
κλιμακώνουν τα γεγονότα, αυξάνουν την
ένταση και χρησιμοποιούν προκλητική και
απειλητική γλώσσα.»
Την τουρκική επιθετικότητα όμως υφίσταται
πλέον και η Frontex.
Στις 26 και 27 Απριλίου σημειώθηκαν δύο
περιστατικά με τουρκικές ακταιωρούς να
κινούνται επικίνδυνα κοντά, σε σκάφη της
Φινλανδικής και Σουηδικής Ακτοφυλακής που έπλεαν στην περιοχή νοτίως των
Οινουσσών.
Την Παρασκευή σύμφωνα με πληροφορίες
του MEGA οι επικίνδυνες τουρκικές πρακτικές θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο της Frontex καθώς τα περιστατικά
χαρακτηρίστηκαν ως «σοβαρά».
Η Άγκυρα όμως και στον αέρα του Αιγαίου
εμφανίστηκε σήμερα παραβατική.
Αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας με κωδικό πτήσης «18 Μαρτίου» μια ημερομηνία
που παραπέμπει στην νίκη του Κεμάλ Ατατούρκ επί των συμμάχων στον Α Παγκόσμιο
Πόλεμο, πέρασε το Αιγαίο δύο φορές σημειώνοντας σωρεία παραβιάσεων του εθνικού
εναέριου χώρου.

Τσίπρας: Όταν ζητούσα άρση
της πατέντας για τα εμβόλια,
ο Μητσοτάκης με χλεύαζε
Την απόφαση των ΗΠΑ να
στηρίξουν την άρση των
πνευματικών δικαιωμάτων
για τα εμβόλια, σχολιάζει με
ανάρτησή του στο facebook
o πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση
στον Κυριάκο Μητσοτάκης,
επειδή είχε αγνοήσει αντίστοιχη δική του πρόταση.
"Όταν το Γενάρη ζητούσα από
τον κ. Μητσοτάκη να αναλάβει ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία για την άρση της πατέντας
στα εμβόλια, με χλεύαζε στη Βουλή κατηγορώντας με ότι θέλω να καταργηθεί η «ελεύθερη αγορά» με ένα νόμο κι ένα άρθρο",
αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας.
Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα
"Οι ΗΠΑ τάσσονται υπέρ της κατάργησης
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,

δηλαδή της πατέντας, για τα εμβόλια του Covid-19, όπως δήλωσε η επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας των ΗΠΑ για την
εμπορική πολιτική, Κάθριν Τάι.
Όταν το Γενάρη ζητούσα από
τον κ. Μητσοτάκη να αναλάβει
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την
άρση της πατέντας στα εμβόλια,
με χλεύαζε στη Βουλή κατηγορώντας με ότι θέλω να καταργηθεί η «ελεύθερη αγορά» με ένα
νόμο κι ένα άρθρο.
Όταν δεν κατανοείς ότι οι καιροί αλλάζουν,
απλά συνεχίζεις να ζεις στον παλιό κόσμο
και να υπερασπίζεσαι με πάθος τις αξίες
του. Εν προκειμένω τα κέρδη των μεγάλων
πολυεθνικών.
Η πανδημία όμως αποτελεί ιστορική τομή.
Και ήρθε η ώρα να θέσουμε την ανθρώπινη
ζωή πάνω από τα κέρδη".

της τρόικας, του ΣΕΒ, των funds και της
ολιγαρχίας».

απασχόλησης (όπως δειλά έχει αρχίσει να
συμβαίνει σε κάποιες χώρες της Ευρώπης
και του κόσμου), πλήρη ασφάλιση, πληρωμένες υπερωρίες, νόμιμες άδειες, κατάργηση της ενοικίασης της εργασίας, αξιοπρεπείς και καλύτερους μισθούς και βέβαια
συλλογικές συμβάσεις εργασίας»

Το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη τάσσεται
«με τις σύγχρονες μορφές πάλης που αναδύονται δίπλα στις ήδη παραδοσιακές, για
να απαιτηθούν μικρότερα ωράρια πλήρους
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Οι πασχαλινές ευχές της
πολιτικής ηγεσίας της χώρας
Εστιασμένα στην πανδημία και την επόμενη
μέρα ήταν τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών για το φετινό Πάσχα.
Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Η φετινή Ανάσταση να σημάνει την επούλωση των πληγών στο σώμα της ανθρωπότητας
Με την ευχή η φετινή Ανάσταση να σημάνει
το τέλος της πανδημίας και την επούλωση
των πληγών στο σώμα της ανθρωπότητας,
η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, έστειλε το δικό της μήνυμα
ελπίδας μετά από την λειτουργία της Ανάστασης, που παρακολούθησε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών.
Όπως δήλωσε η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας:
«Γιορτάζουμε σήμερα τη νίκη της ζωής
πάνω στον θάνατο, την έξοδο από το σκοτάδι προς το φως, την ψυχική μετατόπιση
από τον φόβο και την απόγνωση προς την
ελπίδα.
Εύχομαι ολόψυχα η φετινή Ανάσταση να σημάνει το τέλος της πανδημίας, την επούλωση των πληγών στο σώμα της ανθρωπότητας και τον τελικό θρίαμβο του καλού, μέσα
στο φως της αγάπης και της αλληλεγγύης.
Χριστός Ανέστη!».
Aνάσταση με την οικογένειά του στον Ιερό
Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Αθηνών
έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Στο πασχαλινό μήνυμά του ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα βρίσκεται όλο και
πιο κοντά στην έξοδο από την κρίση της
πανδημίας και μίλησε για τους ανθρώπους
που δοκιμάζονται, καθώς και εκείνους που
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης
κατά του κορωνοϊού.
«Το ανοιξιάτικο Πάσχα, λοιπόν, προμηνύει
ένα πιο ελεύθερο καλοκαίρι. Το Θείο Φως

γίνεται ήλιος αισιοδοξίας για την έξοδο από
την παγκόσμια περιπέτεια της πανδημίας».
To Λαϊκό νοσοκομείο επισκέφθηκε ο Αλέξης
Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ευχήθηκε για καλή ανάσταση, τσούγκρισε κόκκινα
αυγά με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο ευχαρίστησε θερμά για τoν
καθημερινό του αγώνα δίπλα στους ασθενείς με κορωνοϊό.
«Δεν αρκούν λόγια ευγνωμοσύνης, αλλά
πρέπει να υπάρξει και έμπρακτη στήριξη σε
όλους εσάς νοσηλευτές, γιατρούς, προσωπικό που δίνει αυτήν την μάχη».
Αυτό το Πάσχα το μήνυμα της αγάπης να
φτάσει σε κάθε σπίτι ευχήθηκε η πρόεδρος
του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά.
«Με το εμβόλιο μπορούμε. Δεν είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα. Αναστάσιμο φως
στην ελπίδα, για να ξανακερδίσουμε τη ζωή
μας, για την Αναγέννηση της χώρας με αλληλεγγύη και ανθρωπιά».
«Πολλές ευχές με δύναμη και υγεία στους
νέους αγώνες που έρχονται, για να ανοίξει ο
δρόμος για την Aνάσταση των λαών», είπε
ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Κοινή ευχή των πολιτικών αρχηγών, το φετινό να είναι το τελευταίο Πάσχα με πανδημία.

Αδήλωτα εισοδήματα Ελλήνων
σε 54 χώρες του εξωτερικού
αναζητεί η εφορία
Σφίγγει ο κλοιός για τους φορολογούμενους που έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό και τα οποία
δεν έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα.
Η ΑΑΔΕ επεκτείνει τους ελέγχους
αδήλωτων εισοδημάτων που διατηρούν Έλληνες φορολογούμενοι σε 54 χώρες, αρκετές από
τις οποίες αποτελούν φορολογικούς παραδείσους, με στόχο τον
εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής και διακίνησης "μαύρου
χρήματος".
Στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών
η εφορία θα ζητήσει στοιχεία των προηγούμενων ετών τα οποία όταν αποσταλούν από
τις 54 χώρες θα ελεγχθούν προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν τα ποσά οι ή επενδύσεις
στις οποίες έχουν προχωρήσει έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα.
Οι χώρες με τις οποίες η Ελλάδα θα εφαρμόζει αμοιβαία σχέση ανταλλαγής πληροφοριών είναι: Άγιος Μαρίνος, Ανδόρα, Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Ελβετία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Γιβραλτάρ, Ιαπωνία, Καναδάς,
Κίνα, Ινδονησία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν,
Μαυρίκιος, Μεξικό, Μαλαισία, Μονακό,

«Ζεσταίνει τις μηχανές του» ο
τουρισμός για το άνοιγμα στις 15/5
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για
την επανεκκίνηση του ελληνικού
τουρισμού, με τους επιχειρηματίες του κλάδου να αισιοδοξούν ότι
το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου θα
καταφέρουν να καλύψουν ένα μέρος των απωλειών. Εν όψει της
15ης Μαϊου, οπότε και οι μηχανές
του τουρισμού θα πάρουν και πάλι
μπρος,ο Κυριάκος Μητσοτάκης
δήλωσε ότι η Ελλάδα θα δεχτεί
Ρώσους και Κινέζους τουρίστες
που θα έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο
Sputnik V αλλά και με το Κινεζικό.
«Ζεσταίνονται» οι μηχανές για το «άνοιγμα»
του τουρισμού στη χώρα μας, με ορόσημο
την 15η Μαϊου – οπότε έχει οριστεί κι επισήμως η επανεκκίνηση – κι εκτός Ελλάδος, σε
επίπεδο Ε.Ε.
Οπως
αποκαλύπτει
ο
βρετανικός
independent πέντε ελληνικά νησιά – Κέρκυρα, Κρήτη, Κως, Ρόδος και Ζάκυνθος – θα
θεωρηθούν χαμηλού κινδύνου για Covid,
καθώς αναμένεται αναθεώρηση των ταξιδιωτικών οδηγιών από το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών. Οι τελικές αποφάσεις αναμένονται την Παρασκευή.
Προορισμοί χαμηλού κινδύνου για Covid
Κέρκυρα
Κρήτη
Κως
Ρόδος
Ζάκυνθος
Οι τουριστικοί φορείς επισημαίνουν ότι
λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης οι
περισσότερες κρατήσεις είναι για το δίμηνο
Ιουλίου-Αυγούστου.
Περίπου 750 ξενοδοχεία σε ελληνικούς
προορισμούς περιλαμβάνει για φέτος το

χαρτοφυλάκιο του DER Touristik, ενός από
τους μεγαλύτερους τουριστικούς οργανισμούς της Ευρώπης, ενώ έχουν προγραμματιστεί 20% περισσότερες πτήσεις από ότι
πέρυσι.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον
Πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας
Μικαήλ Μισούστιν. Οι δύο Πρωθυπουργοί
συζήτησαν θέματα διμερούς συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του
τουρισμού.
«Η Ρωσία είναι σημαντική αγορά για εμάς.
Από τα στοιχεία που έχουμε δει, θεωρούμε ότι το ρωσικό εμβόλιο είναι ασφαλές και
αποτελεσματικό. Το να υποδεχθούμε στην
Ελλάδα για μια εβδομάδα ανθρώπους που
εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο Sputnik V, δε
βλέπω κάποιο πρόβλημα σε αυτό.»
Το άνοιγμα του τουρισμού αποτελεί ένα
στοίχημα για την ελληνική οικονομία και
πρέπει στηριχθεί από την πολιτεία τόνισε
ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την τηλεδιάσκεψη
που είχε με εκπροσώπους του κλάδου.
Αισιόδοξα μηνύματα έρχονται και από την
Αμερική με σημαντικούς παράγοντες της
παγκόσμιας τουριστικής αγοράς να επιβεβαιώνουν έντονο ενδιαφέρον για τη χώρα
μας ως ασφαλή προορισμό.
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και Σεϋχέλλες.
Όπως αναφέρουν από τη φορολογική διοίκηση οι πληροφορίες που έχουν ζητηθεί
αφορούν:
1. Λογαριασμούς Θεματοφυλακής (μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια).
2. Καταθετικούς Λογαριασμούς.
3. Ασφαλιστήρια Συμβόλαια με αξία
εξαγοράς ή ασφαλιστήρια συμβόλαια
προσόδων.

4. Ακαθάριστα ποσά τόκων, μερισμάτων και λοιπών εισοδημάτων που προέκυψαν σε σχέση με τα περιουσιακά
στοιχεία που τηρούνται στο Δηλωτέο
Λογαριασμό.
5. Ακαθάριστα έσοδα από την πώληση
ή εξαγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που καταβλήθηκαν ή
πιστώθηκαν στον δηλωτέο λογαριασμό
κατά το έτος αναφοράς.
Όλες οι πληροφορίες θα συνοδεύονται
από αναλυτικά στοιχεία ταυτοποίησης του
Δηλωτέου προσώπου (ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση, ΑΦΜ, ημερομηνία και τόπος
γέννησης) τον αριθμό του Δηλωτέου Λογαριασμού, στοιχεία ταυτοποίησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, την αξία και το
υπόλοιπο του λογαριασμού.
Τόσο για τους προϋπάρχοντες λογαριασμούς όσο και για τους νέους λογαριασμούς

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα προσδιορίσουν την κατοικία των προσώπων
που μπορεί να γίνει με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και αν όχι μέσω
αυτοπιστοποίησης.
Τα στοιχεία αυτά, μόλις φθάσουν στις ελληνικές φορολογικές αρχές, θα διασταυρωθούν με τις φορολογικές δηλώσεις και θα
αποτελέσουν τη βάση για να διεξαχθούν
έλεγχοι.
Εφόσον προκύπτει ζήτημα από τα στοιχεία,
θα ζητηθούν και αναλυτικά οι κινήσεις του
λογαριασμού από την ξένη τράπεζα.
Εάν προκύπτουν διαφορές ανάμεσα στα
τραπεζικά στοιχεία και τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων, ο φορολογούμενος
θα καλείται να προσκομίσει αναλυτικά στοιχεία για τα προηγούμενα έτη έτσι ώστε να
δικαιολογήσει τα ποσά.
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Ontario schools will offer online learning
option for entire 2021-2022 school year
Students in Ontario can opt to take all their
classes online when the new school year
begins in September, but the province's
education minister could not say Tuesday if
a return to physical classrooms to finish the
current academic year will be possible.
Stephen Lecce said the announcement will
help parents and students prepare for the
2021-2022 school year, and give boards
time to plan for all contingencies.
As for the current school year, Lecce would
only say that the advice of the province's
top doctor on classroom closures has not
changed.
"The chief medical officer of health continues
to analyze the data and providing advice
to government," he said. "The premier's
commitment is to not take a risk with your
child, is to not compound the problem."
Ontario closed its schools to in-person
learning indefinitely in mid-April as
COVID-19 cases began to surge amid the
third wave of the pandemic. Students are
learning online as the province remains
under a stay-at-home order.
While the province's vaccine rollout has
begun to ramp up in recent weeks, and
case rates appear to be slowly decreasing,
the province said the online option will be
available for the entire 2021-2022 school
year for those who want it.
Lecce acknowledged that some parents
may have concerns about sending a child
back for in-person class this fall.
"That is a personal choice, and I don't think
government is best positioned to make it
for parents," he said. "What was important
is that we provided that choice for this
upcoming school year, and we provided
more time to parents to make that choice."
The government said it will also keep
measures like cohorting in place as a way to
prevent the spread of COVID-19 in schools.
Ontario said in total it will increase funding
to school boards by $561 million next year
to help address continued pandemic-related
costs.
The province will spend a total of $25.6
billion on the education system in 20212022 – an increase of 2.2 per cent over the
previous year.
School boards will be allowed to access
their reserves, as they did last year, to help
address pandemic costs.
The province will also extend $1.6 billion
in COVID-19 supports to boards, including

Canada to receive 2M vaccine
doses this week as PfizerBioNTech ramp up deliveries
Canada is set to begin receiving more
than two-million doses of the PfizerBioNTech vaccine each week as the
two pharmaceutical firms ramp up their
deliveries and begin shipping shots from
the United States.

millions to upgrade ventilation, support
learning recovery, and allow for flexible
staffing.
The government said it will also continue
funding for the purchase of personal
protective equipment, COVID-19 testing and
replacement of devices.
It cautioned, however, that boards should
only budget for half of those resources
during the first half of the year, and that
the remaining funding depends on vaccine
distribution and public health advice.
Marit Stiles, education critic for the
opposition New Democrats, criticized
the announcement for focusing on online
learning rather than investments that would
allow students to safely return to class, such
as smaller class sizes.
She said the announcement lacked clarity
for families.
"We know that kids need safe classrooms,
not permanent online learning," Stiles said.
She said online learning has been
"absolutely horrible," with negative impacts
on mental health and kids who lack high
speed internet and space at home.
The president of the Ontario Secondary
School Teachers' Federation said the
funding announcement will not keep pace
with inflation, the cost of pandemic response
measures and rising enrollment expected
this year.
"It means that there is less money per
student next year than there is this year,"
Harvey Bischof said. "It means there are
fewer supports, and programs for students."
Bischof added that the government's
hesitance to provide a definitive answer on
the remainder of the school year is a failure
to communicate.
"It erodes confidence in the system," he
said. "It leads to uncertainty which we know
leads to anxiety among parents, students
and educators."

Pfizer and BioNTech have been consistently
delivering around one-million doses from
Brussels each week since mid-March, but
those numbers will double over the next
month before increasing further in June.
This week’s doses will also be the first to
arrive from Pfizer’s plant in Kalamazoo,
Mich., after the U.S. government previously
restricted vaccine exports to inoculate its
own citizens.
There was no immediate word, however,
on progress in talks with the U.S. over the
provision of more doses of the OxfordAstraZeneca vaccine, which is in high
demand across the country.
Federal Public Service and Procurement
Minister Anita Anand said on Friday that
Ottawa was “being very aggressive,
especially with the supplier.”
U.S. President Joe Biden suggested
last month that the U.S. could share its
stockpile of tens of millions of AstraZeneca
shots, which health officials there have not
approved for use.
Demand for the shot has skyrocketed after
several provinces dropped the eligible age
for the vaccine to 40-plus, and Anand has
said Canada will receive 4 million total doses
by the end of June, but the government does
not have a detailed schedule of when they
will actually arrive.
The Pfizer-BioNTech doses are the only
shots scheduled for arrival in Canada over
the next seven days, with Moderna slated to
deliver its next shipment of more than onemillion doses next week.
The feds also haven’t said when they will
release doses of the single-shot vaccine
from Johnson and Johnson, after the first
300,000 jabs arrived in Canada last week.
Plans to distribute them are now on hold
after Health Canada learned some of them
were manufactured at a Maryland facility
that botched part of the production process

for 15 million doses bound for the U.S.
The country’s Food and Drug Administration
recently cited the facility for violations
including cleaning and sterilization failures,
the potential for cross-contamination and
failure to follow required protocols.
Health Canada had already cleared 1.5
million doses of the AstraZeneca vaccine
made at the facility, but did not think the
Canadian J&J doses had any connection to
that plant.
Now Health Canada says the drug substance
that makes up part of the J&J vaccine was
actually produced there and then shipped
elsewhere for the vaccines to be finished.
The push for more shots comes as many
parts of the country remain in lockdown
while a third wave of COVID-19 infections,
exacerbated by numerous variants of the
novel coronavirus, rages across Canada.
Against that backdrop, however, some
long-standing virus hot spots prepared to
accelerate their immunization efforts.
Both Quebec and Ontario are set to lower
the age of eligibility for vaccination, with the
latter province also planning to redirect half
its supplies to designated neighbourhoods
with high infection rates over the next two
weeks.
More than 173,000 new vaccinations
were reported across the country on
Saturday, bringing the total number of
doses given to 13,825,476.
Nationwide, 1,128,778 people or three
per cent of the population has been fully
vaccinated.
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Ontario may shorten interval
between vax doses as more
supply expected: Elliott
Ontario might shorten the length of time
between COVID-19 vaccine doses as it
prepares to receive more supply this month.
The province expects to receive weekly
Pfizer vaccine shipments of more than
785,000 doses in May, and more than
938,000 doses next month.
Health Minister Christine Elliott said Monday
that the additional supply might allow the
province to shorten the four-month interval
between the first and second shots.
“We expect that with the much larger
quantities of the Pfizer vaccines that we’re
receiving throughout the month of May, that
we may well be able to shorten the timeline
for people to receive their second doses,”
she said.
If that happens, Elliott said people will be
contacted to arrange a new time for their
second appointment, adding that the new
interval would be closer to the original
timeline for vaccinations.
Pfizer recommends a 21-day interval
between its two shots, while Moderna

recommends four weeks and OxfordAstraZeneca advises between four and
twelve weeks.
Ontario extended the interval between
doses this year in a period of slow vaccine
supply to Canada, making some exceptions
for certain at-risk individuals.
The province is sending half its vaccine
supply to designated COVID-19 hot spots
for the next two weeks.
The government has said it hopes to allow
all adults in the province to book shots by
the end of the month.

Canada will align policy on
'vaccine passports' with
international allies: Trudeau
Prime Minister Justin Trudeau says Canada
may require international travellers to prove
they were vaccinated against COVID-19
before they can enter the country.
Speaking at a news conference in Ottawa,
Trudeau says the federal government will
align its policy on whether it will require
travellers to provide a vaccine certification
with its international allies.
He says Canada is now discussing the issue
with its partners in Europe, but it's up to each
country to determine what requirements are
expected from incoming travellers.
Trudeau says Canadians could begin
travelling outside the country again by
summer.
Bloc Québécois Leader Yves-François

Blanchet says he supports the idea of a
vaccine passport for international travel.
He says countries should work toward a
common definition of safe inoculation, and
then allow international travel by passengers
with proper certification.

Liberals' sweeping budget bill
includes national $15 minimum
wage and election-law changes
The federal Liberals' bill to
enact parts of their budget
includes changes to
emergency aid, taxes and
a $15 national minimum
wage alongside other
items such as an electionlaw amendment.
The change to the
Canada Elections Act
would specify that it is illegal to “knowingly”
make false statements about a candidate or
party leader.
There are also provisions in the bill to give
the National Research Council a mandate
to produce “drugs and devices” to protect or
improve Canadians' health.
Other measures in the bill were supposed

to have been in an
implementation bill last
year, but weren't when
the Liberals eschewed
tabling a budget due to
the COVID-19 pandemic.
Among those measures
are changes to the Social
Security Tribunal that
adjudicates Canadians'
appeals of rulings on their requests for
employment insurance and Canada Pension
Plan benefits.
Another such change is easing access to a
benefit for parents of murdered or missing
children, and doubling to 104 weeks the
leave available to them under the Canada
Labour Code.
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Ontario Liberals promise daycare and
after-school care help for parents
Affordable daycare, a top-up for extended
parental leave as well as better pay and
free tuition for early childhood educators are
among the Liberals’ plans if elected in the
next provincial election.
Unveiled Thursday morning by Liberal
Leader Steven Del Duca, the “Care for
Every Child In Ontario” would substantially
reduce fees for child care as well as beforeand after-school care, and in particular
help women who have been hard-hit by the
pandemic.
“The best way to build lasting prosperity is to
help parents stay or re-enter the workforce
and give children the best start in life,” said
Del Duca in announcing the move in a Zoom
call with a number of parents and babies,
days before Mother’s Day on Sunday.
“Every family in Ontario, regardless of the
kind of care they choose for their child, will
be better off because of our plan,” he said.
The plan also focuses on early childhood
educators, with a pledge to boost their pay
and also eliminate tuition for the college
programs they require to do the job in the
hopes of attracting more staff that will be
needed.
Del Duca said an Ontario Liberal government
would spend about $1 billion a year for its
child-care plan, on top of an estimated $3plus billion from the federal government for
its national child-care program that includes
$10-a-day care for kids by 2026.
The Liberals say if elected, they would
phase in the changes with a goal of having
all children under five covered by 2024.
However, $10 a day before- and after-school
care would be in place by September 2022,

just a few months after the June 2, 2022
election.
Currently, licenced child-care spaces cost
parents $50 or more a day.
For parents who aren’t interested in licensed
non- or for-profit child care, the Liberals
would boost the current CARE (child care
access and relief from expenses) tax credit,
brought in by the Ford government in 2019,
to an average of about $2,000.
Del Duca said the Liberals would also
provide a top-up for parents who wish to
take advantage of the allowed 18-month
leave.
Education Minister Stephen Lecce, whose
portfolio includes child care, slammed the
plan, calling it a “one-size-fits-all system that
does not work for every family.”
The Liberals “promise action in the first
100 days, yet, after 15 years in office, they
saddled Ontario parents with a legacy of
income stagnation, a rising cost of living,
and one of the most expensive child-care
systems in Canada — of which Ontario
moms and dads paid the price,” Lecce said
in a written statement to the Star.
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Το μήνυμα Αναστασιάδη για
Κυπριακό και πανδημία
«Θα επιδοθούμε σε διεθνή εκστρατεία για την ανάγκη σεβασμού και υλοποίησης των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας
και των όρων εντολής του ΓΓ του
ΟΗΕ», δηλώνει στο τηλεοπτικό
πασχαλινό του μήνυμα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης, τονίζοντας
ότι θα ευχόταν να ήταν σε θέση να
εξέφραζε ικανοποίηση για τα θετικά αποτελέσματα της συνόδου,
αλλά η τουρκοκυπριακή ηγεσία,
καθοδηγούμενη από την Τουρκία
δεν το επέτρεψε.
Παράλληλα ο κ. Αναστασιάδης εξέφρασε
την ευχή να είναι η τελευταία Ανάσταση
του Κυρίου που «γιορτάζουμε κάτω από τη
δοκιμασία που η πανδημία επέβαλε στην
ανθρωπότητα».
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του τηλεοπτικού πασχαλινού μηνύματος του Ν.
Αναστασιάδη:
«Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά.
Απευθύνομαι σήμερα προς την κάθε μία και
τον κάθε ένα από εσάς για να σας εκφράσω
τις θερμότερες μου ευχές για προσωπική
υγεία και οικογενειακή ευτυχία.
Για να εκφράσω την ευχή να είναι η τελευταία Ανάσταση του Κυρίου που γιορτάζουμε κάτω από τη δοκιμασία που η πανδημία
επέβαλε στην ανθρωπότητα.
Για να στείλω την ίδια ώρα το μήνυμα πως
ο αγώνας για την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας θα συνεχιστεί και
θα ενταθεί με το ίδιο πείσμα που χαρακτηρίζει κάθε περήφανο λαό που δεν ανέχεται
την υποδούλωση.
Μόλις προ μερικών 24ώρων βιώσαμε για
άλλη μια φορά την τουρκική αδιαλλαξία. Για
άλλη μια φορά γίναμε μάρτυρες της υπεροψίας όσων οραματίζονται μια νέα οθωμανική αυτοκρατορία.
Κατά την άτυπη σύνοδο της Γενεύης, η
Τουρκία και η τουρκοκυπριακή ηγεσία κατέγραψαν μια νέα «ιστορική», όπως την αποκάλεσαν, επίδοση.
Περιφρονώντας τον Καταστατικό Χάρτη, τα
ψηφίσματα και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, περιφρονώντας την ΕΕ ζήτησαν από τον ΓΓ
των ΗΕ να γίνει συνεργός στις δικές τους
έκνομες ενέργειες αξιώνοντας αναγνώριση
κυριαρχίας του υποτελούς στην Τουρκία
μορφώματος.
Μια αξίωση που δεν είναι μόνο ενάντια στο
διεθνές δίκαιο και τους όρους εντολής του
ΓΓ, αλλά και ξεκάθαρα αντίθετη στη βούληση της πλειοψηφίας του Κυπριακού λαού,
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Με αποφασιστικότητα και τεκμηρίωση απαντήσαμε στα όσα διαστρεβλωτικά επιχείρησε να παρουσιάσει η τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά, αποδεικνύοντας πως
διαθέτουμε όχι μόνο την πολιτική βούληση,
αλλά και τη θέληση να εργαστούμε προκειμένου να πετύχουμε μια λύση που θα φέρει,
επιτέλους, την ειρήνη και τη σταθερότητα
στην Κύπρο και την περιοχή.
Με επίκληση αποφάσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας, των αμετάθετων θέσεων της ΕΕ,
της σωρείας καταδικαστικών αποφάσεων

1.150 τα εκλογικά κέντρα
που θα λειτουργήσουν
O συνολικός αριθμός των εκλογικών
κέντρων που θα λειτουργήσουν για
τις Βουλευτικές Εκλογές 2021 για αυτόχθονες και εκτοπισθέντες, θα ανέρχεται στις 1.150 παγκύπρια ενώ τα
εκλογικά κέντρα εξωτερικού, θα είναι
συνολικά δέκα, τέσσερα στην Αθήνα,
δύο στη Θεσσαλονίκη και τέσσερα
στο Λονδίνο.

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, αλλά και των όσων κατά καιρούς έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών,
αποδείξαμε τη δική μας ταύτιση με το διεθνές δίκαιο και τα καλώς νοούμενα συμφέροντα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Την ίδια ώρα, απευθυνθήκαμε στα πέντε
Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
και την ΕΕ, επιτυγχάνοντας καθοριστικές
παρεμβάσεις, αποτρέποντας έτσι την επιδιωκόμενη εκτροπή και το ναυάγιο της νέας
διερευνητικής πρωτοβουλίας του ΓΓ των
ΗΕ.
Μετά το τέλος της διάσκεψης δήλωσα ικανοποίηση για την επιτυχή διαχείριση της
νέας κρίσης.
Θα ευχόμουν να ήμουν σε θέση να εξέφραζα ικανοποίησή για τα θετικά αποτελέσματα
της συνόδου. Δυστυχώς, η τουρκοκυπριακή ηγεσία, καθοδηγούμενη από την Τουρκία
δεν το επέτρεψε.
Τα όσα απαράδεκτα κατέθεσε γραπτώς ο
Τουρκοκύπριος ηγέτης αποδεικνύουν για
άλλη μια φορά τους πραγματικούς στόχους
της Τουρκίας, στόχοι που είναι διαχρονικοί
και σκοπό έχουν είτε τη διχοτόμηση της Κύπρου είτε τη μετατροπή της Κυπριακής Δημοκρατίας σε προτεκτοράτο της Τουρκίας.
Θέλω με έμφαση να καταστήσω σαφές
προς κάθε κατεύθυνση πως όσο επιθυμούμε ένα έντιμο συμβιβασμό, άλλο τόσο είμαστε αποφασισμένοι να απορρίψουμε κάθε
πρόταση ή προσπάθεια νομιμοποίησης
των νέων εκνόμων ενεργειών της Τουρκίας.
Δεν παραγνωρίζω τις προκλήσεις και τα
προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όπως, όμως, και δεν αγνοώ τι το
διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο προσφέρουν ως ασπίδα προστασίας.
Προς ενεργοποίηση της ειρηνικής επιλογής
που μας προσφέρεται θα αξιοποιήσουμε
κάθε ευρωπαϊκό και διεθνές βήμα, θα κινητοποιήσουμε κάθε φιλική χώρα.
Πέραν των διαβημάτων που προβήκαμε ευρισκόμενοι στη Γενεύη, την ερχόμενη Παρασκευή και το Σάββατο, συμμετέχοντας στο
άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που πραγματοποιείται στην Πορτογαλία, θα έχω την
ευκαιρία να ενημερώσω τους Ευρωπαίους
ηγέτες για τις νέες τουρκικές προκλήσεις.
Ενώ τις επόμενες των εβδομάδων θα επιδοθούμε σε διεθνή εκστρατεία για την ανάγκη
σεβασμού και υλοποίησης των αποφάσεων
του Συμβουλίου Ασφαλείας και των όρων
εντολής του ΓΓ του ΟΗΕ.
Είμαι βέβαιος πως αυτές τις δύσκολες ώρες
που η πατρίδα μας περνά, θα έχω την
ομόθυμη στήριξη των πολιτικών δυνάμεων, με τις οποίες θα βρίσκομαι σε συνεχή
διαβούλευση.

Όπως μεταδίδει το Γραφείο Τύπου και
Πληροφοριών, σε σημερινή σύσκεψη
του Γενικού Εφόρου Εκλογών με τους
οικείους Εφόρους Εκλογής, οριστικοποιήθηκαν τα εκλογικά κέντρα για αυτόχθονες
και εκτοπισθέντες και για το εξωτερικό ενώ
η οριστικοποίηση των εκλογικών κέντρων,
που αφορούν στην εκλογή των Αντιπροσώπων των Θρησκευτικών Ομάδων των Μαρωνιτών, Αρμενίων και Λατίνων, θα γίνει την
επόμενη βδομάδα, αμέσως μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων.
Μέχρι την επόμενη βδομάδα θα ολοκληρωθεί η στελέχωση των εκλογικών κέντρων
που θα λειτουργήσουν στην Κύπρο και στο
εξωτερικό, ώστε να ξεκινήσει η ενημέρωση
των υπαλλήλων, που θα τα στελεχώσουν,
σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Σημειώνεται ακόμα ότι, οι Έφοροι Εκλογής
εκπονούν σχέδια προσομοίωσης, τόσο στις
Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,
Θέλω να σας βεβαιώσω για πολλοστή φορά
πως αμετάθετος στόχος και όραμα μου παραμένει η εξεύρεση μιας λύσης που δεν θα
παρεκκλίνει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, των
ευρωπαϊκών αρχών, που θα οδηγεί σε ένα
κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, στη βάση
των όσων έχουν συμφωνηθεί, μακριά από
ξένες εξαρτήσεις και στρατούς κατοχής.
Ένα κράτος που οι πρόνοιες λειτουργίας
του θα το καθιστούν βιώσιμο, με πλήρη διασφάλιση των ανθρωπίνων και πολιτικών
δικαιωμάτων του συνόλου του λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Συμπατριώτες Τουρκοκύπριοι,
Το στάτους κβο δεν είναι μόνο απαράδεκτο, και για τις δύο κοινότητες. Το χείριστο
είναι πως δεν οδηγεί σε μια λύση, που όλοι
μαζί, ως Ευρωπαίοι πολίτες, θα μπορούμε
να απολαύσουμε τα αγαθά της ειρήνης, της
ασφάλειας και της ευημερίας.
Γι’ αυτό και με όλο τον σεβασμό σας καλώ
ενωμένοι να δώσουμε τη μάχη για τη δική
μας πατρίδα, την Κύπρο, που αγαπήσαμε
και αγαπούμε.
Φίλες και φίλοι,
Πέραν του αγώνα επιβίωσης της πατρίδας
μας, δίνουμε και μια άλλη μάχη. Τη μάχη
διαφύλαξης της υγείας και επιβίωσης των
συνανθρώπων μας.
Μια μάχη που χάρη στην επιστημονική κοινότητα φαίνεται να κερδίζουμε. Οι δοκιμασίες που περάσαμε και περνούμε θα είναι
σύντομα ένα εφιαλτικό παρελθόν.
Παρά ταύτα, η ελάχιστη απόσταση που μας
χωρίζει από την απαλλαγή από την πανδημία, δεν επιτρέπει εφησυχασμό.
Για αυτό καλώ όλες και όλους να επιδείξουν
το ίδιο αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης

αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές
όλων των επαρχιών ώστε, στη βάση των
επιδημιολογικών δεδομένων, να καθοριστεί
ο ενδεδειγμένος αριθμός των ειδικών κινητών εκλογικών κέντρων. Στη βάση των προσομοιώσεων αυτών, θα γίνει και η στελέχωση των ειδικών κινητών κέντρων, η οποία
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης βδομάδας.
Στα ειδικά αυτά κέντρα θα ψηφίσουν, από
τον χώρο συνήθους διαμονής τους, οι πολίτες που θα εγγραφούν στον ειδικό εκλογικό
κατάλογο ως επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα COVID-19, που θα βρίσκονται σε περιορισμό την ημέρα της ψηφοφορίας.
Τέλος, αναφέρεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη
ο προέλεγχος των υποψηφιοτήτων, που θα
υποβληθούν στις 12 Μαΐου 2021, σε πλήρη
συνεργασία με τα πολιτικά κόμματα.
που επέτρεψε στη χώρα μας, σε σχέση με
άλλες, να αντιμετωπίσει την κρίση με ελάχιστες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, αλλά
και οικονομικές επιπτώσεις.
Ένα αίσθημα αλληλεγγύης που υπαγορεύει να τηρούμε τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, αλλά και, εξίσου σημαντικό, να
αξιοποιήσουμε το δώρο της επιστήμης: τον
εμβολιασμό.
Είναι πια παγκόσμια παραδεκτό πως ο εμβολιασμός είναι το όπλο αποτελεσματικής
αντιμετώπισης της πανδημίας.
Ο εμβολιασμός, όχι μόνο προστατεύει ζωές
και την υγεία μας, αλλά και διασφαλίζει τον
σύντομο τερματισμό των δοκιμασιών που
περάσαμε και περνούμε.
Αυτή την ώρα η σκέψη μου στρέφεται σε
όσους έχασαν αγαπημένους τους και σε
όσους υποφέρουν νοσηλευόμενοι.
Τους εκφράζω με σεβασμό την απεριόριστη
συμπάθεια μου, ευχόμενος ο Αναστάς Χριστός να τους δίνει δύναμη.
Την ίδια ώρα, εκ μέρους της Πολιτείας και
του ιδίου προσωπικά θέλω να εκφράσω
θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι έδωσαν
και δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή παραγνωρίζοντας κινδύνους, οικογενειακές
και άλλες υποχρεώσεις.
Θέλω φίλες και φίλοι της πρώτης γραμμής
να ξέρετε πως η πατρίδα και η κοινωνία σάς
ευγνωμονούν.
Συμπατριώτισσες, συμπατριώτες,
Το μήνυμα της Ανάστασης ας αποτελέσει
πηγή πίστης και δύναμης. Ας αποτελέσει
την πηγή ενίσχυσης της θέλησης μας για
την ανανεωμένη προσπάθεια που καταβάλλουμε για την ασφάλεια και την ευημερία στη χώρα μας.
Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά».
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Aπάντησε στον Τατάρ ο ΠτΔ: Η
υπομονή έχει και τα όρια της...
Απαντήσεις στις προκλητικές δηλώσεις του Ερσίν Τατάρ έδωσε ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης.
«Ένα από τα επιχειρήματα που ανέπτυσσαν κατά τη διάρκεια της συνόδου στη Γενεύη ήταν ότι είναι συνιδρυτές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την άλλη, θεώρησε
ότι πρόσβαλα τους Τουρκοκύπριους διότι
τους αποκάλεσα συμπολίτες μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι
«ένα θα ήθελα να τον ρωτήσω: 97 χιλιάδες
Τουρκοκύπριοι που έχουν την κυπριακή
ταυτότητα, το κυπριακό διαβατήριο και απολαμβάνουν όσα και οι Κύπριοι Ευρωπαίοι
πολίτες, πρέπει να ντρέπονται; Πόσο περισσότερο πρέπει να ντρέπονται μέλη των
συνεργατών του που έχουν την κυπριακή
ταυτότητα ή το κυπριακό διαβατήριο; Δεν
θέλω να εμπλακώ σε αντιπαραθέσεις , αλλά
η υπομονή έχει τα όρια της».
Yπενθυμίζεται ότι για «αναχρονιστική και
απολυταρχική νοοτροπία» από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη έκανε λόγο ο κατοχικός
ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, σε γραπτή του δήλωση με την οποία απάντησε στο Πασχαλινό
μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη. Ο Ερσίν Τατάρ ανέφερε
πως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προσέβαλε
τους Τ/κ αποκαλώντας τους «πολίτες μας».
Διαβάστε αυτούσια τη δήλωση του Προέδρου Αναστασιάδη:
«Η προσπάθεια μας είναι μέσα από τη διεθνή εκστρατεία διαφώτισης, να υπάρξουν
οι ανάλογες αντιδράσεις από τα ΗΕ, την ΕΕ
και από χώρες που μπορούν να ασκήσουν
επιρροή στην Τουρκία, σε σχέση με τις θέσεις της στο Κυπριακό οι οποίες είναι εκτός
των παραμέτρων και ψηφισμάτων των ΗΕ,
είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Νίκος Αναστασιάδης.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους,
στο ίδρυμα «Βάσος Λυσσαρίδης», όπου
μετέβη για να υπογράψει το βιβλίο συλλυπητηρίων που ανοίχθηκε για τον Βάσο
Λυσσαρίδη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ερωτηθείς ποια θα είναι τα επόμενα βήματα
της Κυβέρνησης υπό το φως των τουρκικών
θέσεων στο Κυπριακό, είπε ότι «ξεκινούμε
μια εκστρατεία διαφώτισης για τις θέσεις
που έχουν κατατεθεί στη Γενεύη. Θέσεις
από πλευράς Τουρκίας και Τουρκοκυπρίων που είναι εκτός των παραμέτρων που

ΕΓΙΝΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ

καθορίζουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων
Εθνών και οι αποφάσεις του Συμβουλίου
Ασφαλείας, αλλά και οι όροι εντολής που
έχουν δεχθεί και οι καλές υπηρεσίες που
πρέπει να προσφέρει προς αυτή την κατεύθυνση ο ΓΓ των ΗΕ.
Συνεπώς, η προσπάθεια είναι να υπάρξουν οι ανάλογες αντιδράσεις τόσο από
τα ΗΕ όσο και την ΕΕ, αλλά και όχι μόνο,
από χώρες, οι οποίες μπορούν και έχουν τη
δυνατότητα άσκησης επιρροής πάνω στην
Τουρκία».
Ερωτηθείς αν μπορούν να αλλάξουν τα
πράγματα δεδομένης της έντασης με την
οποία εκφράζει τις θέσεις αυτές η τουρκική
πλευρά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε
ότι «το θέμα είναι αν υπολόγισαν το κόστος
που θα προκαλέσουν στους συμπατριώτες
μας Τουρκοκύπριους με την απομόνωση
στην οποία τους οδηγούν. Είναι κάτι που
δεν είναι εφικτό, είναι κάτι που δεν είναι
δυνατόν να γίνει αποδεκτό από τη διεθνή
κοινότητα, ούτε από την ΕΕ.
Με την ευκαιρία θα ήθελα να πω και κάτι,
διότι ακούγοντας τον κ. Τατάρ χθες με
εξέπληξε.
Ένα από τα επιχειρήματα που ανέπτυσσαν
κατά τη διάρκεια της συνόδου στη Γενεύη
ήταν ότι είναι συνιδρυτές της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Από την άλλη, θεώρησε ότι
πρόσβαλα τους Τουρκοκύπριους διότι τους
αποκάλεσα συμπολίτες μου.
Ένα θα ήθελα να τον ρωτήσω: 97 χιλιάδες
Τουρκοκύπριοι που έχουν την κυπριακή
ταυτότητα, το κυπριακό διαβατήριο και απολαμβάνουν όσα και οι Κύπριοι Ευρωπαίοι
πολίτες, πρέπει να ντρέπονται; Πόσο περισσότερο πρέπει να ντρέπονται μέλη των
συνεργατών του που έχουν την κυπριακή
ταυτότητα ή το κυπριακό διαβατήριο;
Δεν θέλω να εμπλακώ σε αντιπαραθέσεις,
αλλά η υπομονή έχει τα όρια της».

Με Coronapass η Κύπρος
Το Coronapass εισέρχεται
στην καθημερινότητα μας συνοδεία της επιστροφής στην
κανονικότητα. Συγκαταλέγεται στα μέτρα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας μετά
τη συνεδρία του Υπουργικού
Συμβουλίου.
Οι προϋποθέσεις coronapass:
• Αρνητικό test (pcr /rapid)
ισχύς εντός 72 ωρών
• Εμβολιασμό τουλάχιστον με μια
δόση και ολοκλήρωση διαστήματος
τουλάχιστον 3 εβδομάδων μετά τον
εμβολιασμό
• Να έχει νοσήσει από την ασθένεια τους
τελευταίους 6 μήνες.
Πού χρειάζεται
-Ο εκκλησιασμός και άλλες μορφές

Στις δύσκολες ώρες ήταν
πάντα εκεί, δεν κρυβόταν ποτέ!
Αποχαιρετισμός στο Βάσο Λυσσαρίδη

θρησκευτικής λατρείας σε θρησκευτικούς χώρους τελούνται
με απαραίτητη προσκόμιση
Coronapass.
-Στη διεξαγωγή γευμάτων / δείπνων ΜΟΝΟ σε εξωτερικούς
χώρους, καθήμενοι και μέχρι
200 άτομα, από τις 17 Μαΐου
2021, θα είναι απαραίτητη η
προσκόμιση Coronapass.
-Απαραίτητο θα είναι και στους χώρους
εστίασης (εστιατόρια, ταβέρνες, καφετέριες,
μπυραρίες, σνακ-μπαρ και μπαρ, καφενεία
και χώρoι εστίασης εντός εμπορικών κέντρων, κυλικείων ή/και αθλητικών ομίλων,
πολιτιστικών ομίλων, σωματείων, συλλόγων, κλπ).
-Σε γάμους, βαπτίσεις και κηδείες
-Επιτρέπεται η λειτουργία κλειστών

Του ΚΩΣΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Σήμερα αποχαιρετούμε τον Βάσο Λυσσαρίδη. Ο Γιατρός έχει ήδη αναμετρηθεί
πολλές φορές με την ιστορία, ήταν όμως
και μέρος αυτής. Μια διαδρομή, μακρά και
δύσκολη, η μεγαλύτερη σε πέτρινα χρόνια, με ανηφοριές, κινδύνους και απειλές.
Ο θάνατος του Βάσου Λυσσαρίδη κλείνει
τον κύκλο των πολιτικών της Ανεξαρτησίας. Ήταν ο τελευταίος που «κουβαλούσε»
όλη αυτή την ιστορία. Από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, τα πρώτα βήματα της
Ανεξαρτησίας, τις διακοινοτικές ταραχές,
που στόχευαν από τουρκικής πλευράς τη
διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέχρι
τον αντιχουντικό αγώνα και την αντίσταση στο πραξικόπημα της χούντας και της
ΕΟΚΑ Β. Και μετά η τουρκική εισβολή, η
απόπειρα δολοφονίας κατά της ζωής του,
η δολοφονία του Δώρου Λοΐζου και ο αντικατοχικός αγώνας. Μπορούν όλα αυτά τα
γεγονότα να περνούν σήμερα με κινηματογραφική ταχύτητα, να είναι σημεία αναφοράς, αλλά είναι σκληρά βιώματα, είναι η
ιστορία μας.
Η πολιτική του διαδρομή κρίθηκε και θα κριθεί στη συνέχεια από τους ιστορικούς. Πρακτικά, εκλογικά, είχε περισσότερους απέναντι του από αυτούς που είχε δίπλα του. Στην
πολιτική αυτό, με όρους «στατιστικής»,
μετρά. Ο ίδιος επικαλείτο, συχνά, μία παρηγορητική αναφορά, πως «όλοι μας ερωτεύονται αλλά κανείς δεν μας παντρεύεται».
Ομολογουμένως οι απόψεις του, κυρίως
στο εθνικό θέμα, είχαν πολύ περισσότερη
απήχηση από τα ποσοστά που συγκέντρωνε το κόμμα. Αυτό το έλεγε συχνά και επιβεβαιώθηκε από τα γεγονότα, σε κρίσιμες
στιγμές. Ήταν για τον ίδιο δικαίωση, αν και
προφανώς ενδόμυχα τον πλήγωνε. Γιατί οι
πολίτες έμεναν στον «έρωτα», δεν προχωρούσαν στον «γάμο». Από το κόμμα που
ίδρυσε, το 1969, την ΕΔΕΚ, είχαν περάσει
πολλοί, κυρίως το 1974 αλλά και μετέπειτα.
Οι περισσότεροι δεν έμειναν. Αυτό είναι ένα
μεγάλο κεφάλαιο, που δεν είναι, ωστόσο,
της παρούσης.
Ο Βάσος Λυσσαρίδης ετύγχανε διεθνούς
αναγνώρισης. Κυρίως στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. Από τη Μέση Ανατολή,
την Αφρική μέχρι και τη Λατινική Αμερική.
Η σύνδεση του με τα αυτά τα κινήματα δεν
είχε μόνο τη διάσταση της αλληλεγγύης
αλλά περνούσε και στην πράξη. Αυτό το τελευταίο λίγοι το γνώριζαν και ο ίδιος σπάνια
μιλούσε για το ζήτημα τούτο. Είναι κι αυτό
ένα κομμάτι της ιστορίας του. Όταν σε μια
-αδημοσίευτη- συνέντευξή του τον είχα
εμπορικών κέντρων, με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση Coronapass.
-Επιτρέπεται επίσης η λειτουργία του
υπόλοιπου λιανικού εμπορίου, περιλαμβανομένων υπερκαταστημάτων και πολυκαταστημάτων καθώς και τα μεγάλων
καταστημάτων με τήρηση του μέτρου 1
άτομο προς 10 τ.μ. ωφέλιμου χώρου, με την
προσκόμιση Coronapass μόνο στα μεγάλα
υπερκαταστήματα και πολυκαταστήματα.
- Σε κλειστά εμπορικά κέντρα
-Θα πρέπει επίσης να προσκομίζεται από
όσους γυμνάζονται σε κλειστούς χώρους.
-Σε συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις από τις 17
Μαΐου

ρωτήσει σχετικά, απέφυγε να απαντήσει και
παρέπεμψε σε συνεργάτες του.
Ο Βάσος Λυσσαρίδης σε μια
συνομιλία με τον Κ. Χατζηκωστή
Είχε όμως και πολιτική δράση στο διεθνές
επίπεδο, μέσα από τον χώρο των σοσιαλιστών. Ο Γιατρός έδινε πολιτικές μάχες
σε διεθνή φόρα, αλλά παράλληλα, ανά
πάσα στιγμή, βρισκόταν στα στρατόπεδα
των Παλαιστινίων με τον Γιασέρ Αραφάτ ή
στην Αγκόλα με τους αντάρτες. Μέσα από
τη μετανεξαρτησιακή εμπειρία της Κύπρου,
αλλά και της εμπλοκής του στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα διεθνώς, κατέληξε
στη θεωρία του μεταποικισμού. Είχε αναλύσει κι αναπτύξει τη θεωρία αυτή σε μια
περίοδο κατά την οποία, οι αποικιοκράτες
είχαν φορέσει διαφορετικό «κοστούμι» για
να ελέγχουν τους λαούς. Μια θεωρία, που
παραμένει και σήμερα επίκαιρη.
Ο Βάσος Λυσσαρίδης, ήταν ένας άνθρωπος που στο ένα χέρι κρατούσε το όπλο
και με το άλλο έγραφε ποίηση, ζωγράφιζε.
Ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής -και όπως έλεγε πολλές φορές ο ίδιοςεάν δεν έγραφε στίχους, εάν δεν έπιανε
το πινέλο, ασφυκτιούσε. Οι λέξεις και τα
χρώματα τον απελευθέρωναν. Έγραφε και
ζωγράφιζε, για την ελευθερία της πατρίδας,
την ανατροπή της κατοχής, για την κοινωνική δικαιοσύνη. Τα χρώματα και οι λέξεις τον
όπλιζαν περισσότερο για να συνεχίσει την
πορεία που από την αρχή επέλεξε.
Αποχαιρετούμε σήμερα το Βάσο Λυσσαρίδη. Έναν άνθρωπο διαλεκτικό στη σκέψη,
ο οποίος πίστεψε βαθιά σε ιδέες, χωρίς να
τις αντιμετωπίζει στατικά, δογματικά. Ήταν,
όπως ειπώθηκε πολλές φορές, πρωταγωνιστής της ιστορίας. Είτε συμφωνεί κανείς
μαζί του είτε όχι, του αναγνωρίζεται πως
στις δύσκολες ώρες ήταν πάντα εκεί. Δεν
κρυβόταν.
- Σε προεκλογικές συγκεντρώσεις
-Σε επισκεπτήρια σε οίκους ευγηρίας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, ξενώνες μεταβατικής
φιλοξενίας αστέγων, κέντρα ημέρας, δομές
παιδικής προστασίας
-Απαραίτητη είναι η προσκόμιση corona
pass για διαμονή σε ξενοδοχεία από 10
Μάϊου, στα καζίνο από 17η Μαΐου αλλά και
στον τελικό Κυπέλλου.
- Σε υπαίθρια και κλειστά θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους, και αίθουσες
θεαμάτων
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Πρωτομαγιά: Αγώνες
που βάφτηκαν με αίμα
γράφει ο Πλάτων Ρούτης

Η πρώτη Μάη είναι μέρα ορόσημο για τους
αγώνες των εργατών όλου του κόσμου
και η Ιστορία έχει γράψει πολλά για αυτούς τους αγώνες για την ελευθερία και την
αξιοπρέπεια.
Η πρώτη του Μάη σημαδεύτηκε με δυο σημαντικά γεγονότα από τις θυσίες των Ελλήνων.
Οι Έλληνες εργάτες αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για να ανέβει η τιμή και η
αξιοπρέπεια του εργάτη λίγο ψηλότερα. Για
να ξεφύγει απο τον εργατικό μεσαίωνα, για
το δικαίωμα στην δουλειά με συνθήκες ανθρώπινες και αξιοπρεπείς για αυτούς και τις
οικογένειές τους.
Το άλλο επίσης σημαντικό γεγονός είναι ότι
οι Έλληνες είπαν όχι στο φασισμό που κατατρόπωνε την Ευρώπη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Σε μία αναμέτρηση με το τέρας
του φασισμού, οι μελανοχίτωνες του Χίτλερ
ύψωσαν τα όπλα ενάντια των διακοσίων
αγωνιστών στην Μάντρα της Καισαριανής
την πρωτομαγιά του 1944. Οι μελλοθάνατοι ύψωσαν τις γροθιές τους, σημάδι ότι ο
αγώνας θα συνεχιστεί και λευκά περιστέρια
βγήκαν μέσα από τις παλάμες τους. Με το
αίμα τους που χύθηκε στην μάντρα ανέβασαν το μπόι του ανθρώπου πολλές οργιές
ψηλότερα.
Οι αγώνες των εργατών για το οχτάωρο ήταν
αιματηροί με πολλά θύματα. Ήταν επίμονοι
αγώνες για να μπορέσει ο εργάτης να ξεφύγει
από τη δουλεία και να ζήσει σαν άνθρωπος.
Οι αιματοβαμμένες εξεγέρσεις των εργατών
του Σικάγο στις αρχές Μάη του 1886 έγιναν
ύστερα από επιτυχημένες διεκδικήσεις των
εργατών στον Καναδά το 1872.
Το 1884, 600.000 άνθρωποι συμμετείχαν
στις απεργίες που γίνονταν στις ΗΠΑ, και
πάνω από 80.000 στο Σικάγο. Αυτό το Σάββατο που ήταν μια εργάσιμη μέρα, οι εργάτες
ξεκίνησαν με τις γυναίκες και τα παιδιά τους
για να διαδηλώσουν ειρηνικά στο χώρο της
συγκέντρωσης στην πλατεία Haymarket.
Το οχτάωρο όμως καθιερώθηκε μετά την ιστορική απεργία της εταιρείας La Canadiense
στην Ισπανία. Η ανακοίνωση της μείωσης μισθών, καθώς και ορισμένες απολύσεις στην
Βαρκελώνη, ήταν αρκετές για να πυροδοτήσουν μια από τις πιο επιτυχημένες απεργιακές δράσεις στην ιστορία. Μετά από αλλεπάλληλες απεργίες το Φεβρουάριο του 1919,
οι απεργοί ζητούν αυξήσεις στους μισθούς,
αναπροσαρμογή αμοιβών και 8ωρη εργασία.
Η απεργία εξαπλώνεται με ανάλογα αιτήματα
και σε άλλα εργοστάσια. Καθοδηγείται από
την Εργατική Ομοσπονδία της Ισπανίας CNT
και κατακλύζει ολόκληρη την Βαρκελώνη, με
100.000 εργάτες να παίρνουν μέρος συνολικά. Γίνονται συλλήψεις και φυλακίσεις απεργών. Σε συμπαράστασή τους κατεβαίνουν
κι άλλοι εργάτες με τα ίδια αιτήματα, ενώ οι
εργάτες του εργοστασίου ηλεκτρισμού κλείνουν τους διακόπτες, βυθίζοντας την πόλη
στο σκοτάδι και ακινητοποιώντας ένα μεγάλο
μέρος της Καταλονίας.
O γενικός διοικητής της πόλης κηρύττει

proutis0107@rogers.com

στρατιωτικό νόμο, φοβούμενος
το ολοένα και αυξανόμενο κύμα
απεργών. Η Βαρκελώνη κηρύσσεται σε κατάσταση πολιορκίας.
Με βάση το στρατιωτικό νόμο,
συλλαμβάνονται περίπου 3.000
απεργοί και σχεδόν όλη η ηγεσία της CNT. Οι εργάτες του La
Canadiense επιστρατεύονται. Το
ίδιο γίνεται και με τους εργάτες
σε εργοστάσια ύδρευσης, ηλεκτρισμού, κ.ά.
Μετά από αλλεπάλληλες απεργίες και κινητοποιήσεις χιλιάδων
εργατών από άλλους κλάδους,
τον Απρίλιο του 1919, η απεργία αυτή γίνεται η πιο επιτυχημένη στην ισπανική ιστορία,
αφού αναγκάζει την ισπανική κυβέρνηση να
θεσμοθετήσει το 8ωρο -η πρώτη κυβέρνηση
στον κόσμο που θεσμοθετεί κάτι τέτοιο.
Οι αγώνες των εργατών στην Ευρώπη, στις
ΗΠΑ και στον Καναδά πέτυχαν να ορίσουν
το οχτάωρο της εργασίας την ημέρα.
Εργατική Πρωτομαγιά στην Ελλάδα
Τα πρώτα εργατικά κινήματα στον ελλαδικό
χώρο δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα με την
ανάπτυξη της καπνοκαλλιέργειας τον 19ο
αιώνα. Η πρώτη απεργία στον τότε υπό οθωμανική διοίκηση ελλαδικό χώρο, έγινε την
Πρωτομαγιά του 1888 στην πόλη της Δράμας, από τους καπνεργάτες με κύριο αίτημα
τις δέκα ώρες εργασίας, καθώς εκείνη την
εποχή οι εργάτες εργάζονταν από δώδεκα
έως και δεκατρείς ώρες ημερησίως.
Το 1892 έγινε η πρώτη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο νεοελληνικό κράτος, από
το Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Καλλέργη. Το
1893 2.000 εργάτες διαδήλωσαν ζητώντας
οκτάωρο, Κυριακή αργία και κρατική ασφάλιση στα θύματα εργατικών ατυχημάτων.
Το1894, γίνεται μια μεγάλη συγκέντρωση με
τα ίδια αιτήματα που λήγει με 10 συλλήψεις
και τον Αύγουστο ακολουθεί η σύλληψη του
σοσιαλιστή Σταύρου Καλλέργη.
Το 1936 κορυφώνονται οι διαδηλώσεις από
τους καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης. Τα γεγονότα ξεκίνησαν γύρω στον Φεβρουάριο,
με κατάληψη ενός εργοστασίου ύστερα από
την απόρριψη των αιτημάτων των εργατών
και συνεχίστηκε με συμπαράσταση καπνεργατών από άλλα εργοστάσια. Εναντίον τους
χρησιμοποιήθηκε τόσο η αστυνομία όσο και
ο στρατός. Δεν υπήρχε κεντρική συγκέντρωση αλλά μικρές συγκεντρώσεις με ομιλητές
σε διάφορα μέρη της πόλης.
--«Η παγκόσμια ακτινοβολία της Εργατικής
Πρωτομαγιάς φανερώνει πως το σύστημα
της εκμετάλλευσης, των πολέμων και της
προσφυγιάς δεν είναι ακλόνητο και αιώνιο»,
υπογραμμίζει η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).
--Κάλεσμα απευθύνει και η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης
(ΕΕΔΔΑ) ενάντια στην πολιτική που μετατρέπει τη χώρα σε ΝΑΤΟικό ορμητήριο και
επιτίθεται στα εργασιακά δικαιώματα.
Οι εργατικές κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν
στην πόλη τον Μάιο του 1936, με τη μεγάλη
απεργία και διαδήλωση των καπνεργατών,
που πνίγηκε στο αίμα, με συνολικά δώδεκα νεκρούς ανάμεσα στους οποίους και ο
25χρονος αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης, στη
διασταύρωση Εγνατία και Βενιζέλου. Η φωτογραφία που απαθανάτισε την μητέρα του

να τον θρηνεί μόνη στο μέσον του δρόμου,
στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και
Εγνατία, δημοσιεύθηκε στον Τύπο και αποτέλεσε την έμπνευση του Γιάννη Ρίτσου για
την συγγραφή της ποιητικής συλλογής του
«Ο επιτάφιος». Το έργο του Ρίτσου μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης με την σύνθεση
του «Επιτάφιου».
9 Μαΐου 1936: Η μητέρα του Τάσου Τούση
θρηνεί τον γιο της, τον πρώτο νεκρό της

Και ποιος θα σου κρατήσει
άσπρο στο χορό μαντήλι
Μαγιάπριλο του κόσμου
πίκρα περπατάει στα χείλη
Άι γαρούφαλο μου.
αιματηρής καταστολής της διαδήλωσης
των καπνεργατών της Θεσσαλονίκης.
Οι εργατικές κατακτήσεις δεν ήρθαν από
μόνες τους. Οι εργάτες από όλο τον κόσμο
δεμένοι με ένα νοητό νήμα κατέβηκαν στους
δρόμους με το μόνο όπλο που τους είχε απομείνει. Ένα πείσμα και μία δυνατή θέληση να
ζήσουν ανθρώπινα με τις οικογένειες τους.
Κέρδισαν σε πολλές μάχες, την μία μάχη
μετά την άλλη και άλλαξαν θεμελιώδεις κανόνες και πρακτικές που φαίνονταν τότε αδύνατον να γίνουν. Καθιέρωσαν το οχτάωρο και
βελτιωμένες συνθήκες δουλειάς.
Τόσοι αγώνες, τόσο αίμα για την πρόοδο της
ανθρωπότητας και τώρα η κυβέρνηση της
Ελλάδας με το εγκληματικό νομοσχέδιο για
τα εργασιακά που έχει στα σκαριά, τα γκρεμίζει όλα στο όνομα του κέρδους της ολιγαρχίας. Κάνει ένα άλμα για τα προνόμια και τα
κέρδη των λίγων ενάντια στις ζωές των εργαζομένων. Η ανάκαμψη των κερδών μετά την
οικονομική κρίση και την πανδημία θα ευνοήσει αυτούς που είναι έτσι και αλλιώς προνομιούχοι στην Ελληνική κοινωνία. Αντίθετα
θα συμπιέσει τους μισθούς των εργαζομένων
με το νομοσχέδιο έκτρωμα που σχεδιάζει να
φέρει σύντομα στη Βουλή.
Η κυβέρνηση ανατρέπει τις κατακτήσεις

των εργατών για το οχτάωρο που ψηφίστηκε το 1920 μετά από αιματηρούς αγώνες των εργατών. Το 1920 ψηφίστηκε ο Ν.
2269 για 8ωρη εργασία (48 ώρες εβδομαδιαίως) και αφορούσε μόνο τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, με Προεδρικό Διάταγμα
στις 27.6/4.7.1932 το 8ωρο επεκτάθηκε και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους και συνεχίστηκε
μέχρι το 1936 και για άλλα επαγγέλματα. Όλα αυτά τα αγνοεί και
τα καταργεί.
Θέλει με αυτό το νομοσχέδιο να
επιβάλει την «ατομική διαπραγμάτευση» στους μισθούς και όρους
εργασίας μεταξύ του εργοδότη και
του εργαζόμενου. Σκεφτείτε τον εργαζόμενο που βρήκε εργασία αν θα
είναι σε θέση να διαπραγματευτεί
τον μισθό και τους όρους εργασίας.
Με αυτό τον τρόπο ο νόμος επιβάλει τους όρους εργασίας, μισθούς
κλπ που θα ορίσει και θα επιβάλει
ο εργοδότης.
Η κυβέρνηση που ακολουθεί πιστά την Ευρωπαϊκή Ένωση εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του κεφαλαίου, θα πρέπει να πάρει
σκληρή απάντηση από την οργανωμένη
πάλη των εργαζομένων. Ο πρωθυπουργός
της, διακηρύσσει τις «ανατροπές του αιώνα»
για να θάψει μία για πάντα τους εργαζόμενους με το νομοσχέδιο. Σε αυτές τις σημερινές συνθήκες η κυβέρνηση προσπαθεί να
ισοπεδώσει εργατικές κατακτήσεις δεκαετιών
και τα αυτονόητα δικαιώματα των εργατών με
την νομιμοποίηση της 10ωρης δουλειάς και
την ακόμη μεγαλύτερη καταστολή των εργατικών αγώνων. Ιδιαίτερα αυτή την δύσκολη
εποχή της πανδημίας που η κυβέρνηση και
η εργοδοσία δεν μπορούν και δεν θέλουν να
εγγυηθούν την προστασία της ανθρώπινης
ζωής.
Στις 6 του Μάη εκατοντάδες εργατικά σωματεία με την απεργίας τους τίμησαν το
αγωνιστικό- ταξικό μήνυμα της Πρωτομαγιάς. Πραγματική απάντηση στις «ανατροπές του αιώνα» που ετοιμάζει η κυβέρνηση μπορεί να δώσει μόνο η συλλογική,
οργανωμένη πάλη των εργαζομένων ενάντια στη στρατηγική του κεφαλαίου, της
ΕΕ και της κυβέρνησης, διεκδικώντας
σύγχρονους όρους δουλειάς, αμοιβής
και ζωής, όπως αντιστοιχούν στον 21ο
αιώνα.
Ήταν μια Πρωτομαγιάτικη απεργία διαφορετική από τις προηγούμενες, αφού φέτος, 135
χρόνια μετά την εργατική εξέγερση στο Σικάγο για το 8ωρο και 101 χρόνια μετά την κατάκτησή του για τη χώρα μας, κυβέρνηση και
εργοδοσία ετοιμάζονται να νομοθετήσουν τη
10ωρη δουλειά χωρίς πρόσθετη αμοιβή, να
καταστήσουν «νόμιμο» το εργοδοτικό ξεσάλωμα που εντείνεται τα τελευταία χρόνια με
τις πλάτες όλων των κυβερνήσεων.
Το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση
περιλαμβάνει ακόμα την ποινικοποίηση της
συνδικαλιστικής δράσης, νέα εμπόδια στην
προκήρυξη απεργίας, ηλεκτρονικό φακέλωμα στα σωματεία, απελευθέρωση των απολύσεων, μονιμοποίηση και γενίκευση της
τηλεργασίας. Όσα δηλαδή αποτελούν διακαή
πόθο των βιομηχάνων, των επιχειρηματικών
ομίλων και εδώ και χρόνια βρίσκονται στα
κιτάπια των «βέλτιστων πρακτικών» της ΕΕ,
ενώ ήδη εφαρμόζονται σε χώρους δουλειάς,
στο όνομα της «θωράκισης» των επιχειρήσεων από την προηγούμενη ακόμα κρίση.

Οι εργάτες όμως το
φωνάζουν: Δούλοι του 21ου
αιώνα δεν θα γίνουμε!
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Φωτογραφίες από τις εκκλησίες μας
στο Τορόντο τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου, είναι
μήνυμα κατάνυξης αλλά και νίκης της ζωής.
Φέτος ενσαρκώνεται στη μάχη που δίνουμε κατά της πανδημίας. Ενωμένοι θα τα
καταφέρουμε.

Γιατί και στις πιο άσχημες στιγμές, φανερώνεται το φως της ελπίδας. Το φως της Ανάστασης του Κυρίου μας, που μας οδηγεί.
Χριστός Ανέστη!

Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου

Ι. Ναός Μεταμόρφωσης Του Σωτήρος

Ι. Ναός Κωνσταντίνου και Ελένης

Ι. Ναός Αγίου Γεωργίου
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Φωτογραφίες από τις εκκλησίες μας στο Τορόντο τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής Markham

Μητρόπολη Τορόντο

Ι. Ναός Προφήτη Ηλία Mississauga
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Φωτογραφίες από τις εκκλησίες μας στο Τορόντο τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Ι. Ναός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Ι. Ναός Παναγίας

Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη

Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
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WWW.SELECTBAKERY.CA

IMPORTANT
NOTICE

Dear wonderful customers, neighbours and the community,
Firstly, we’d like to express our heartfelt gratitude for your continued support during these very difficult times. Nothing is more important to
us than the safety and well-being of our team members, our customers and the communities we serve.
Our family has been honoured to serve the community for over 45 years, and dealing with the COVID-19 pandemic has been the most
challenging in all our years.
With that said, we are saddened to announce that two members of the baking staff have tested positive with the COVID-19 along with a family
member.
The safety of our dedicated staff, customers and community continues to be our top priority. We are strictly following the guidelines of
Toronto Public Health.
Therefore, we have made the very difficult decision to temporarily close our business for the next two weeks until May 18th. We will reopen
on Wednesday, May 19th.
Our E-shop service is temporarily paused until further notice.
This is not an easy time for all of us and we sincerely apologize for any inconvenience this may cause you and we appreciate your understanding
and cooperation as we will use this time to focus on the health of safety of our team and family members for a safe reopening.
For questions and updates you can reach us at info@selectbakery.ca
We thank you for all the support you have shown us this past year and we are looking forward to seeing you when we can safely serve you
again!
Thank you for your understanding,
The Katsamakis Family, Select Bakery

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

Call Us: 416-421-2400

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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Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ

Για μια ακόμη χρονιά γιορτάσαμε (έστω και έγκλειστοι στα σπίτια μας λόγω
ιού) τη σταύρωση και την
ανάσταση του Χριστού.
Στο μέτρο του δυνατού, και
σε αρκετά περιορισμένο
Ηλίας
αριθμό ατόμων, ψήσαμε
Κουτίνας
τον οβελία μας και ανταλλάξαμε τις ευχές μας. φέτος τη τιμητική τους στην ανταλλαγή ευχών
είχαν τα κοινωνικά μέσα στο διαδίκτυο.
Αυτά μας έφεραν πιο κοντά με φίλους και
γνωστούς από όλο τον κόσμο.
Πέρα όμως από τις ευχές που ανταλλάξαμε μεταξύ μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανταλλάξαμε και απόψεις περί της
ιστορικότητας του γεγονότος της σταύρωσης. Για να δούμε τι λέει η Ιστορία.
Αναμφισβήτητα έγινε η πιο ονομαστή περίπτωση ανθρώπου (ή Θεανθρώπου, όπως
θέλει ο καθένας το εκλαμβάνει) που σταυρώθηκε ποτέ. Κι αν δεν επικρατούσε στο
πέρασμα των αιώνων ο Χριστιανισμός, ουδείς θα το ήξερε ή θα έδινε σημασία! Όπως
έγινε με εκατομμύρια άλλους ανθρώπους
που στο πέρασμα των 3-4 τελευταίων εκείνων αιώνων, έτσι συναντούσαν τον τραγικό
τους θάνατο.
Η σταύρωση μπορεί να έφτασε στις ημέρες
μας ως ένα βίαιο γεγονός θανάτωσης Του
Χριστού, αλλά δεν ήταν κάτι μοναδικό. Η
σταύρωση δεν αφορούσε μόνο Τον Χριστό
αλλά ήταν η πιο κοινή μορφή τιμωρίας εκείνων των χρόνων. Την χρησιμοποίησαν ακόμη πιο παλιά οι Μακεδόνες, οι Πέρσες, οι
Καρθαγένιοι και είχε φτάσει στην τότε περίοδο των Ρωμαίων. Συνεχίστηκε μάλιστα ως
μορφή τιμωρίας σχεδόν 400 χρόνια μετά τη
Σταύρωση του Χριστού, μέχρι που την κατάργησε ο λεγόμενος Μέγας Κωνσταντίνος,
αφού πρώτα ο ίδιος είχε διαπράξει μύριες
όσες σταυρώσεις και δολοφονίες… Κι αφού
πρώτα είχε σκοτώσει τον γιό του Κρίσπο κι
είχε βράσει σαν γαλοπούλα σε μια μπανιέρα την σύζυγό του Φαύστα…
Κι επειδή αυτή η συζήτηση είχε ιστορικό κι
όχι θρησκευτικό υπόβαθρο, κατατέθηκε σ’
αυτή ότι σταυρώσεις καταγράφονται στην
εποχή του Δαρείου, του Ναβουχοδονόσορ
όταν εισέβαλε στη Βαβυλώνα αλλά και στην
εποχή των Καρθαγένιων που σταύρωναν
τους πάντες και τα πάντα. Ακόμη και τους
στρατηγούς τους όταν έχαναν στα πεδία
των μαχών.
Γιατί γίνονταν οι σταυρώσεις, ειδικά στην
εποχή των Ρωμαίων; Η απάντηση είναι ότι
σταυρώνονταν κυρίως όσοι αποτελούσαν
απειλή για τη Ρώμη. Με τους Εβραίους να
διαθέτουν την πρωτοκαθεδρία σταυρώσεων , αφού οι Ρωμαίοι είχαν διατάξει τη
σταύρωση όλων τους, από Τον Χριστό
μέχρι και χιλιάδες επαναστάτες, μετά την
Εβραϊκή Επανάσταση, το 70 μ.Χ.
Ο σπουδαίος πολιτικός, ρήτορας, δικηγόρος και φιλόσοφος Κικέρων, είχε αντιταχθεί
σφόδρα στη σταύρωση και τη θεωρούσε
«την πιο σκληρή και αηδιαστική τιμωρία».
Πάντως, η σταύρωση δεν ήταν ποτέ ατομική τιμωρία. Δεν αφορούσε έναν. Ήταν μια
μαζική θανάτωση. Ακόμη κι οι θρησκευτικές
αναφορές για τη σταύρωση του Χριστού
κάνουν λόγο για δυο εγκληματίες που βρέθηκαν ανάμεσά Του.
Ακόμη και σήμερα σε ορισμένους τόπους
που κυριαρχεί η Μουσουλμανική θρησκεία
σταυρώνονται σώματα θανατωμένων! Μάλλον ως παραδειγματισμό της κοινότητας.
Πότε εξαφανίστηκε η σταύρωση; Χωρίς να

υπάρχουν σαφείς αναφορές περί τούτου στην ιστορία, ως λογική απάντηση μπορεί να θεωρήσουμε αυτή που
αναφέρει ότι αυτό συνέβη όταν «εξελίχτηκε» η ανθρωπότητα και βρέθηκαν
άλλες μορφές εκτέλεσης της θανατικής
ποινής. Στον Μεσαίωνα, επί παραδείγματι, η αγχόνη θεωρήθηκε πιο «ανθρώπινη» από τη σταύρωση. Έφτασε
σχεδόν μέχρι τις ημέρες μας, παρ’ ότι
είχε αντικατασταθεί από την γκιλοτίνα
ή και την δια πυροβολισμού εκτέλεση.
Παρ’ ότι λοιπόν η σταύρωση ιστορικά
συνέβαινε πολύ πριν αλλά και μετά Τον
Χριστό, η δική Του ήταν εκείνη που την
κατέστησε βασικό «εργαλείο» της Χριστιανικής αίρεσης που αργότερα κατέστη μια από τις μεγαλύτερες θρησκείες
παγκοσμίως. Οι δε εικόνες από τις κινηματογραφικές αναπαραστάσεις της
σταύρωσης Του, σε συνδυασμό με τα
κορυφαία έργα κορυφαίων ζωγράφων
αλλά και τους περίφημους ψαλμούς
της Μεγάλης εβδομάδας, την κατέστησαν
ωδή και θρήνο εκατομμυρίων ανθρώπων.
Αυτά περί σταύρωσης. Να ευχηθούμε του
χρόνου "ελεύθεροι" πλέον και απαλλαγμένοι από τους περιορισμούς να επιστρέψουμε και πάλι στους παραδοσιακούς τρόπους
εορτασμού της Λαμπρής, με αγκαλιές , φιλιά, και τσουγκρίσματα.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ

Μέσα σε περίπου τέσσερις μήνες, στο Οντάριο έχουν γίνει πάνω από 5 εκατομμύρια εμβολιασμοί και όσο περνάει ο καιρός οι ρυθμοί τους αυξάνονται, χάρη στην οργάνωση
του όλου εγχειρήματος από τις αρμόδιες
αρχές και την ευκολία με την οποία οι πολίτες συμμετέχουν στις διαδικασίες του. Τα
ραντεβού για τις εμβολιαστικές δόσεις στέλνονται με E-mail στα κινητά μας ή όποιος
θέλει μπορεί να τα κλείσει μόνος του, στις
ώρες και το μέρος που τον βολεύουν, ενώ η
ίδια η διαδικασία του εμβολιασμού δεν κρατά περισσότερο από ένα τέταρτο της ώρας.
Απλά πράγματα και, με τις τεχνολογίες της
εποχής μας, σχεδόν αυτονόητα.
Σε αυτές τις δύσκολες ώρες καλό είναι να
ακούμε τους γιατρούς και τις αρμόδιες αρχές, και να κλείνουμε τα αυτιά μας στους διάφορους ξερόλες αρνητές που εξαπολύουν
χολή και φαρμάκι για τους εμβολιασμούς.
Μην τους ακούτε. Είναι απλά Κασσάνδρες.
Τα εμβόλια τις τελευταίες δεκαετίες έχουν
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πολλές
ασθένειες που θέριζαν κυριολεκτικά εκατομμύρια κόσμο. Ο ρόλος των εμβολίων
είναι να δημιουργεί αντισώματα και να εξοπλίζει τον οργανισμό να αντιμετωπίσει τον
εισβολέα. Ούτε στον χειρότερο εχθρό μας
δεν επιθυμούμε να συμβεί αυτό που συνέβη σε όσους από εμάς είχαμε την ατυχία να
προσβληθούμε από τον ιό. Δεν υπάρχει πιο
οδυνηρή εμπειρία,. Γι αυτό εμβολιαστείτε το
συντομότερο δυνατόν για να μπορέσουμε
να σμίξουμε και πάλι.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΝΤΑ

Πριν το τέλος αυτής της εβδομάδας συνεδρίασε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
και αναμένονταν να τοποθετηθεί στο θέμα
της απελευθέρωσης των πατεντών για τα
εμβόλια αντιμετώπισης του κορωνοϊού.
Ως γνωστόν τις τελευταίες ημέρες, η περίπτωση απελευθέρωσης της πατέντας για
τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού. έχει γίνει
θέμα συζήτησης παγκοσμίως, καθώς προς

το παρόν, μόνο οι φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν τις πατέντες έχουν την
άδεια να παρασκευάζουν εμβόλια κατά της
Covid-19 και η διάθεσή τους γίνεται βάσει
συμφωνιών που συνάπτουν με χώρες και
διεθνείς οργανισμούς.
Ζήτημα όμως έχει τεθεί λόγω της μικρής
διαθεσιμότητας εμβολίων στις χώρες του
Τρίτου Κόσμου, που ζητούν εδώ και καιρό
μεταβολή της υπάρχουσας κατάστασης.
Ήδη η κυβέρνηση Μπάιντεν τάχθηκε υπέρ
της απελευθέρωσης της πατέντας, και ταυτόχρονα η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι «Η ΕΕ είναι έτοιμη να συζητήσει άρση της πατέντας

για τα εμβόλια κατά της Covid», για να
συμπληρώσει:
«Για τον λόγο αυτόν είμαστε έτοιμοι
να συζητήσουμε με ποιον τρόπο η
πρόταση των ΗΠΑ για την άρση των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
επί των εμβολίων κατά της Covid-19
μπορεί να συμβάλει στην εκπλήρωση
των στόχων αυτών».
Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΕ,
το Ηνωμένο Βασίλειο και η προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά και οι
φαρμακευτικές εταιρείες διαφωνούσαν
με αυτήν την πρόταση, για πολλούς
και ποικίλους λόγους.
Στην ΕΕ ακούγεται το επιχείρημα ότι η
απελευθέρωση της πατέντας δεν θα
έλυνε κανένα πρόβλημα στη διανομή
των εμβολίων καθώς το βασικότερο
ζήτημα είναι η παραγωγική ικανότητα. Η φαρμακευτική βιομηχανία υποστηρίζει ότι η καινοτομία, καθώς και
η ποιότητα και η ασφάλεια των εμβολίων εξαρτώνται από τις πατέντες, ενώ
υπάρχουν ακόμα και ενστάσεις σχετικά με
την καινοτόμο τεχνολογία mRNA, την οποία
θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν προς
όφελος τους, χώρες όπως η Κίνα και η
Ρωσία.
Το ζητούμενο πάντως δεν είναι τόσο η απελευθέρωση της πατέντας, όσο αυτή καθ'
εαυτή η παραγωγή και ο ποιοτικός έλεχγος
που επιβάλλεται να γίνεται. Άραγε πόσοι
από εμάς θα δέχονταν να κάνουν ένα εμβόλιο από νέες φαρμακοπαραγωγικές εταιρείες σε τριτοκοσμικές χώρες με αμφιβόλου
ποιότητας ποιοτικό έλεχγο;
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Ένα χρονογράφημα για τα ψέματα των μέσων συσκότισης της Ελλάδας που πληρώθηκαν 31 εκατομμύρια Ευρώ από τα χρήματα των
φορολογουμένων για να κάνουν τα ‘στραβά μάτια’ στις ατζαμοσύνες
της ανίκανης κυβέρνησης – τσίρκο της νεοδεξιάς με προσανατολισμό ακροδεξιά και να αντιστρέφουν την πραγματικότητα για να κρατούν ευχαριστημένους όσους τους ψήφισαν είτε από εκδικητικότητα
Τάσος
ώστε να διώξουν την προηγούμενη κυβέρνηση της Αριστεράς, είτε
Θεοδωρίδης από απλή βλακεία επειδή νομίζουν πως συμμετέχουν στο φαγοπότι
μιας αλαζονικής, παμπόνηρης άρχουσας πλουτοκρατίας, που δυναστεύει τις τύχες τους επί δεκαετίες.
Εργατική Πρωτομαγιά: Δεν είναι αργία, είναι απεργία
Μια μοναδική Εργατική Πρωτομαγιά (στις 6
Μαΐου λόγω των εορτών του Πάσχα) τίμησαν
μαζικά οι εργαζόμενοι, οι σύλλογοι, τα συνδικάτα, κόμματα της Αριστεράς και απλός λαός
στην Πρωτεύουσα αλλά και στις μεγάλες
πόλεις της Ελλάδας. Τεράστια η συμμετοχή
κόσμου, που κρατώντας τις αποστάσεις και
τα υγειονομικά πρωτόκολλα τίμησε τα θύματα του Σικάγου, των απεργιών, των αγώνων
αλλά και κάθε έντιμο άνθρωπο που σέβεται τον μόχθο. Τα πουλημένα μέσα συσκότισης της
Ελλάδας έκαναν το παν για να υποβαθμίσουν την μεγάλη αυτή γιορτή: Είτε έδειξαν ελάχιστα δευτερόλεπτα από σκορπισμένο πλήθος είτε ανέφεραν βιαστικά για τις “πορείες” όπου
γινόταν “κορονοπάρτι”. Στην πραγματικότητα, η φετινή Πρωτομαγιά είχε ιδιαίτερη σημασία
φέτος σε μια ρημαγμένη απ’ τις οικονομικές κρίσεις και την υγειονομική συμφορά Ελλάδα
στις οποίες έριξε συστηματικά η δεξιά τη χώρα, τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο συνέχισε την
πολιτική του ξεπουλήματος των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων σε ιδιώτες (Παιδεία,
Ενέργεια, Υποδομές) αλλά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο με την προώθηση ενός
πολυνομοσχεδίου για την εργασία που γυρνάει την Ελλάδα 100 χρόνια πίσω, με σκοπό να
γίνει ελκυστικός τόπος η χώρα για επιχειρηματικές ευκαιρίες (βλέπε καρχαρίες του κεφαλαίου που ψάχνουν χαμηλό εργατικό κόστος και ελάχιστη κρατική παρέμβαση). Μπορείτε
να δείτε λεπτομέρειες του καταστροφικού αυτού νομοσχεδίου για τον ίδιο τον κοινωνικό
ιστό των Ελλήνων εργαζομένων, σε όλα τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης μέσα απ’ το διαδίκτυο. Εκεί θα δείτε πως ο ελεύθερος χρόνος και τα δικαιώματα που κέρδισαν με αγώνες
και αίμα χιλιάδες εργαζόμενοι τον τελευταίο αιώνα, με μια μονοκονδυλιά εξαφανίζονται.
Εμείς θα σταθούμε στον πανικό της κυβέρνησης – τσίρκο μόλις είδε την μαζική κινητοποίηση των εργαζομένων στο δρόμο: Αμέσως εξέδωσε “διευκρινιστική” εγκύκλιο για το είδος
των “μεταρρυθμίσεων” που προωθεί. Δεν θα σταθούμε στο γεγονός πως όπως πάντα το
άσπρο το παρουσιάζει ως μαύρο, αλλά μόνο το γεγονός πως αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει την προπαγάνδα για να “σώσει” δηλαδή (damage control) το κύρος του πολυνόμου
που προωθεί, λέει πολλά για την ενοχή και πανικό της. Όπως και να έχει, ο αγώνας μόλις
άρχισε, και φαίνεται πως ακόμη και να “περάσει” το νομοσχέδιο της νεοδεξιάς, στην ουσία
δεν θα εφαρμοστεί λόγω αντιδράσεων και “ανταρσιών”. (Στην πραγματικότητα οι τομείς
που αναφέρεται το νομοσχέδιο ήδη έχουν παράνομα εφαρμοστεί απ’ τις επιχειρήσεις της
ασυδοσίας και απλά τώρα επιχειρείται να νομιμοποιηθούν – π.χ., οι εργαζόμενοι δουλεύουν από 10-16 ώρες, δεν πληρώνονται τις υπερωρίες- τους δίνουν δήθεν “ρεπό” που έτσι
κι αλλιώς το δικαιούνται, όταν απολύονται δεν λογοδοτούν οι εργοδότες, διότι οι επιτροπές
είναι αργές και σχεδόν πάντα δικαιώνουν τον εργοδότη, δουλεύουν αργίες και γιορτές χωρίς επί πλέον πληρωμή, κλπ). Καλά, δεν το συζητάμε πως τα παραπάνω δεν θα τα βρείτε
σε όλα τα πληρωμένα μέσα συσκότισης, γιατί τι μέσα συσκότισης θα ήταν αν σας “φώτιζαν”
με την αλήθεια;
Δεν κατάπινε την γλώσσα του, που ήθελε να κάνει ‘εξυπνάδες’;
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών προτείνει την απελευθέρωση της πατέντας των
εμβολίων! Ο κούλης, βράζει στο ζουμί του διότι όχι πολύ παλιά, είχε στην Βουλή ειρωνευτεί
ανάλογη πρόταση απ’ τον Πρόεδρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης... Τα μέσα συσκότισης, σπεύδουν να τον σώσουν!
Τι σου είναι αυτή η πραγματικότητα, βρε παιδί μου! Κάποτε η ίδια η ζωή ερχόταν να διαψεύσει μεγαλοστομίες και υπερβολές κάποιων, αφού περνούσε καιρός, τι είναι τούτο που
έπαθεν ο κούλης μας; Δεν πέρασε πολύς καιρός που ειρωνευόταν τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που είχε προτείνει απελευθέρωση της πατέντας των εμβολίων
για να υπάρχει διαθεσιμότητα και να ωφεληθεί η δημόσια υγεία, δηλαδή είχε προτείνει το
αυτονόητο και λογικό. Αμέσως, για να φανεί “έξυπνος”, το καμάρι μας, ειρωνεύτηκε λέγοντας πως πάλι καλά που ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρότεινε την κρατικοποίηση των μεγάλων
φαρμακευτικών εταιρειών που παράγουν το εμβόλιο με τα εξής λόγια:
«Αυτά είναι αστεία επιχειρήματα και πυροτεχνήματα. Είτε δηλώνουν άγνοια για τα διεθνή
δεδομένα, είτε αφέλεια, είτε σκόπιμη παραπλάνηση της κοινής γνώμης. Κάποιοι μετά τα
λεφτόδεντρα ανακάλυψαν και τα εμβολιόδεντρα», είχε πει μεταξύ άλλων για να προσθέσει:
«Πάλι καλά που δεν ζητήσατε να κρατικοποιηθούν Pfizer και AstraZeneca με ένα νόμο και
ένα άρθρο».
Έρχεται “καπάκι” τώρα ο Μπάιντεν και
δηλώνει πως αναζητούνται τρόποι απελευθέρωσης της πατέντας των εμβολίων
κατά του κορονοϊού. Η είδηση δημοσιεύθηκε σε όλα τα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης.
Θέλετε κι άλλη απόδειξη της ανικανότητας
και ασυνεννοησίας αυτής της κυβέρνησης

τσίρκο; Πριν από μια βδομάδα οι 7 ευρωβουλευτές της ΝΔ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΑΝ την πρόταση
της Αριστεράς για την άρση προστασίας των
πατεντών (στην φωτογραφία βλέπετε την
λίστα όσων καταψήφισαν το νομοσχέδιο,
σημειωμένοι οι 7 Ευρωβουλευτές της νέας
Δεξιάς). Και επειδή τα μέσα συσκότισης που
έχουν “ταϊστεί” από την κυβέρνηση – τσίρκο
να τα βρίσκουν όλα “σωστά” θα έπρεπε κάπως να καλύψουν τον κούλη, βγήκε η εφημερίδα ΤΟ ΨΕΜΑ και έγραψε πως ο κούλης
ήταν αυτός είχε προτείνει (!!!) να μην υπάρχουν πατέντες στα εμβόλια για να ωφεληθεί
ο κόσμος. Λοιπόν, κάτι πίνουν αυτοί ή τους ψεκάζουν και δεν μας το λένε…
Αυτοί θα πουλούσαν και την μάνα τους για κέρδος, την Ακρόπολη δεν θα τσιμέντωναν;
Ένα μνημείο απείρου κάλλους και ασύλληπτης αρχαιολογικής, πολιτιστικής και ιστορικής
αξίας. Η Ακρόπολη. Οι τελευταίοι που έκαναν “παρεμβάσεις” οι βάρβαροι που την βομβάρδισαν, οι άγριοι που έσπαγαν τις κολώνες να βγάλουν το μολύβι, οι Ναζιστές που την
μαγάρισαν με τη ματοβαμμένη σβάστικα του 3ου Ράιχ, και τώρα η… Μενδώνη που έριξε
τσιμέντα (χωρίς να φροντίσει για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων). Κάποιες φήμες
λένε πως βιάστηκε η Μενδώνη να ρίξει τσιμεντένιους διαδρόμους και να φτιάξει εκτρωματικά έργα για να μπορέσουν να φωτογραφηθούν το καλοκαίρι οι κολεξιόν γνωστού οίκου
μόδας. Αν συμβαίνει αυτό, (θα είμαστε εδώ να τους ξανακράξουμε – την κυβέρνηση τσίρκο
όχι την εταιρεία-) τότε θα θέλουν όλοι τους λαϊκή καταδίκη ή πίσσα και πούπουλα και παρέλαση στην πλατεία συντάγματος, έτσι για να ελαφρύνουμε το κλίμα, ή μάλλον, παρέλαση
στα τσιμεντωμένα σοκάκια της Ακρόπολης. Παραθέτουμε και τα στοιχεία του ξένου τύπου
που καταδικάζουν την αμορφωσιά και την βαρβαρότητα (αν μη τι άλλο) αυτής της κυβέρνησης – τσίρκο που ήρθε σαν σύννεφο ακρίδων να φάει ως και τα πόμολα από τις πόρτες
των κυβερνητικών κτιρίων...
Παγκόσμια κατακραυγή: Το γαλλικό ειδησεογραφικό κανάλι BFM TV, που εκπέμπει σε όλο
τον κόσμο σε ρεπορτάζ του αναφέρει «Είναι μια
σφαγή»
Επόμενη καταχώρηση από την “Λιμπερασιόν”
γράφει:
Liberation: Ακρόπολη, τσιμενταρισμένη και παραμορφωμένη ομορφιά!
«Στο πιο επισκέψιμο μνημείο της Ελλάδας, επί του
παρόντος πραγματοποιούνται εργασίες, με το πρόσχημα της αποκατάστασης και της βελτιωμένης
προσβασιμότητας του χώρου, οι οποίες απειλούν
να μεταμορφώσουν για πάντα στον λόφο στην καρδιά της Αθήνας» γράφει εισαγωγικά το
ρεπορτάζ της Liberation. “Ένα έγκλημα κατά της Ακρόπολης!”, αναφέρει στην εφημερίδα η
πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Δέσποινα Κουτσούμπα, περιγράφοντας
τις εργασίες τσιμενταρίσματος που πραγματοποιήθηκαν στην κορυφή του ιερού λόφου,
που αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Μια λέξη θα μπορούσε να
συνοψίσει αυτές τις εργασίες: «τσιμεντοποίηση», αναφέρει η Liberation. Εμείς τι άλλο να
πούμε; Βέβαια, αν δεν θέλετε να διαβάζετε τόσο δυσάρεστα πράγματα για τους “άριστους”
της χώρας μας, δεν έχετε παρά να μην διαβάζετε αυτή την στήλη και να βλέπετε μόνο τα
βοθροκάναλα, που τα έχουν χρυσοπληρώσει οι Έλληνες φορολογούμενοι με τον ιδρώτα
του προσώπου τους!!
Διάγγελμα κούλη: “Έχουν εμβολιαστεί 3 εκατομμύρια συμπολίτες μας”. Ο ιστότοπος “Ελληνικά Hoaxes” διαψεύδει: Ψέματα είναι!!!
Εμείς τι άλλο να πούμε; Όλα τα έχουν
γράψει αυτοί. Τα λένε, τα ξελένε. Αυτό
που μας μένει εμάς είναι πως μας
δουλεύουν ψιλό γαζί. Με πάνω από
10,5 χιλιάδες θανάτους, με περίπου
3,5 χιλιάδες νέα κρούσματα κάθε
μέρα και κοντά στους 80 θανάτους,
με ελάχιστες κλίνες ΜΕΘ, δεν το λες
και “λάθος”, ή “ψέμα”!!! Το λες και “δολοφονική και ασυγχώρητη αμέλεια”.
Άντε να δούμε πού θα βγάλει αυτό το
γαϊτανάκι ψέματος και εξαπάτησης.
Στο χωριό μου το λένε ανοικοκυρεψιά Στην καθημερινή μας ζωή αυτό λέγεται κακογουστιά με τα χρήματα των φορολογουμένων.
Η φωτογραφία από την σημερινή Αθήνα. Ο γόνος Μητσοτάκη (Μπακογιάννης) έχει εδώ και
2 χρόνια που αυθαιρετεί στην πόλη με τα χρήματα των φορολογουμένων και έχει επιδοθεί
σε μια σπατάλη άνευ όρων. Ξόδεψε εκατομμύρια Ευρώ για να φτιάξει την Αθήνα “όμορφη”.
Άλλοτε φυτεύοντας ….φοίνικες σε κακόγουστες μεταλλικές ζαρτινιέρες (που θυμίζουν τα
ντεπόζιτα νερού που είχαμε στο χωριό για όταν κοβόταν η ύδρευση), άλλοτε κάνοντας
αυθαίρετες διαγραμμίσεις για πεζούς, βάφοντας κακόγουστα δρόμους και πεζοδρόμια, άλλοτε κρεμώντας ρεκλάμες και
φιγούρες που λες και είναι βγαλμένες από συνεχίζεται στη σελίδα 21
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συνέχεια από τη σελίδα 20
θρίλερ της δεκαετίας του ‘60. Η φωτογραφία
τα λέει όλα. Ένας ανίκανος δήμαρχος στην
πιο ζωτική περιφέρεια της Ελλάδας, αυτή
της Αττικής. Νομίζετε πως το γούστο των δεξιών (αυτών που μας έχουν δείξει την … εξυπνάδα τους) δεν είναι αυτό που κατέστρεψε
την ομορφιά των πόλεων στην Ελλάδα; Μήπως έβαλαν και το χεράκι τους οι πολιτικοί
(θυμόμαστε την περίφημη “αντιπαροχή” που
κατέστρεψε τις πόλεις αντικαθιστώντας τα
γραφικά σπιτάκια με φρικτά γκρίζα κουτιά
πολυκατοικιών), οι εργολάβοι με τις μίζες, οι
κρατικοί υπάλληλοι της πολεοδομίας, που
έκαναν τα “στραβά μάτια”, οι επιθεωρητές,
οι μεγαλέμποροι οικοδομικών υλικών και δεν
συμμαζεύεται; Αμφιβάλλετε πως η ασχήμια
των πόλεων στην Ελλάδα είναι συλλογικό
έργο δολοφονίας της ομορφιάς, του ρυθμού
και της αρμονίας από μια ομάδα βάρβαρων
συνελλήνων που έδρασαν και δρουν ακόμη
και σήμερα στη γενέτειρα; Αλλά μήπως είναι αλήθεια αυτό που λένε, πως “οι πολιτικοί
αξίζουν στους πολίτες που τους ψηφίζουν”.
Τέτοιοι πολίτες (αυτοί που περιέγραψα πιο
πάνω), τέτοια ηγεσία τους πρέπει. Ή μήπως
ψέματα;
Η γωνιά του Νικήτα
Μετά από τα ψέματα που σας αραδιάζουν τα
μέσα συσκότισης, τις λίγες, λαχανιασμένες
αλήθειες που σας ξετρυπώνω εγώ, καιρός
να διαβάσετε την πραγματική ιστορική αλήθεια, την μόνη αντικειμενική από τον βετεράνο
και καλό φίλο της στήλης και του γράφοντος, Νικήτα Γεωργακόπουλου. Ως την άλλη φορά,
να σας βρω γερές-γερούς και αισιόδοξους, και να προσέχετε τα μέσα συσκότισης που σας
πουλάνε φούμαρα, για μεταξωτές κορδέλες (και μάλιστα πληρωμένες απ’ την τσέπη των
φορολογούμενων).
Η Ελλάδα σήμερα μου θυμίζει την περίοδο 1945—1950.
Του Νικήτα Γεωργακόπουλου
Μάης 2021 Τορόντο
Οι τότε Κυβερνήσεις της Δεξιάς τρομοκρατούσαν τους αντιπάλους τους για να πετύχουν
αυτό που τους είχαν επιβάλει οι ‘’φίλοι Σύμμαχοί’’ μας. Και έστελναν τους Αγωνιστές της
Εθνικής Αντίστασης στις φυλακές, εξορίες και πάρα πολλούς τους φύτευαν δυο μέτρα υπό
την γη, φοβούμενοι μην χάσουν την εξουσία. Όπως το ίδιο έκανε και ο Κρόνος που έτρωγε
τα παιδιά του για να μην του πάρουν την εξουσία.
Στις 27 του Σεπτέμβρη 1941 στην Αθήνα ιδρύθη το Ε.Α.Μ. (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο). Η μόνη φορά που θυμάμαι ο Λαός να είναι ενωμένος τόσο πολύ κάτω από τη Σημαία
του Ε.Α.Μ. Τα κόμματα που ίδρυσαν το Ε.Α.Μ. ήταν το Κ.Κ.Ε. το Σ.Ε.Κ. το Ε.Λ.Δ. και το
Α.Κ.Ε. τα δυο αστικά κόμματα Λαϊκό και Φιλελεύθερο αρνήθηκαν να συμμετάσχουν λέγοντας ότι “η αντίστασή μας θ’ αποτύχει” και ότι “θα μας ελευθερώσουν οι σύμμαχοί μας”.
Οι κάτωθι είναι οι μεγάλοι μετακατοχικοί ‘’ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ’’ της Ελλάδας.
Γ.Παπανδρέου ο ‘’Γέρος της δημοκρατίας’’ διορισμένος από τους Άγγλους.
Τσαλδάρης—Βενιζέλος (Συγκυβέρνησαν) Πλαστήρας Νικόλαος διορισμένος από τους
Αμερικάνους
Παπάγος Αλέξανδρος. Κων/νος, Καραμαλής ο Εθνάρχης που είπε (Ανήκομεν εις την Δύσιν και ευλόγησε την μετανάστευση.
Έβερτ γιός του διοικητή της αστυνομίας Αθηνών στην κατοχή αλλά και συνεργάτης των
κατακτητών.
Παπαδόπουλος και Ιωαννίδης, χούντα 1967 (Ελλάς Ελλήνων χριστιανών).
Κώστας Καραμανλής. Παπανδρέου Ανδρέας. Σημίτης ο πονηρός. Που έδωσε το δαχτυλίδι στο γιό του Ανδρέα Γ. Α. Παπανδρέου γιατί αυτός ήξερε πως να χρεώσει την Ελλάδα
με μνημόνια.
Κων/νος Μητσοτάκης το καμάρι της Κρήτης (ο Αντιστασιακός) έκοψε την σύνταξη που
έδινε η προηγούμενη Κυβέρνηση στα θύματα της Εθνικής Αντίστασης 1941—1944.
Σαμαράς Αντώνιος: Πριν από μερικά χρόνια είχε κάνει δικό του κόμμα με την ονομασία
Πολιτική Άνοιξη αλλά δεν καρποφόρησε και ξανά γύρισε στη Ν.Δ. Και επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη υπουργοποιήθηκε που αυτός ήταν η αιτία που δεν καθορίστηκε το όνομα
των Σκοπίων και έριξε την Κυβέρνηση Μητσοτάκη. Επίσης ο κ. Σαμαράς όσο βρισκόταν
στην αντιπολίτευση επί Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου όχι μόνον δεν συνεργάστηκε με τον
Παπανδρέου για να αποφευχθεί το μνημόνιο αλλά οργάνωσε το Ζάππειο 1 και 2 αναθεματίζοντας τα μνημόνια και τα θεωρούσε λάθος συνταγή που σκοτώνουν τον Ελληνικό
λαό. Υπέγραψε όμως τα μνημόνια και τα υπηρέτησε με πάθος και τελευταία ούτε με την
Κυβέρνηση Τσίπρα ήθελε να συνεργαστεί και επέμενε να παραμείνει η χώρα στα μνημόνια
γιατί όπως έλεγε ότι αυτό ήταν το συμφέρον της!!!
Ο Τελευταίος ‘’ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ’’ Κυριάκος Μητσάκης έχει χάσει τ’ αυγά με τα καλάθια κατά
τη γνώμην μου δεν κυβερνά, τον κυβερνούν τα τέως παλικάρια του ΛΑΟΣ που τους έχει

υπουργοποιήσει, του Ποταμιού, και του Λεβέντη. Αυτοί ποτέ δεν ανήκαν στην Δημοκρατική Δεξιά. Αυτοί έβλεπαν τον ήλιο και τον βλέπουν μόνον στην ακροδεξιά και διοικούν εκεί
που δεν διοικούνται.
Ο Σαμαράς έριξε την Κυβέρνηση του Μπαμπά Μητσοτάκη. Πιθανόν να ρίξει και του γιού.
Δεν είμαι κάποιος επώνυμος αλλά είχα βάλει και εγώ στον αγώνα για τη λευτεριά της Πατρίδας μας ένα μικρό λιθαράκι και αισθάνομαι περήφανος γι’ αυτό. Αν και είμαι πάνω από 60
χρόνια στο εξωτερικό δεν ξέχασα τον τόπο που γεννήθηκα και αγωνίστηκα. Η βασανισμένη
και γέρικη καρδιά μου χτυπά ακόμα Ελληνικά. Οι δήθεν ‘’φίλοι και σωτήρες’’ μας με τα
μεγάλα ψεύτικα λόγια τους,
όπως ο Ουίνστον Τσώρτσιλ Πρωθυπουργός της Αγγλίας το 1940 είχε πει: Ας μείνει ήσυχη
η Ελλάδα. Θα πάρει όλα όσα της ανήκουν, θα αποκτήσει τα εδάφη της στο ακέραιο και θα
ζήσει περήφανη και ειρηνική μέσα στους νικητές. Δυστυχώς όμως όλα τα “θα”, τα εγκώμια
και οι ψεύτικες υποσχέσεις των Άγγλων “φίλων και Συμμάχων’’ μας ξεχάστηκαν γρήγορα.
Είμαι της γενιάς του 40 και αυτά που γράφω τα έζησα από πολύ κοντά. Είναι λυπηρόν που
όπως έχει αποδειχθεί οι μεταγενέστεροι έχουν άγνοια για τους αγώνες του Λαού μας και
ειδικά για τον Αντιστασιακό Αγώνα κατά των κατοχικών στρατευμάτων 1941—1944.
Οι Εθνικοί αγώνες δεν αναγνωρίζονται με νόμους είναι γραμμένοι με αίμα των Λαών και
καμιά δύναμη δεν μπορεί να τους σβήσει από την Ιστορία. Η Εθνική μας Αντίσταση με
τις ένδοξες μάχες, τις τεράστιες διαδηλώσεις, τις χιλιάδες θύματα, τους αμέτρητους ηρωισμούς, είναι καταξιωμένη στη συνείδηση του Ελληνικού Λαού και στη συνείδηση όλου του
κόσμου.
Ευθύνες για όσα στραβά έχουν γίνει και γίνονται μέχρι σήμερα φέρουν όλες μετακατοχικές
Κυβερνήσεις που σκόπιμα και συνειδητά εκτελούσαν τις έξωθεν αποφάσεις των δήθεν “φίλων και Συμμάχων” Άγγλων του Σ.Μ.Α. Οι Αγώνες του Λαού μας θα έπρεπε να διδάσκονται
στα σχολεία του κράτους ειδικά της Εθνικής Αντίστασης 1941 - 1944 διότι για την απελευθέρωσή του ο Λαός μας έδωσε πάνω από 1.000.000 θύματα και χιλιάδες καμένα χωριά.
Καμιά μετακατοχική Κυβέρνηση δεν τους τίμησε όπως άλλες χώρες. Τίμησαν όμως τους
συνεργάτες των Γερμανών με Μνημεία στο Μελιγαλά και στο Κιλκίς. Τους Αγωνιστές της
Εθνικής Αντίστασης τους ξέχασαν!! Ο Λαός όμως δεν τους ξέχασε, τους τίμησε και τους
τιμά γεμίζοντας την Ελλάδα με Μνημεία. Τους Αγωνιστές που απόμειναν τους βάφτισαν
όλους Κομμουνιστάς γιατί έτσι τούς διέταξαν να κάνουν οι “Σύμμαχοί’’ μας. Και τούς τιμώρησαν όλους με ξυλοδαρμούς, φυλακίσεις, εξορίες και εκτελέσεις. Αφού εκδιώχθηκαν
οι Γερμανοί από την Ελλάδα από τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό. (Ε.Λ.Α.Σ.).
Τότε ο Ουίνστον Τσώρτσιλ μετέφερε από την Ιταλία στην Ελλάδα περίπου 60 χιλιάδες
βρετανούς κομάντος βαριά οπλισμένους. Όχι βέβαια για να διώξουν τους Γερμανούς αλλά
για να καταπνίξει το απελευθερωτικό κίνημα και να εγκαταστήσει και πάλι στην Ελλάδα την
Βασιλευομένη Δημοκρατία το (Παλάτι) όπως προπολεμικά για το συμφέρον των Άγγλων
και όχι για το συμφέρον του Λαού μας.
Δυστυχώς κατάφεραν και κατάπνιξαν το κίνημα αφού αιματοκύλησαν για 33 ημέρες την
Αθήνα με τα κανόνια τους, τα τανκς, και τα αεροπλάνα τους, βοηθούμενοι από τους κατοχικούς συνεργάτες των Γερμανών και την αμέριστη βοήθεια του διορισμένου από τους
ίδιους τους Άγγλους και όχι από το Λαό Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου. Τον “Γέρο της
Δημοκρατίας’’.
Ο Πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου καλωσόρισε τους Άγγλους λέγοντας: Όταν οι στρατιώτες
της Μεγάλης Βρετανίας εγκατέλειψαν την Ελλάδα μας υποσχέθηκαν ότι θα επανέρθουν
ελευθερωταί, σήμερα τιμούν το λόγο τους. Τους εκφράζουμε την βαθυτάτην ευγνωμοσύνη
του Έθνους.
(με αυτά μας λέει ο “Γέρος της Δημοκρατίας’’ ότι η Ελλάδα προπολεμικά ήταν Αγγλική
Αποικία.). Δουλικότατα χωρίς ντροπή έδειξε ότι ήταν πιο Άγγλος από τους Άγγλους και
βασιλικότερος του Βασιλέως. Μη σεβόμενος το εκατομμύριο και πλέον θύματα της Εθνικής
Αντίστασης και τα χιλιάδες καμένα χωριά μας από τους Ναζί και τους ντόπιους συνεργάτες
τους
Τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ.
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Πλέι - Οφς Super League Ελλάδα: Το
«πανόραμα» της 8ης αγωνιστικής (9/5)
Η αγωνιστική δράση στο
μίνι πρωτάθλημα ελληνικής Super League συνεχίζεται την Κυριακή 9 Μαΐου
με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ
- Άρης στις 08:00, Αστέρας
Τρίπολης - Ολυμπιακός
Ντίνος
Μέλλιος
στις 10:15 και τέλος, το
αθηναϊκό ντέρμπι ανάμεσα
σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στις 12:30.
Προηγουμένως, την Τετάρτη 5 Μαΐου στο
πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των πλέι - οφς
διεξήχθησαν τα παιχνίδια Άρης - Ολυμπιακός, στο οποίο οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1, Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης (2-2) και το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ,
εκεί όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφυγε
με το διπλό από το ΟΑΚΑ όντας, πλέον,
μόνος δεύτερος στη βαθμολογία και στο +3
από τον τρίτο Άρη και έχοντας εξασφαλίσει

παράλληλα την ευρωπαϊκή του «έξοδο» για
την ερχόμενη σεζόν.
Η βαθμολογία
1.
Ολυμπιακός (83)
2.
ΠΑΟΚ (61)
3.
Άρης (59)
4.
ΑΕΚ (55)
5.
Παναθηναϊκός (52)
6.
Αστέρας Τρίπολης (46)

Στις 22 Μαΐου στο ΟΑΚΑ ο φετινός
τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας
Οριστικά στις 22 Μαΐου και στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ) πρόκειται να διεξαχθεί
ο φετινός τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ακριβώς δηλαδή μία εβδομάδα μετά την 10η αγωνιστική και
την λήξη των πλέι - οφς της ελληνικής Super
League.
Υπενθυμίζεται, επιπλέον, ότι η προκαθορισμένη
ώρα έναρξης του μεγάλου τελικού δεν έχει γίνει
ακόμη γνωστή.

“ΑΠΙΣΤΟΙ ΘΩΜΑΔΕΣ” Ο Θεός συγχωρεί κάθε αμαρτία. Όλοι οι άνθρωποι
όταν με ειλικρίνεια εξομολογούνται στο Θεό τις αμαρτίες τους, παίρνουν
τη συγχώρεση τους. Τη μόνη αμαρτία που δεν συγχωρεί ο Θεός είναι η
απιστία. Με τι χαρά το πρωινό εκείνο μετά την Ανάσταση οι μαθητές
λέγανε στον Θωμά ότι είδανε τον Κύριο! Το πρόσωπο του Θωμά ήταν
σκυθρωπό. Τους είπε: “Δεν θα πιστέψω αν πρώτα δεν βάλω το χέρι
μου στα σημάδια των καρφιών. Λάθος του δώσαμε το παρατσούκλι “ο
άπιστος Θωμάς”. Ήθελε να κάνει έναν ατομικό πειραματισμό. Έτσι ο
Χριστός παρουσιάστηκε ξανά στην παρέα των μαθητών του και είπε στον
Θωμά: “Έλα Θωμά, βάλε το δάκτυλό σου στα σημάδια των καρφιών
στα χέρια μου.” Άγγιξε τα σημάδια ο Θωμάς και έκανε την περίφημη
εκείνη ομολογία. “Ο Κύριος μου και ο Θεός μου”.
Μακάρι όλοι μας να κάνουμε αυτό που ο Θωμάς έκανε. Υπάρχουν
σύγχρονοι “άπιστοι Θωμάδες.” Δεν προχωρούν στην έρευνα. Πολλοί
δεν πιστεύουν καν ότι υπήρχε ο Χριστός! Αυτή η αμαρτία της απιστίας
δεν συγχωρείται με τίποτε.
Εσύ έχεις δοκιμάσει τη δύναμη του Χριστού; Δοκίμασες ίσως πολλά
πράγματα. Γιατί δεν δοκιμάζεις και τον Χριστό; Τα σημάδια στα χέρια
Του είναι καθαρά. Τη στιγμή αυτή νοερά άγγιξέ τα. Θα βρεις τη
Σωτηρία σου. Ο Χριστός σε αγαπά! Πέθανε για σένα! Άγγιξε τις πληγές
Του και τότε σαν τον Θωμά καθώς περπατάς, στο ένα σου βήμα θα λες “ο
Κύριος μου” και στο άλλο σου βήμα θα λες “ο Θεός μου.”

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

ΠΑΟΚ: Έτοιμος να «γράψει»
ιστορία ο Βιεϊρίνια!
Μπροστά σε ένα σπουδαίο και παράλληλα
ιστορικό επίτευγμα βρίσκεται ο Αντελίνο
Βιεϊρίνια, με τον Πορτογάλο να χρειάζεται
ακόμη 12 εμφανίσεις προκειμένου να γίνει ο
ξένος ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες
συμμετοχές στην ιστορία του «Δικεφάλου
του Βορρά».
Πιο συγκεκριμένα, στη ρεβάνς του ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στην
ΑΕΚ, ο Βιεϊρίνια κατέγραψε την 240η επίσημη συμμετοχή του με τα ασπρόμαυρα, πιάνοντας έτσι στη δεύτερη θέση του σχετικού
πίνακα τον Μλάντεν Φορτούλα ενώ πλέον
«κυνηγάει» τον Νέτο Γκουερίνο, ο οποίος
βρίσκεται στην κορυφή με 252 συμμετοχές.
Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Βιεϊρίνια έχει

καταγράψει 188 συμμετοχές στο πρωτάθλημα (οι οποίες έγιναν 189 μετά το παιχνίδι των πλέι - οφς κόντρα στην ΑΕΚ στις 5/5),
21 στο Κύπελλο και 31 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, «μετρώντας» ταυτόχρονα 44
γκολ και 40 ασίστ.

Άρης - Ολυμπιακός 1-1: Ο Φορτούνης
"πλήγωσε" τους κίτρινους
Ισόπαλη 1-1 έληξε η αναμέτρηση στο Κλεάνθης Βικελίδης ανάμεσα στον Άρη και τον
Ολυμπιακό για την 7η αγωνιστική των playoffs. Άνοιξε το
σκορ στο 11' ο Μάνος, ισοφάρισε στο 82' ο Φορτούνης.
Δεν είχε νικητή η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον
Ολυμπιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης για την 7η αγωνιστική
των playoffs της Super League
Interwetten. Σε ένα ματς με
δραματικό φινάλε, οι κίτρινοι πήραν το
προβάδισμα στο 11ο λεπτό με τον Δημήτρη
Μάνο. Ο Κώστας Φορτούνης ισοφάρισε στο
82', ενώ ο Μπρούνο Γκάμα έχασε πέναλτι
στο 89' και είχε δοκάρι για τον Άρη στο 90'.
Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Άρης που δίνει

μάχη για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο έφτασε
τους 59 πόντους στη 2η θέση, κάτι που σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να τον περάσει. Έτσι, ακόμη και ο ένας βαθμός μπορεί
να αποδειχθεί πολύτιμος. Ο πρωταθλητής
Ολυμπιακός μετράει τρεις αγωνιστικές πριν
από το φινάλε 83 βαθμούς.

Θρύλος και στο Πόλο: Εγραψαν
ιστορία τα κορίτσια του Ολυμπιακού
Τη δεύτερη του κούπα
στη Euroleague πανηγύρισε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού.
Οι ερυθρόλευκες έκαναν
έναν πάρα πολύ καλό
αγώνα, ήταν μαχητικές
και επικράτησαν 7-6 της
Ντουναϊσβάρος.
Έτσι, η ομάδα του Πειραιά κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο στη Euroleague
και τέταρτο ευρωπαϊκό
συνολικά.
Παυλίδης: «Μόνο στα όνειρα αυτό που
πέτυχε ο Ολυμπιακός»
Ο προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο
του Ολυμπιακού, Χάρης Παυλίδης, μετά την
κατάκτηση της Ευρωλίγκας απένειμε τα εύσημα στα κορίτσια του.
«Είχαμε πολλή νευρικότητα, υπήρχε μεγάλο άγχος, αλλά θέλω να ευχαριστήσω
συγχαρώ όλα τα κορίτσια μου για αυτό που
πέτυχαν. Μόνο στα όνειρά μου μπορούσα
να φανταστώ τέτοια κατάληξη όταν αρχίσαμε τον Σεπτέμβριο και με όσες δυσκολίες αντιμετωπίσαμε. Δεν ήταν το καλύτερό
μας παιχνίδι, μπορούμε να παίξουμε πολύ
καλύτερα, αλλά είδατε τι άμυνα παίξαμε
στο τέταρτο οκτάλεπτο. Βάλαμε όλη την

καρδιά μας, παίξαμε άμυνα σαν μανιακοί!
Ήταν η θέληση που μας οδήγησε στη νίκη»
δήλωσε ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας του
Ολυμπιακού.
Βαγγέλης
Μαρινάκης:
«Ζήτω
ο
Ολυμπιακός»
Η σπουδαία επιτυχία της ομάδας του Χάρη
Παυλίδη έκανε περήφανους τους οπαδούς
του συλλόγου και φυσικά τον ηγέτη του
Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη.
Ο πρόεδρος της πειραϊκής ΠΑΕ λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης έκανε ανάρτηση στα social media και
συνεχάρη τον έμπειρο προπονητή και τις
παίκτριές του.
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Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ:
Ορατός ο κίνδυνος μέχρι και
για αφαίρεση βαθμών για τα
επεισόδια στο «Ολντ Τράφορντ»
Βαρύτατες... καμπάνες έρχονται για την
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λόγω των επεισοδίων που σημειώθηκαν προ ολίγων
ημερών στο «Ολντ Τράφορντ», μετά την
εισβολή μερίδας οπαδών της ομάδας οι
οποίοι διαμαρτυρήθηκαν κατά του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του αγγλικού
συλλόγου, και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την αναβολή του ντέρμπι με την
Λίβερπουλ.
Σύμφωνα, μάλιστα, με σχετικό δημοσίευμα της αγγλικής εφημερίδας «Sun»,
η αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
αναμένεται να επιβάλλει στη Μ. Γιουνάιτεντ
βαρύ χρηματικό πρόστιμο έως και ποινή

αφαίρεσης βαθμών, η οποία θα εφαρμοστεί από την επόμενη σεζόν εφόσον, τελικά,
επικυρωθεί.

είναι εφικτό, με βάση τη βαθμολογία και το
πρόγραμμα, να τον περάσουν τόσο η ΑΕΚ
όσο και ο Παναθηναϊκός που είναι τέταρτη
και πέμπτος αντίστοιχα. Οι Θεσσαλονικείς
θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο νεοσύστατο Conference League.

Πανόραμα 24ης Αγωνιστικής Super
League Interwetten 2020-2021
Με απόλυτο κυρίαρχο τον Ολυμπιακό
ολοκληρώθηκε η 24η αγωνιστική της φετινής Super League Interwetten καθώς
μετά την επικράτησή του και επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, παρέμεινε στην
κορυφή της βαθμολογίας και στο +14 από
τον 2ο Άρη, ο οποίος επίσης επικράτησε εύκολα του Ατρομήτου στο Κλ. Βικελίδης με σκορ 3-0. Στις θέσεις 3-6 γίνεται ο "κακός χαμός", καθώς μόλις πέντε
βαθμοί χωρίζουν τον 3ο με τον 6ο της
βαθμολογίας.
Συγκεκριμένα, στην 3η θέση και με έναν
βαθμό διαφορά από τον 2ο Άρη βρίσκεται ο
ΠΑΟΚ (μετά από την απρόσμενη ήττα του
από τον Αστέρα Τρίπολης στην Αρκαδία),
στην 4η θέση και επίσης με έναν βαθμό
διαφορά από τον ΠΑΟΚ βρίσκεται η ΑΕΚ
(παρά την ισοπαλία της στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό
στη Λεωφόρο) και ακολουθούν με τρεις και
τέσσερις βαθμούς διαφορά από την Ένωση οι Παναθηναϊκός και Αστέρας Τρίπολης,
οι οποίοι και απαρτίζουν τις έξι ομάδες των
play-offs.
Τέλος, ο... κακός χαμός γίνεται και στην
ουρά της βαθμολογίας, καθώς μετά την ισοπαλία της Λαμίας με τον ΠΑΣ και τις νίκες
των ΑΕΛ και Απόλλωνα Σμύρνης επί των

Τον διάδοχο του Πάουλο Φονσέκα βρήκαν στο πρόσωπο του
Ζοσέ Μουρίνιο οι ιθύνοντες της
Ρόμα, με τον Πορτογάλο τεχνικό
να βάζει την υπογραφή του σε
τριετές συμβόλαιο συνεργασίας
με τους «τζιαλορόσι», έως τον
Ιούνιο του 2024.
Η «βόμβα» από την ιταλική ομάδα «έσκασε» εντελώς ξαφνικά
την Τρίτη 4 Μαΐου, αφού πρώτα
ανακοινώθηκε πως ο νυν τεχνικός της Ρόμα και συμπατριώτης του Μουρίνιο θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο
της ομάδας στο τέλος της τρέχουσας σεζόν.

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 1-2: Της πήρε τον αέρα
και "κλείδωσε" την Ευρώπη
Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της ΑΕΚ με 2-1 στο
ΟΑΚΑ, με τους Κρμέντσικ στο 48' και
Σβαμπ, από την άσπρη βούλα, στο 51' να
χρίζονται σκόρερ για τον Δικέφαλο του Βορρά. Ο Τάνκοβιτς διαμόρφωσε το τελικό σκορ
με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90+2'.
ΗΑΕΚ υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ για την
έβδομη αγωνιστική των Playoffs της Super
League Interwetten, με τον Δικέφαλο του
Βορρά να παίρνει το διπλό με 1-2, χάρη στα
γκολ των Κρμέντσικ 48' και Σβαμπ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 51', με τον Τάνκοβιτς να μειώνει και αυτός από την άσπρη
βούλα στο 90+2'
Με αυτή τη νίκη ο Δικέφαλος του Βορρά
"κλείδωσε" το ευρωπαϊκό εισιτήριο διότι δεν

Ρόμα: «Βόμβα» με Μουρίνιο
από την επόμενη σεζόν!

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο «Special One»

Παναθηναϊκός - Αστέρας 2-2: Μπόλονι
και δοκάρια τού στερούν την Ευρώπη
Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε δύο φορές
πίσω στο σκορ στο ματς με τον Αστέρα κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2
που ήταν και το τελικό σκορ αλλά εν
συνεχεία στάθηκε άτυχος καθώς είχε
δύο δοκάρια ενώ και οι επιλογές του
Μπόλονι από τον πάγκο έκοψαν τους
πράσινους στα δύο.
Ισόπαλο 2-2 έληξε και το παιχνίδι στη
Λεωφόρο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό
και τον Αστέρα, όπως και το πρώτο
στην Τρίπολη για τα playoffs, με την ισοπαλία αυτή να στερεί από τους πράσινους την
Ευρώπη καθώς οι παίκτες του Λάζλο Μπόλονι βλέπουν τις πιθανότητες τους να μειώνονται και θέλουν πλέον συνεχή ανεπιτυχή
αποτελέσματα της ΑΕΚ.
Οι πράσινοι δεν κατάφεραν να κερδίσουν
τον Αστέρα σε τέταρτο παιχνίδι τη φετινή
σεζόν σε ένα ματς που όμως ήταν καλύτεροι, είχαν ευκαιρίες, δύο γκολ, δύο δοκάρια
και μπόρεσαν να φέρουν δύο φορές την
αναμέτρηση στα ίσια αν και βρέθηκαν πίσω
στο σκορ. Εν συνεχεία όμως η ατυχία και οι
επιλογές από τον πάγκο δεν βοήθησαν το
τριφύλλι να βρει ένα τρίτο γκολ.
Ο Μπόλονι έβγαλε από το ματς τον Μακέντα

Παναιτωλικού και ΟΦΗ αντίστοιχα, τέσσερις ομάδες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη
κατάσταση όσον αφορά την παραμονή τους
στην μεγάλη κατηγορία (ΟΦΗ, Λαμία, Παναιτωλικός και ΑΕΛ).
Περιληπτικά τα αποτελέσματα της
24ης αγωνιστικής της Super League
Interwetten 2020-2021:
Απόλλων Σμύρνης - ΟΦΗ 2-1
Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ 2-1
Άρης - Ατρόμητος 3-0
ΑΕΛ - Παναιτωλικός 1-0
Λαμία - ΠΑΣ Γιάννινα 0-0
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-1
Βόλος - Ολυμπιακός 1-2

επιστρέφει στην Ιταλία μετά από 11 χρόνια
και την προηγούμενη θητεία του στην Ίντερ,
με την οποία είχε κατακτήσει το τρεμπλ
(Πρωτάθλημα, Κύπελλο, Τσάμπιονς Λιγκ)
τη σεζόν 2009-2010.

και εν συνεχεία τον Αλεξανδρόπουλο που
έως εκείνη την ώρα ήταν εκ των καλύτερων
του τριφυλλιού για να περάσει στο παιχνίδι τους Καρλίτος και Σανκαρέ που ήταν και
οι δύο άτυχοι καθώς σημάδεψαν τα δοκάρια. Από την άλλη άφησε σε όλο το ματς
τον Χατζηγιοβάνη που ήταν εξαιρετικός
μέχρι το 70' και σκόρερ και των δύο γκολ
του Παναθηναϊκού αλλά εν συνεχεία φάνηκε ότι κουράστηκε καθώς προερχόταν από
τραυματισμό.
Από την άλλη ο Αστέρας που δεν είχε κάτι
να χάσει φάνηκε επηρεασμένος από τις
απουσίες που είχε πριν την έναρξη του
αγώνα αλλά και εν συνεχεία από τις μαζεμένες αλλαγές που έκανε ο Ράσταβατς
στην προσπάθεια του να δοκιμάσει κάποια
πράγματα ενόψει της νέας σεζόν.
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Στην Αντίπαρο παρκάρεις το αυτοκίνητο και… παίρνεις τους δρόμους!
Αντίθετα από ότι το μεγάλο «αδερφάκι» της, η Αντίπαρος –μόλις 10
λεπτά από την Πάρο- εκτός από
αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά
προσφέρει μια απόλυτη αίσθηση
ηρεμίας.
Αναζητάς την κλασσική κυκλαδίτικη
Γιάννης
Κακαγιάννης ομορφιά –λευκά σπιτάκια με μπλε
πόρτες και ολάνθιστες βουκαμβίλιες,
ψαρόβαρκες στο λιμάνι και διάσπαρτα
παντού εκκλησάκια- όμως ταυτόχρονα επιζητάς ηρεμία
σε ένα νησί που ακόμα δεν έχουν ανακαλύψει μαζικά οι
καλοκαιρινοί επισκέπτες; Αν ναι, τότε βρίσκεσαι στο σωστό μέρος.
Πολλά στοιχεία θα αγαπήσεις στο μικρό «αδερφάκι» της
Πάρου, από τη ζεστή φιλοξενία των ντόπιων μέχρι τις
καλοφτιαγμένες βιτρίνες των καταστημάτων στη Χώρα
(όπου βρίσκεται και το λιμάνι του νησιού), αλλά και τη μορφολογία του. Ασυνήθιστα επίπεδη για κυκλαδίτικο νησί, η Αντίπαρος θα σε εμπνεύσει να την εξερευνήσεις περπατώντας.
Καθώς βολτάρεις χαλαρά ανάμεσα στα μαγαζάκια της Χώρας με τα τοπικά προϊόντα και τα πολύχρωμα τραπεζάκια στα
καφέ, με τη μύτη σου να σπάει από τη μυρωδιά των ψαριών
που ψήνουν οι παραθαλάσσιες ταβέρνες, σίγουρα θα αναρωτηθείς γιατί τόσο καιρό συγκεντρώνουν όλη την προσοχή
και προτίμηση των επισκεπτών η Πάρος και άλλα, πιο μεγάλα κυκλαδίτικα νησιά. Μόλις μάθεις, βέβαια ότι ο Tom Hanks
έχει εξοχικό στην Αντίπαρο, θα καταλάβεις γιατί οι λάτρεις του
νησιού προτιμούν να κρατούν τα μυστικά του καλά κρυμμένα.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Με όποιο τρόπο και αν επιλέξεις να εξερευνήσεις τη Χώρα,
περπατώντας ή με ποδήλατο, ένα είναι σίγουρο: η ομορφιά
της θα σε αποζημιώσει!
Λιμάνι
Η γνωριμία σου με την Αντίπαρο ξεκινά από το λιμάνι. Εδώ

θα σε καλωσορίσει η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας με το χαρακτηριστικό γαλάζιο τρούλο και ο ανεμόμυλος ακριβώς δίπλα
της. Αν τύχει να επισκέπτεσαι το νησί εκείνες της ημέρες, μη
χάσεις το διήμερο πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας (με παραδοσιακούς, τοπικούς μεζέδες και αγώνες ιστιοπλοΐας) στις 16-17
Ιουλίου. Καραβάκια σαλπάρουν από εδώ για το Δεσποτικό,
ένα νησάκι νοτιοδυτικά της Αντιπάρου, γνωστό για τις εξωτικές παραλίες του.
Πλατεία Αγίου Νικολάου
Κατηφορίζοντας την παραλιακή οδό, στρίψε αριστερά στον
- γεμάτο στιλάτα καταστήματα, ταβέρνες και μπαρ - πεζοδρομημένο κεντρικό δρόμο. Στο τέρμα του δρόμου θα συναντήσεις ένα ψηλό, σκιερό πλάτανο, σήμα κατατεθέν της πλατείας
του Αγίου Νικολάου. Αυτό είναι το κεντρικό σημείο συνάντησης και ίσως το πιο ζωντανό σημείο της Χώρας – τόσο τη
μέρα όσο και τη νύχτα - με πολλά μαγαζιά, εστιατόρια, καφέ
και μπαρ.
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
Μπροστά σου θα δεις την κύρια εκκλησία της Αντιπάρου, η
οποία έχει χτιστεί το 1783 (χρονολογία χαραγμένη επάνω
από μια από τις εισόδους της). Βρίσκεσαι στην αφετηρία της

Με 5 απευθείας πτήσεις στην Αθήνα
American Airlines και United Airlines
Εκτενείς και αναλυτικές συζητήσεις με
ανώτατα στελέχη των αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών «American Airlines»
και «United Airlines» είχε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης στις ΗΠΑ. Κύριο αντικείμενο των συζητήσεων ήταν το
άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού το 2021,
η υγειονομική ασφάλεια των ταξιδιωτών
και η απλοποίηση των διατυπώσεων ώστε
να ενθαρρυνθεί το τουριστικό ρεύμα προς
την Ελλάδα κατά τους επόμενους μήνες,
όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Οι
εκπρόσωποι των δύο εταιρειών διαβεβαίωσαν τον υπουργό Τουρισμού ότι έχουν ήδη
προγραμματίσει την αύξηση των απευθείας
πτήσεων προς τη χώρα μας, από διάφορες
πόλεις των ΗΠΑ.
Ολοκληρώνοντας τις επαφές του με τους
εκπροσώπους της «American Airlines» και
της «United Airlines», ο υπουργός Τουρισμού δήλωσε εξαιρετικά ικανοποιημένος
από την ανταπόκριση που έχει το άνοιγμα
του ελληνικού τουρισμού στην αμερικανική
αγορά. «Μετά από τη "Delta Airlines", προχωρήσαμε σε ουσιαστικές συζητήσεις με τις
άλλες δύο μεγάλες αεροπορικές εταιρείες
των ΗΠΑ, την "American Airlines" και την
"United Airlines". Οι εκπρόσωποι αμφοτέρων των αμερικανικών αερομεταφορέων
μεταφέρουν μια εικόνα έντονου ενδιαφέροντος εκ μέρους του επιβατικού τους κοινού
για ταξίδια στην Ελλάδα, με μεγάλο αριθμό
κρατήσεων για το αμέσως επόμενο διάστημα. Είναι ενδεικτικό ότι η "American Airlines"

έχει προβλέψει για φέτος περισσότερες θέσεις για τη χώρα μας σε σχέση με το 2019.
Αλλά και η "United Airlines" ανακοίνωσε ότι
προσθέτει ένα εντελώς καινούργιο δρομολόγιο, από την Ουάσινγκτον προς την Αθήνα. Οι κινήσεις αυτές πιστοποιούν εμπράκτως ότι η Ελλάδα παραμένει στην κορυφή
των προτιμήσεων για τους Αμερικανούς
τουρίστες» ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.
Όπως επισημαίνει το υπουργείο Τουρισμού, American Airlines είναι η μόνη αεροπορική εταιρεία η οποία συνδέει την Αθήνα
με τρία διαφορετικά αεροδρόμια των ΗΠΑ
(Νέα Υόρκη, Σικάγο, Φιλαδέλφεια). Η δε
United Airlines δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη, καθώς η πτήση από Ουάσινγκτον,
που είναι μία καινούρια πτήση, μαζί με αυτή
από το Νιούαρκ (Νιου ΤζέρσεΪ), παρουσιάζουν πολύ καλή κινητικότητα σε σχέση με
τις πωλήσεις.
Τέλος, σημεώνεαι ότι οι εκπρόσωποι και
των δύο εταιρειών επισήμαναν ότι η Ελλάδα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό
ανάκαμψης από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

περιοχής του κάστρου, όπου θα βρεις τρεις ακόμα εκκλησίες (Άγιος Αντώνιος, Χριστός και Άγιος Ιωάννης).
Ενετικό Κάστρο
Διασχίζοντας μια αψιδωτή είσοδο εισέρχεσαι στο Ενετικό Κάστρο του 15ου αιώνα. Το Κάστρο χτίστηκε για να
προστατεύει τους κατοίκους του νησιού από τους πειρατές. Εξερεύνησέ το και ανακάλυψε πως τα σπίτια που
έχουν χτιστεί μέσα σε αυτό (κάποια με τρεις ορόφους,
με τον καθένα να έχει ξεχωριστή μπροστινή είσοδο και
κλιμακοστάσιο) λειτουργούσαν σαν εξωτερικά οχυρωματικά τείχη.
Λαογραφικό Μουσείο
Εδώ θα δεις μια ενδιαφέρουσα συλλογή παραδοσιακών
αντικειμένων τέχνης και άλλων εκθεμάτων όπως φωτογραφίες, χάρτες, χειρόγραφα και σκεύη καθημερινής
χρήσης της Αντιπάρου από το παρελθόν.
Ηλιοβασίλεμα από την παραλία Σιφνέικος Γιαλός
Ιδανικό κλείσιμο για τη βόλτα σου είναι να συνεχίσεις τη διαδρομή σου δυτικά της παραλίας. Ο δρόμος είναι σύντομος
(500μ.) όμως σίγουρα αξίζει τον κόπο να έρθεις εδώ… μια
υπέροχη αμμώδης παραλία σε περιμένει να ζήσεις την γαλήνη που ζητάς. Μαζί, θα κερδίσεις την εμπειρία μιας εξαιρετικής δύσης του ήλιου που μοιάζει να βουτά στα νερά του
Αιγαίου.
Και κάτι έξτρα…
Δε βρίσκεται στη Χώρα, όμως είναι ένα μέρος που πρέπει
οπωσδήποτε να επισκεφθείς: το Σπήλαιο της Αντιπάρου, περίπου 15 λεπτά μακριά με το αυτοκίνητο (9χλμ.). 400 σκαλιά
οδηγούν στην γεμάτη σταλακτίτες και σταλαγμίτες καρδιά του
Σπηλαίου, σε βάθος 85μ. Και ναι, ετοιμάσου να «τα χάσεις»...
Η ηλικία του αρχαιότερου σταλαγμίτη, δίπλα στην είσοδο,
εκτιμάται πως είναι 45 εκατομμύρια χρόνια! Από την λίθινη
εποχή μέχρι τον 4ο αιώνα το σπήλαιο αυτό λένε πως το χρησιμοποιούσαν σαν καταφύγιο. Μάλιστα, εδώ πιστεύεται πως
κρύφτηκαν Μακεδόνες στρατηγοί μετά από αποτυχημένη συνωμοσία για την ανατροπή του Μ. Αλέξανδρου.

Η ζήτηση για ταξίδια μεγάλων
αποστάσεων επιστρέφει δριμύτερη
Παρά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς
που προκαλούνται από τον COVID-19,
φαίνεται ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών δεν έχει καταστραφεί τόσο τραγικά,
καθώς πρόσφατη έρευνα (20 Απριλίου
2021) από την GlobalData αποκάλυψε ότι
το 36% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα
εξετάσουν την πιθανότητα ενός διεθνούς
ταξιδιού σε διαφορετική ήπειρο τους επόμενους 12 μήνες, ποσοστό 8% περισσότερο από το ποσοστό των ερωτηθέντων που
δήλωσαν ότι θα έκαναν ένα διεθνές ταξίδι
σε χώρα εντός της ηπείρου στην οποία
ζουν.
Ο Ralph Hollister, αναλυτής Ταξιδιών και
Τουρισμού στην GlobalData, σχολιάζει:
“Λόγω του COVID-19, έγιναν συχνές προσαρμογές στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και κάθε χώρα έχει διαφορετικούς
κανονισμούς, πράγμα που σημαίνει ότι το
ταξίδι σε διαφορετική ήπειρο βραχυχρόνια
θα παραμείνει με κάποιο ρίσκο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ξαφνικές ακυρώσεις και
την πιθανότητα να προσβληθούν από τον
ιό στις σκέψεις των ταξιδιωτών. Ωστόσο,
φαίνεται ότι αυτοί οι παράγοντες ενδέχεται
να μην εμποδίζουν τους καταναλωτές να
ταξιδεύουν, καθώς οι διαδρομές μεγάλων
αποστάσεων φαίνεται να ανοίγουν ξανά για
τις μάζες φέτος.
Η ανησυχία γύρω από όλα αυτά υποδηλώνει ότι η ζήτηση για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων θα έπρεπε λογικά να ήταν χαμηλότερη από τη ζήτηση για ταξίδια μικρών

αποστάσεων, ωστόσο, αυτό φαίνεται να
μην ισχύει. Αυτό δείχνει πως η γενική κόπωση που προκαλείται από την πανδημία
έχει δημιουργήσει στους ταξιδιώτες την επιμονή ότι χρειάζονται ριζική αλλαγή τοπίου
και μπορεί να είναι πρόθυμοι να αφήσουν
στην άκρη σημαντικές τους ανησυχίες για
να το επιτύχουν”.
Αυτόν το μήνα, η United Airlines ανακοίνωσε περαιτέρω διεθνή επέκταση των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων στην Ευρώπη,
ενώ και η Air France δήλωσε το ίδιο στις
ΗΠΑ, με νέες πτήσεις να ξεκινούν αυτό το
καλοκαίρι. Η United Airlines δήλωσε ότι θα
προσθέσει νέες πτήσεις προς την Κροατία,
την Ισλανδία και την Ελλάδα. Επιπλέον, η
Air France δημοσίευσε ότι πρόσθεσε το
Denver στο δίκτυό της.
Και ο Hollister καταλήγει: “Αυτή η αύξηση σε
πτήσεις μεγάλων αποστάσεων προς δημοφιλείς προορισμούς δείχνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες έχουν επίσης προβλέψει ότι
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Τρία σημαντικά βραβεία απέσπασε
ο νέος φωτισμός της Ακρόπολης
Τρία σημαντικά βραβεία απέσπασε ο νέος
φωτισμός της Ακρόπολης, στην απονομή
των διεθνών βραβείων φωτισμού Darc
Awards 2020, όπως πληροφορεί ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού. Ο φωτισμός της Ακρόπολης
είχε δύο υποψηφιότητες, αλλά απέσπασε
τρία βραβεία. Αναλυτικά, στην απονομή
που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις
30 Απριλίου, στον φωτισμό που επιμελήθηκε η Ελευθερία Ντεκώ, και υλοποιήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση,
απονεμήθηκαν:
• Το 1ο βραβείο φωτισμού στην κατηγορία Υποδομών
• Το 1ο βραβείο για τον φωτισμό
της εκδήλωσης απόδοσης του
φωτισμού
• Το Μεγάλο Βραβείο «Ultimate Darc
Award», ως «best of the best»
lighting design 2020.
«Το έργο του φωτισμού της Ακρόπολης,
που αναδεικνύει με νέο, λαμπρό φως τα
μνημεία του Ιερού Βράχου, αποτελεί έργο
επιστημόνων, τεχνικών και της Ελευθερίας Ντεκώ και των συνεργατών της. Πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, των στελεχών της
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και έτυχε όλων
των εγκρίσεων που απαιτεί ο αρχαιολογικός νόμος. Είναι ένα από τα έργα που υλοποιούνται στην Ακρόπολη, στο πλαίσιο της
αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών προς το κοινό, με την ευγενική δωρεά
του Ιδρύματος Ωνάση. Αυτό το έργο γνωρίζει τώρα τη διεθνή αναγνώριση από τους

ειδήμονες της τέχνης και της τεχνικής του
φωτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το φως
της Ακρόπολης ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο.
Αναδεικνύει το σημαντικότερο μνημείο του
Δυτικού Πολιτισμού. Προβάλλει την πολιτιστική μας κληρονομιά. Προβάλλει την Ελλάδα. Θερμά συγχαρητήρια στην Ελευθερία Ντεκώ και στους συνεργάτες της για τη
σημαντική τους επιτυχία που τιμά τη χώρα
μας», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.
Όπως ενημερώνει το ΥΠΠΟΑ, τα Darc
Awards θεωρούνται τα «Όσκαρ» του φωτισμού παγκοσμίως. Μια επιτροπή έγκριτων
lighting designers και αρχιτεκτόνων, αποφασίζει κάθε χρόνο για το ποια έργα θα είναι
υποψήφια. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον
επαγγελματίες αρχιτέκτονες και lighting
designers από όλο τον κόσμο. Για το 2020
υποβλήθηκαν 400 συμμετοχές από 40 χώρες. Ψήφισαν 14.000 άτομα και ο φωτισμός
της Ακρόπολης απέσπασε τα ανωτέρω
βραβεία. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά,
ελληνικό σχέδιο φωτισμού λαμβάνει το
«best of the best» Lighting award. Ιδιαίτερη
σημασία αποκτά το γεγονός ότι αφορά στον
φωτισμό της Ακρόπολης των Αθηνών.

Η Air Canada ξεκινά πτήσεις από
Τορόντο και Μόντρεαλ προς Αθήνα
Την Αθήνα με Τορόντο και Μόντρεαλ θα συνδέει με απευθείας πτήσεις από 01 Ιουνίου η Air
Canada.
H εταιρεία πετά με Dreamliner Β787 αεροσκάφος. Η Air Canada είναι ο εθνικός αερομεταφορέας του Καναδά και μία από τις 20 μεγαλύτερες
αεροπορικές εταιρείες στον κόσμο.

συνέχεια από τη σελίδα 24
η ζήτηση για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων
φέτος θα έχει αυξημένη ζήτηση. Το στοίχημα για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων, τόσο
από την πλευρά του ταξιδιώτη όσο και του
επιχειρείν, εξακολουθεί να ενέχει κίνδυνο

καθώς η πανδημία δεν έχει τελειώσει και
η κατάσταση μπορεί να αλλάξει γρήγορα.
Ωστόσο, η παγκόσμια ζήτηση για ταξίδια
μεγάλων αποστάσεων αυξάνεται προφανώς, γεγονός που δείχνει σημάδια ότι η
ουσιαστική ανάκαμψη θα μπορούσε να ξεκινήσει από φέτος”.
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Elektra – Review of 1980, 1981, 2010 And 2016 Productions
The Metropolitan Opera started
its 60th week of streaming
with its 2016 production of
Richard Strauss’s Elektra.
The title role is sung by the
James
incomparable Nina Stemme
Karas
and it is a production that
deserves repeated viewings
and, if you will, repeated reviews. When you
see one production, you must want to see
more so you reach to your shelves for DVDs
that provide just such opportunities. I did not
resist the temptation and will comment on
several other productions.
I counted about 15 video recordings of
Elektra starting with a 1961 CBC recording
in English conducted by Walter Susskind
in Toronto. No doubt there are many more.
The thought of commenting on all of them
would make everyone run for cover, but
fortunately, I can’t even get my hands on
most of them. But I do have a few.
One of the earliest recordings boasts the
incomparable star power of Birgit Nilsson as
Electra and the inimitable talent of Leonie
Rysanek as Chrysothemis. That makes it
at least historic. It was recorded in 1980
for television by the Metropolitan Opera of
New York and was conducted by the young
James Levine. Unfortunately, Nilsson at
61 was past her prime and not at her best.
Rysanek is superb even though she had
a cold. Director Herbert Graf gave us a
conservative production set in a dark cavern
and frequently you see singers with nothing
but darkness in the background. The video
is passable and you watch the DVD more
for its historical position than its quality.
In 1981 Karl Bohm conducted a production
with Leonie Rysanek as Electra, Caterina
Ligendza as Chrysothemis and Astrid
Varnay as Clytemnestra, directed by Götz
Friedrich. It is a film rather than a taped
stage production and it was shot piecemeal
with the music and singing being recorded
first and the action afterwards. To coin a
phrase, it will knock your socks off.
Friedrich treats Electra as an unhinged
woman, full of hatred and bent on murder
and revenge for her father’s slaying by none

other than her mother. In her first aria, Electra
who is drenched from the rain and looks
deranged, recalls the murder of her father
Agamemnon by her mother Clytemnestra.
Friedrich illustrates the aria with gory views
of the axe murder. Electra embraces a bust
of her father and kisses it passionately on
the lips. We also have views of Agamemnon
as he looked when he was alive.
Rysanek gave a vocal and acting
performance of epic proportions. Her
powerful voice is superb and, since it was
recorded in a studio, always impeccable.
Her acting as a fury maniacally intent on
vengeance is terrifying.
Ligendza’s voice as Chrysothemis is softer,
more lyrical and her portrayal of Electra’s
sister is more humane. Electra curses her
for not wanting to participate in the murder
of their mother but we sympathize with her
and give kudos to Ligendza’s performance.
Clytemnestra in the hands of Varnay is
frightful. She wears a spiked crown, walks
with two bejeweled royal staffs for support
staves and there are gobs of makeup
around her eyes. She has nightmares
about her axing of her husband and she
looks nightmarish herself. Varnay brings
out the frightful Clytemnestra vocally and
theatrically.
Friedrich films the production in some ruins
and we see a burning building on the side.
The maids look like the Witches in Macbeth
and incidentally so does Electra. He has
the advantages of film making including
closeups, different camera angles and
the provision of details that may not be
available in a stage production. The result
is a production of incredible power and an
unforgettable performance of an opera.

The 2010 Salzburg Festival production of
Elektra was recorded live from the Grosses
Festspielhaus. It was directed by Nikolaus
Lehnhoff and the Vienna Philharmonic was
conducted by Daniele Gatti. It is a well-sung
and highly laudable production that looks
and sounds excellent on Blu-ray.
Iréne Theorin gives a powerful, whitefaced Electra who is somewhat unhinged.
Her singing is more lyrical than Wagnerian
but her overall performance is convincing.
Eva-Maria Westbroek plays a sympathetic
Chrysothemis who wants marriage and
children instead of revenge and murder.
Waltraud Meier as Clytemnestra appears
in sunglasses and a trailing red/burgundy
fur coat, the image of arrogance. When we
see her in an ordinary dress, she appears
like a deeply troubled woman, somewhat
sympathetic, looking for pity.
The set designed by Raimund Bauer
consists of asymmetrical concrete walls and
floors with numerous openings. The maids
appear in the openings of the walls as do
other characters. The effect is very dramatic.
Lehnhoff adds numerous fine details that
enhance the drama. Electra finds a large
coat and she picks it up and embraces it.
It is the coat of Agamemnon. The final
tableau after Orestes (the marvelous René
Pape) murders his mother and Aegisthus
(Robert Gambill) opens with the body of
Clytemnestra hanging from her feet and
Aegisthus on the ground. There is blood all
over.
Electra places Agamemnon’s coat on
Orestes’ shoulders as if peace has been

restored but ghostly darkness fills the stage.
The Furies have arrived and as Electra drops
dead Lehnhoff tells us that the hereditary
curse on The House of Atreus has yet to be
expiated.
Which brings us to the Met’s 2016 production
directed by Patrice Chéreau with EsaPekka Salonen conducting the Met Opera
Orchestra. It is a masterly production that is
faithful to the text while brilliantly moving it
forward. Patrice and Set designer Richard
Peduzzi set the action in a recognizable,
large courtyard, the Palace of Agamemnon
in Mycenae.
The maids are working with buckets and
brooms and giving us a description of
Electra’s bizarre behaviour. She rushes in,
runs around, crouches, crawls, looks wild and
gives every indication that she is deranged.
She relives her father Agamemnon’s
murder by her mother Clytemnestra and
dances with orgiastic furor at the thought of
vengeance. Nina Stemme looks, acts and
sings madness. Her eyes alone tell a story of
a woman in desperation. Elektra has struck
me as an extended Mad Scene for its main
character and this production confirmed that
view. It amounts to a supreme performance
by Nina Stemme.
I think Waltraud Meier was misdirected as
Clytemnestra. She is a slut and the axe
murderer of her husband. Is it any wonder
that she is having nightmares and looking
for a cure? Meier is fine vocally but in her
nice dress she appears almost attractive
and to be pitied. I suppose I have never
found much decency in Clytemnestra from
Aeschylus down and Chéreau’s treatment
of her struck me as incongruous. Adrianne
Pieczonka was splendid as Chrysothemis
and Eric Owens was superb as Orestes.
Elektra is reputed to demand the largest
orchestra for any opera. I do not know if
the Met complied but the performance of its
orchestra under Salonen was titanic.
This is opera at its best.
Elektra by Richard Strauss (music), Hugo
von Hofmannsthal (libretto) was streamed
by the Met Opera on May 3, 2021. For
more information go to www.metopera.org/

Η Ακρόπολη λάμπει σε ολόκληρο τον κόσμο
Τριπλή διεθνής διάκριση για τον νέο φωτισμό της Ακρόπολης
Τρία σημαντικά βραβεία απέσπασε ο νέος
φωτισμός της Ακρόπολης, στην απονομή των διεθνών βραβείων φωτισμού Darc
Awards 2020, όπως πληροφορεί ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο φωτισμός της Ακρόπολης είχε
δύο υποψηφιότητες, αλλά απέσπασε τρία
βραβεία. Αναλυτικά, στην απονομή που
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 30
Απριλίου, στον φωτισμό που επιμελήθηκε η
Ελευθερία Ντεκώ, και υλοποιήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση, απονεμήθηκαν:
* Το 1ο βραβείο φωτισμού στην κατηγορία
Υποδομών
* Το 1ο βραβείο για τον φωτισμό της εκδήλωσης απόδοσης του φωτισμού
* Το Μεγάλο Βραβείο «Ultimate Darc
Award», ως «best of the best» lighting
design 2020.
«Το έργο του φωτισμού της Ακρόπολης,

που αναδεικνύει με νέο, λαμπρό
φως τα μνημεία του Ιερού Βράχου,
αποτελεί έργο επιστημόνων, τεχνικών και της Ελευθερίας Ντεκώ και
των συνεργατών της. Πραγματοποιήθηκε σε στενή συνεργασία με τις
αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, των
στελεχών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και έτυχε όλων των εγκρίσεων
που απαιτεί ο αρχαιολογικός νόμος.
Είναι ένα από τα έργα που υλοποιούνται στην Ακρόπολη, στο πλαίσιο
της αναβάθμισης των παρεχομένων
υπηρεσιών προς το κοινό, με την ευγενική
δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση. Αυτό το έργο
γνωρίζει τώρα τη διεθνή αναγνώριση από
τους ειδήμονες της τέχνης και της τεχνικής
του φωτισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το
φως της Ακρόπολης ταξιδεύει σε όλο τον

κόσμο. Αναδεικνύει το σημαντικότερο μνημείο του Δυτικού Πολιτισμού. Προβάλλει την
πολιτιστική μας κληρονομιά. Προβάλλει την
Ελλάδα. Θερμά συγχαρητήρια στην Ελευθερία Ντεκώ και στους συνεργάτες της για τη
σημαντική τους επιτυχία που τιμά τη χώρα
μας», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και

Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.
Όπως ενημερώνει το ΥΠΠΟΑ,
τα Darc Awards θεωρούνται τα
«Όσκαρ» του φωτισμού παγκοσμίως. Μια επιτροπή έγκριτων lighting
designers και αρχιτεκτόνων, αποφασίζει κάθε χρόνο για το ποια
έργα θα είναι υποψήφια. Δικαίωμα
ψήφου έχουν μόνον επαγγελματίες
αρχιτέκτονες και lighting designers
από όλο τον κόσμο. Για το 2020
υποβλήθηκαν 400 συμμετοχές από
40 χώρες. Ψήφισαν 14.000 άτομα και ο φωτισμός της Ακρόπολης
απέσπασε τα ανωτέρω βραβεία. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά, ελληνικό σχέδιο
φωτισμού λαμβάνει το «best of the best»
Lighting award. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά
το γεγονός ότι αφορά στον φωτισμό της
Ακρόπολης των Αθηνών.
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ

7 Μαΐου, 2021 | Ελληνικός Tύπος
Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΕΧΑΡΗΣΑΝ... ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙΙΔΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ».
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
(κατά Ιωάννην, κεφ. 20: 19 – 31)

ΜΗΝΥΜΑ ΧΑΡΑΣ
ΤΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ της χαράς μας δίνουν οι μαθητές του Κυρίου μας, μετά την Ανάστασή
Του. Μέχρι εκείνη τη στιγμή που παρουσιάστηκε ολοζώντανος μπροστά τους, μαύρα
πέπλα απελπισίας τους τύλιγαν. Τώρα που
ατενίζουν αναστημένο το διδάσκαλό τους,
με το δοξασμένο σώμα Του, γεμίζουν οι
καρδιές τους από χαρά.
Ο πόθος για τη χαρά είναι από το Θεό βαλμένος μέσα στην ανθρώπινη καρδιά. Η
χαρά είναι το πρώτο και το έσχατο αίτημα
του ανθρώπου. Από τις κορυφές ως τα πιο
χαμηλά σημεία της κοινωνικής ζωής, η χαρά
είναι η μεγάλη αναζήτηση της ψυχής. Όμως
η χαρά δεν είναι ψυχολογικό φαινόμενο
που εξαρτάται από εξωτερικά γεγονότα.
Τα εξωτερικά γεγονότα του κόσμου τούτου,

διαδέχονται το ένα το άλλο. Έρχονται και
παρέρχονται. Θα ήταν φοβερή παγίδα ν’
αναζητήσει ο άνθρωπος σ’ αυτά την πηγή
της χαράς του. Γιατί ζητώντας τη χαρά σε
μεταβλητούς παράγοντες, την κάνει εφήμερη. Και εδώ θα πρέπει να διακρίνουμε τη
χαρά που διψάει η ψυχή μας, από τις παραποιήσεις της χαράς.
Η πατρίδα της χαράς είναι μέσα μας. Δεν
ελαττώνεται από τις δύσκολες συνθήκες,
ούτε μεγαλώνει από τα πλούτη και τις διασκεδάσεις. Απόδειξη ότι υπάρχουν άρρωστοι, φτωχοί, δοκιμασμένοι άνθρωποι, που
αστράφτουν από ευχαρίστηση και γαλήνη.
Κι υπάρχουν βαθύπλουτοι και πολυφημισμένοι, που θεωρούνται αξιοζήλευτοι κι
όμως μονολογούν θλιβερά: «Δεν γνώρισα

ποτέ μου τη χαρά και την ευτυχία». Και καταντούν μερικοί και στην αυτοκτονία.
Το μήνυμα της χαράς που μας έφερε ο
Αναστημένος Κύριός μας, είναι μια δύναμη
υπερφυσική. Είναι ένα δώρο της Αναστάσεώς Του. Με το δώρο αυτό, με τη δύναμη
αυτή, αγωνίζονται οι πιστοί και νικούν τον
πόνο και την θλίψη. Έτσι οι θλίψεις που επιτρέπει ο Κύριός μας, δεν είναι οι πέτρες που
μας κάνουν να σκοντάψουμε, αλλά γίνονται
τα σκαλοπάτια για ν’ ανεβούμε ψηλότερα.
Όταν λοιπόν συμφιλιωθούμε με τη θλίψη
μας και την αντιμετωπίζουμε με υπομονή
και πίστη τότε γίνεται το οικοδομικό υλικό
της προσωπικότητός μας.
Τότε μπορούμε να μπούμε μέσα στο πνεύμα της Αγίας Γραφής, όταν μας παραγγέλλει: «Πάσαν χαράν ηγήσασθε, αδελφοί μου,
όταν πειρασμοίς περιπέσητε ποικίλοις....»
(ο αδελφόθεος Ιάκωβος). Και ο Απόστολος
Παύλος από την προσωπική του εμπειρία
μας λέει: Χαίρω εν τοις παθήμασί μου». Και
μέσα από την φυλακή της Ρώμης, γράφει
στους Φιλιππησίους: «Χαίρετε εν Κυρίω
πάντοτε. πάλιν ερώ χαίρετε».
Σχολιάζοντας τα λόγια αυτά του Απ. Παύλου, ο ιερός Χρυσόστομος γράφει: Δεν είπε
απλώς, «χαίρετε πάντοτε», αλλά πρόσθεσε

την αιτία της αδιάκοπης χαράς λέγοντας,
«χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε». Εκείνος που
χαίρει τη χαρά, που πηγάζει απ’ τον σύνδεσμο με τον Χριστό, κανένα περιστατικό δεν
θα μπορέσει να του την αφαιρέσει. Γιατί όλα
εκείνα για τα οποία χαίρουμε είναι άστατα
και ευμετάβολα και εύκολα αλλοιώνονται.
Και δεν έχουν αυτό μόνο το κακό. Διότι κι αν
παραμείνουν δεν προσφέρουν τόση χαρά,
ώστε να εξουδετερώσουν και επισκιάσουν
τη λύπη που έρχεται από άλλα πράγματα.
Ο σεβασμός όμως του Θεού έχει και τις δυο
αυτές ιδιότητες. Είναι σταθερός και ασάλευτος και τόση χαρά αναβλύζει ώστε καθόλου
να μην επηρεαζόμαστε από τα δυσάρεστα
της ζωής. Διότι εκείνος που σέβεται το Θεό,
όπως πρέπει και στηρίζει σ’ Αυτόν το θάρρος του, έχει ρίζα της χαράς και την πηγή
κάθε ευθυμίας... Και το πιο αξιοθαύμαστο
είναι, ότι ενώ τα λυπηρά δεν λείπουν, αυτός
εξακολουθεί να ελπίζει και να χαίρει.
Ας προσέξουμε λοιπόν, αδελφοί μου, το μήνυμα αυτό της χαράς, το μεγάλο μυστικό της
χαράς του Απ. Παύλου: Το «εν Κυρίω». Από
το στενό σύνδεσμό μας με το Χριστό, θα
αντλούμε, όπως ο Απόστολος των Εθνών
Παύλος, συνεχώς την υπερφυσική δύναμη
της χαράς.

Η εξομολόγησις επιβάλλεται να γίνεται κάτω από
το πετραχήλι του πνευματικού Ιερέως
Δημήτριος Γεωργίου

Χριστός Ανέστη!

Διαβάζοντας κανείς τὸ αρθρο που δημοσίευσε η εφημερίδα Ελληνικόs Tύπος στις 23
Aπριλίου σελίδα 19 με τίτλο «Σε ποιόν ἐξομολογεῖσαι τις αμαρτίες σου», δὲν μπορεί να
μην αισθάνεται λύπη για τη διασπορά των
αιρετικών αντιλήψεων σχετικά με το μυστήριο τῆς ἐξομόλογήσεως.
Είναι μεγάλη πλάνη να παρερμηνεύει κανείς
τους λόγους τοῦ ἰδίου Ιησού Χριστού. Το
άρθρο αυτό αναφέρει ὅτι ἡ μυστηριακή ἐξομολόγηση, όπως γίνεται σήμερα στον ιερέα
εξομολόγο, δέν υπήρχε στην αρχαία εποχή
αλλά μπήκε ως υποχρεωτικός θεσμός 1200
περίπου χρόνια μετά Χριστόν. Γράφουν ὅτι
«η Ἁγία Γραφή δεν αναφέρει απολύτως τίποτε για αυτού του είδους εξομολόγηση».
Λέγουν επίσης ότι «μπήκε σαν υποχρεωτικός θεσμός». Όλα αυτά και πολλά άλλα φανερώνουν ότι είναι εναντίον της Καινής Διαθήκης, του βιβλίου του θεού που αναγεννά,
συγχωρεί, σώζει και φωτίζει τις καρδιές μας.
Σύμφωνα με την Ἁγια Γραφή, το μυστήριο τῆς μετανοίας δὲν ἦταν μόνον γιὰ τὴν
ἐποχὴ τοῦ Κυρίου.
Οἱ ἄνθρωποι κάθε ἐποχῆς ἔχουν ἀνάγκη
μετανοίας καὶ συγχωρήσεως. Γι’ αὐτὸ καὶ
τὴν ἐξουσία αὐτὴ τὴν μετέδωσε ὁ Χριστὸς
στοὺς ᾿Αποστόλους καὶ οἱ ᾿Απόστολοι στοὺς
ἐπισκόπους καὶ ἱερεῖς. Θὰ ὅριζε, λοιπόν, ὁ
Κύριος ἕνα μυστήριο ἂν δὲν ἦταν ἀπαραίτητο, ἂν τὸ ἀντικαθιστοῦσε ἡ θεία Κοινωνία;
᾿Απευθυνόμενος ὁ Χριστὸς στοὺς ᾽Αποστόλους τοὺς διαβεβαιώνει: «Αμὴν λέγω ὑμῖν,
ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα
ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς
γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ» (Ματθ.
ιστ΄ 19). Καὶ κατὰ τὴν πρώτη μετὰ τὴν ᾽Ανάσταση ἐμφάνιση ἀναδεικνύει τοὺς μαθητὰς
διαδόχους καὶ συνεχιστὰς τοῦ ἔργου του
καὶ τοὺς περιβάλλει μὲ τὴν ἐξουσία τοῦ δεσμεῖν καὶ λύειν ἁμαρτήματα: «Ενεφύσησε
καὶ λέγει αὐτοῖς λάβετε Πνεῦμα ῞Αγιον• ἄν
τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς,

ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται» (Ἰωάν. κ΄
22 – 23).
Μια προσεκτική μελέτη των πηγῶν τοῦ
Χριστιανισμού μᾶς πείθει, ὅτι ἡ μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση ὑπῆρξαν ἀνέκαθεν θεσμὸς τῆς ᾿Εκκλησίας, ὅπως τὸ
διεκήρυξε ὁ Κύριος, τὸ ἀκολούθησαν
οἱ ᾿Απόστολοι καὶ οἱ Πατέρες καὶ ὅλο
τὸ Χριστιανικό πλήρωμα. ῞Ενας θεσμὸς
δὲν εἶναι περιστασιακός. Εἶναι διαρκὴς καὶ
μεταβιβάζεται ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά, ἕως συντελείας τῶν αἰώνων. Ισχύει γιὰ τὴν μετάνοια ὅ,τι ἰσχύει γιὰ τὸ βάπτισμα καὶ τὴν θεία
Εὐχαριστία. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὅταν ὁ Κύριος ἔδινε
τὴν ἐξουσία στοὺς μαθητάς Του, τὴν παραχωροῦσε διὰ τῶν ᾿Αποστόλων καὶ στοὺς
κληρικοὺς ὅλων τῶν αἰώνων.
Ήδη ἡ πρώτη ᾽Εκκλησία ἀσκεῖ τὴν ἐξουσία
αὐτή. Ἡ «Διδαχὴ τῶν 12 Αποστόλων», ἔργο
τῶν ἀρχῶν τοῦ 2ου αἰώνα, συνιστᾶ στὸν
κάθε πιστό: «Ἐν Ἐκκλησίᾳ ἐξομολογήσῃ
τὰ παραπτώματά σου καὶ οὐ προσελεύσῃ
ἐπὶ προσευχὴν ἐν συνειδήσει πονηρᾷ».
Στὴν συνέχεια προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ
συγκεντρώνωνται τὴν Κυριακή, γιὰ νὰ μετέχουν τῶν ἀχράντων μυστηρίων καὶ νὰ
εὐχαριστοῦν «προεξομολογησάμενοι τὰ
παραπτώματα ὑμῶν, ὅπως καθαρὰ ἡ θυσία ὑμῶν ᾖ». Ὁ ἅγιος Κυπριανὸς κατηγορεῖ ἐκείνους, πού ἔπεσαν στὸν καιρὸ τοῦ
διωγμοῦ καὶ χωρὶς μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση κοινωνοῦσαν, ἐνῶ ἄλλοι γιὰ μικρότερα ἁμαρτήματα ἐξομολογοῦντο καί «διὰ
τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ ἐπισκόπου
καὶ τοῦ κλήρου λαμβάνουν τὸ δικαίωμα τῆς
κοινωνίας».
Τὴν ἴδια ἀλήθεια διακηρύσσει καὶ ὁ Μέγας ᾿Αθανάσιος: «Ὥσπερ ἄνθρωπος ὑπὸ
ἀνθρώπου ἱερέως βαπτιζόμενος φωτίζεται
τῇ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος χάριτι, οὕτω καὶ ὁ
ἐξομολογούμενος ἐν μετανοίᾳ διὰ τοῦ ἱερέως λαμβάνει τὴν ἄφεσιν χάριτι Χριστοῦ».
Οπως ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ ἱερέα βαπτίζεται καὶ λαμβάνει τὸν φωτισμὸ μὲ τὴν
χάρη τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, ἔτσι καὶ ὁ
ἐξομολογούμενος μὲ εἰλικρινῆ μετάνοια

παίρνει διὰ τοῦ ἱερέως τὴν ἄφεση μὲ τὴν
χάρη τοῦ Χριστοῦ.
Έτσι εἶναι. Δὲν παίρνει κανείς μόνος του
νερὸ καὶ λάδι, γιὰ νὰ τελέση τὸ μυστήριο
τοῦ Βαπτίσματος. Οὔτε ψωμὶ καὶ κρασί, γιὰ
νὰ μεταλάβη μόνος του. Θὰ βαπτισθῆ καὶ
θὰ κοινωνήση ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς. Πῶς, λοιπόν,
αὐτό, ποὺ δὲν διανοεῖται γιὰ τὰ ἄλλα μυστήρια, μπορεῖ νὰ τὸ σκεφθῆ γιὰ τὸ μυστήριο
τῆς μετανοίας;
Νὰ ἀναφερθοῦμε στὸν Μ. Βασίλειο; «Αναγκαῖον, γράφει, ἐξομολογεῖσθαι τὰ ἁμαρτήματα τοῖς πεπιστευμένοις τὴν οἰκονομίαν
τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ». Εἶναι ἀναγκαῖο
νὰ ἐξομολογούμεθα τὰ ἁμαρτήματα σὲ
αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἔχει ἀνατεθῆ ἡ διαχείριση τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος προσθέτει: «Στοὺς ἱερεῖς ποὺ

ζοῦν καὶ κινοῦνται στὴν γῆ δόθηκαν οὐράνιες δικαιοδοσίες καὶ ἔλαβαν ἐξουσία τὴν
ὁποία οὔτε σὲ ἀγγέλους οὔτε σὲ ἀρχαγγέλους ἔδωσε ὁ Θεός». Καὶ συμπληρώνει: «
Απερ ἂν ἐργάσων ται κάτω οἱ ἱερεῖς, ταῦτα
ὁ Θεὸς ἄνω κυροῖ (ἐπι κυρώνει) καὶ τὴν
τῶν δούλων γνώμην ὁ Δεσπότης βεβαιοί
(ἐπιβεβαιώνει)».
Αυτά τα λίγα νομίζω ότι είναι αρκετά για να
πειστείτε ότι η εξομολόγησις επιβάλλεται να
γίνεται κάτω από το πετραχήλι του πνευματικού ιερέως.
Εύχομαι και προσεύχομαι ο Αναστάς εκ νεκρών Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να φωτίσει τις σκέψεις σας και να πιστέψετε στην
διδασκαλία της Ορθόδοξου Εκκλησίας του
Χριστού για τη σωτηρία της ψυχής σας.

Χριστός Ανέστη!
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Marinated Salmon
Roasted Greek Salad
(serves 4)
1 pint of cherry tomatoes (halved)
2 bell peppers, sliced
1 red onion, sliced
1 zucchini, cut into half-moon slices
olive oil

•
•
•
•

•
•
•
•
•

handful of black olives
salt and pepper
1 slab of feta cheese, crumbled
balsamic vinegar
Dried Greek oregano
Pre-heated 400F oven

1.
Add all your
vegetables (incl. olives)
into a baking tray and
drizzle them with olive oil
and season with some
salt & pepper.
Πήτερ
2.
Throw the tray
Μινάκης
into your oven and bake
for about 20 minutes or
until some caramelization is noticed.
3.
Place in a serving platter and
drizzle with some balsamic vinegar and
crumble some Greek feta and a sprinkle of
dried oregano.

•
•
•
•
•

(serves 4)
4 skinless salmon fillets
1 Tbsp. sesame oil
1 tsp. grated ginger

•
•
•

1 Tbsp. horseradish Dijon mustard
2 tsp. Soy Sauce
1 Tbsp. maple syrup

1.
Add all the above ingredients
into a large zip-lock bag and add the
fillets. Gently squish the marinade to coat
your salmon and allow to marinate for 30
minutes.
2.
Pre-heat your grill to a very hot
temperature. Brush off any residue from the
grill and wipe/treat your grill with vegetable
oil.
3.
Grill your salmon for 3 minutes per
side. Serve immediately.

Μαριναρισμένος σολομός
•
•
•

Ψητή ελληνική σαλάτα
(για 4 άτομα)
1 πίντα ντοματίνια (μισή)
2 πιπεριές, κομμένες σε φέτες
1 κόκκινο κρεμμύδι, κομμένες σε
φέτες
1 κολοκυθάκι, κομμένο σε φέτες μισού φεγγαριού
ελαιόλαδο

•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 χούφτα μαύρες ελιές
πιπέρι
1 πλάκα τυρί φέτα, θρυμματισμένη
βαλσάμικο ξίδι
Αποξηραμένη ελληνική ρίγανη
Προθερμασμένος φούρνος 400
Φαρενάιτ

1.
Προσθέτουμε όλα τα λαχανικά (μαζί με τις ελιές) σε ένα ταψί και ραντίζουμε με
ελαιόλαδο και αλατοπίπερο.
2.
Ρίχνουμε το δίσκο στο φούρνο και ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά ή έως ότου
παρατηρηθεί κάποια καραμελοποίηση.
3.
Τοποθετούμε σε μια πιατέλα σερβιρίσματος και περιχύνουμε με λίγο βαλσάμικο
ξίδι και θρυμματίζουμε λίγη ελληνική φέτα και πασπαλίζουμε με αποξηραμένη ρίγανη.

•

( 4 άτομα)
4 φιλέτα σολομού χωρίς δέρμα
1 κουταλιά της σούπας. σησαμέλαιο
1 κουταλάκι του γλυκού. τριμμένο
τζίντζερ
1 κουταλιά της σούπας. χρένο

•
•

μουστάρδα Dijon
2 κουταλάκια του γλυκού. Σάλτσα
σόγιας
1 κουταλιά της σούπας. σιρόπι από
σφένδαμο

1.
Προσθέτουμε όλα τα παραπάνω συστατικά σε μια μεγάλη σακούλα με ζίπερ και
προσθέτουμε τα φιλέτα σολομού. Αλείφουμε απαλά τη μαρινάδα για να καλύψουμε τον
σολομό και τον αφήνουμε για 30 λεπτά.
2.
Προθερμαίνουμε τη σχάρα σε πολύ ζεστή θερμοκρασία. Αφαιρούμε τυχόν υπολείμματα από τη σχάρα και σκουπίζουμε τη σχάρα με φυτικό λάδι.
3.
Ψήνουμε το σολομό για 3 λεπτά ανά πλευρά. Σερβίρουμε αμέσως.

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

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

Έλληνας καθηγητής μαθηματικών παραδίδει ιδιαίτερα
μαθήματα κατ’ οίκον, Ελληνικής γλώσσας και Μαθηματικών.
Τιμές προσιτές.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλέφωνο
647-9046721 κ. Στέλιος

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ

7 Μαΐου, 2021 | Ελληνικός Tύπος
Ένα ζευγάρι με τον τρίχρονο γιο τους
πήγαν στο ζωολογικό κήπο.
Ο μικρός βλέπει για πρώτη φορά στη
ζωή του παγώνια και εκστασιασμένος
φωνάζει στον πατέρα του:
- Μπαμπά μπαμπά κοίτα. Άνθισαν οι
κότες!
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7 Παρασκευή

Αγ. Κοδρατου /
Νείλου
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8 Σάββατο

9 Κυριακή

10 Δευτέρα

11 Τρίτη

Αγ. Ιωάννου
Θεολόγου/
Αρσενίου
Μεγάλου
/Αιμιλίας

Αγ. Χριστοφόρου
/ Προ. Ισαiου
Αγ. Νικολάου
Βουνένων

Αγ. Σίμωνος
Ζηλωτού/
οσίου
Λαυρεντίου

Αγ. Μεθοδίου +
Κυρίλλου
ισαποστόλων /
Αργυρού νεομαρ.

12 Τετάρτη

Αγ. Επιφανίου επ.
Κύπρου/ Γερμανού
Κ/Πόλεως/
Ερμογένου
Μόσχας

13 Πέμπτη

Γλυκερίας/
Γαβριήλ,
Ευθυμίου +
Γεωργίου
Ιβήρων

Ευχές και Χρόνια Πολλά στις Μητέρες όλου του Κόσμου
Γιορτή της Μητέρας – την Κυριακή 9 Μαΐου, όμως
και φέτος καθώς φαίνεται δεν θα γιορτάσουμε όλοι
μαζί με τις μαμάδες και τις γιαγιάδες μας την ιδιαίτερη αυτή ημέρα, όπως συνηθίζεται.
Οι περιορισμοί που μπήκαν σε εφαρμογή λόγω του
κορονοϊού δεν πρόκειται να αρθούν και έτσι πολλές
οικογένειες αναρωτιούνται και αναζητούν τρόπους
ώστε να καταφέρουν να επισκεφθούν αυτή την Κυριακή μαμάδες και γιαγιάδες έστω και για λίγο για
να γιορτάσουν μαζί αυτή την ιδιαίτερη ημέρα, χωρίς
όμως να βάλουν σε κίνδυνο τις ίδιες και την υγεία
τους.
ΜΗΤΕΡΑ! Μια λέξη ιερή.
Φορτισμένη με πολλές σημασίες, χρώματα και συναισθήματα. Σύμβολο ανιδιοτελούς αγάπης, φροντίδας και ζεστασιάς. Η πρώτη λέξη που ψελλίζουν
τα χείλη μας. Η μητέρα είναι η προσωποποίηση της αγάπης και της στοργής. Μιας αγάπης δίχως όρους και όρια.
Η Γιορτή της Μητέρας (Ιστορικό)
Η Αρχαία Ελλάδα είναι η πρωταρχική πηγή αναφοράς
στην "γιορτή της μητέρας". Ήταν γιορτή της άνοιξης
όπου λατρευόταν η Γαία, η μητέρα Γη, μητέρα όλων των
θεών και των ανθρώπων. Αργότερα την αντικατέστησε η
κόρη της η Ρέα η σύζυγος του Κρόνου, μητέρα του Δία
και θεά της γονιμότητας.
Μία νεότερη εκδοχή ήταν η αποκαλούμενη "Mothering
Sunday", που μας μεταφέρει στην Αγγλία του 1600.
Αυτή η μέρα γιορταζόταν την 4η Κυριακή της Σαρακοστής προς τιμή όλων των μητέρων της Αγγλίας. Κατά την
διάρκεια αυτής της μέρας, οι υπηρέτες που έμεναν στα
σπίτια των αφεντικών τους έπαιρναν μία μέρα άδεια για

να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να περάσουν την
ημέρα με τις μητέρες τους.
Καθώς ο Χριστιανισμός εξαπλώθηκε στην Ευρώπη η
γιορτή μεταβλήθηκε προς τιμή της "Μητέρας Εκκλησίας"
αλλά με τον καιρό οι δύο έννοιες συγχωνεύτηκαν. Έτσι
ο κόσμος τιμούσε ταυτόχρονα την μητέρα και την εκκλησία. Παραδοσιακά δώρα όπως τα λουλούδια, τα φυτά ή
οι σοκολάτες προσφέρονταν στη Γιορτή της μητέρας.
Η δεύτερη Κυριακή του Μάη που καθιερώθηκε σαν εθνική γιορτή της μητέρας στις ΗΠΑ οφείλεται στην έμπνευση μιας γυναίκας από την Φιλαδέλφεια της Ana Jarvis.
Η Ana Jarvis θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας
της ξεκίνησε το 1907 μια εκστρατεία για να καθιερωθεί
μια επίσημη γιορτή της μητέρας. Η προσπάθειά της είχε
απήχηση και η γιορτή της μητέρας έγινε επίσημα εθνική γιορτή των ΗΠΑ το 1914 με προεδρικό διάταγμα που

όριζε την δεύτερη Κυριακή του Μάη σαν Ημέρα της Μητέρας.
Αν και πολλές χώρες έχουν δικές τους ημερομηνίες για τη γιορτή της μητέρας, όπως και δικούς τους λόγους για να γιορτάζουν μια τέτοια
μέρα, η δεύτερη Κυριακή του Μάη έχει επικρατήσει διεθνώς. Έτσι πολλές ευρωπαϊκές
χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα γιορτάζει
την γιορτή της μητέρας την δεύτερη Κυριακή
του Μάη.
Η Γιορτή της μητέρας βέβαια έχει χάσει, όπως
και όλες οι γιορτές, τον παραδοσιακό της χαρακτήρα. Βλέπετε πρώτοι οι Αμερικάνοι, χωρίς να υστερούμε οι υπόλοιποι, ανακάλυψαν
ότι παρ' όλο που η γιορτή αυτή καθιερώθηκε
για να γιορτάζεται η μητέρα σαν έννοια, ήταν
παρόλα αυτά μιας πρώτης τάξης ευκαιρία
να δείξει κανείς την αγάπη του για την δική του μητέρα.
Γρήγορα το εμπόριο και διαφήμιση ανακάλυψαν μια νέα
πηγή εσόδων και έτσι τα πρώτα συμβολικά λουλούδια
της γιορτής έγιναν γρήγορα ανθοδέσμες και γλάστρες
ώστε σήμερα η γιορτή της μητέρας να είναι η πιο εμπορική γιορτή για λουλούδια, γλάστρες και εποχιακά φυτά διεθνώς εκτός από τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με έρευνες
η γιορτή της Μητέρας κατέχει τα τελευταία χρόνια μερίδιο
26% στο σύνολο των ετήσιων πωλήσεων λουλουδιών
και φυτών που γίνονται κατά την διάρκεια των διάφορων
γιορτών.
Αφιερωμένο στην μαμά μου Στέλλα. Αν και της τα
έχω πει αρκετές φορές προφορικά θα χαρεί πολύ
να τα δει και με τον γραπτό λόγο. Σ’ αγαπώ πολύ! Η
κόρη σου Κατερίνα
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Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου

Με κάθε επισημότητα και θρησκευτική Κατάνυξη εορτάστηκε η Μνήμη του Αγίου Γεωργίου στο Τορόντο χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Καναδά κ. Σωτηρίου.
Ευχόμαστε Χρόνια Πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και
ιδιαίτερα στους φωτογράφους μας Γιώργο Τριανταφυλλίδη
και Γιώργο Μάνο.
Εκ μεταθέσεως από τις 23 Απριλίου γιορτάσαμε, τη Δευτέρα του Πάσχα, της Διακαινησίμου εβδομάδας, δηλ. της
εβδομάδας, που ουσιαστικά θεωρείται ως μία ημέρα και
επανάληψη της ημέρας της Αναστάσεως, τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, ο οποίος έζησε στα τέλη του 3ου – αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ., επί
βασιλείας του Διοκλητιανού.
Γεννήθηκε στην Καππαδοκία από ευσεβείς γονείς και έμεινε ορφανός από πατέρα σε ηλικία δέκα ετών. Η μητέρα του
τον έφερε μαζί της στην πατρίδα της, την Παλαιστίνη. Ο
Γεώργιος, καίτοι νεαρός, κατατάχθηκε στο ρωμαϊκό στρατό,
όπου μάλιστα προήχθη σε μεγάλα αξιώματα. Διακρινόταν

σ’ όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για τη γενναιότητα και
την αποτελεσματικότητά του.
Κατά την εποχή που ο Διοκλητιανός συγκάλεσε τους αξιωματούχους, για να εξεύρει τρόπους δίωξης των Χριστιανών, ο θαρραλέος Γεώργιος αναγκάστηκε να εκδηλώσει
τη χριστιανική του ιδιότητα. Η πράξη του αυτή οδήγησε το
Διοκλητιανό να τον φυλακίσει και στη συνέχεια να διατάξει σκληρά βασανιστήρια εναντίον του. Τότε δύο από τους
αξιωματικούς εμφανίστηκαν ενώπιον του Διοκλητιανού και
ομολόγησαν την αφοσίωσή τους στην αληθινή πίστη του
Γεώργιου. Αποτέλεσμα ήταν να μαρτυρήσουν μαζί με άλλους χίλιους στρατιώτες για την αγάπη του Χριστού.
Ακολούθως, ο διώκτης αυτοκράτορας διέταξε να ρίξουν το
γενναίο Γεώργιο σε λάκκο με ασβέστη και ζεστό νερό, έτσι
ώστε να διαλυθούν ακόμη και τα οστά του. Μετά από τρεις
ημέρες όμως, οι δήμιοι τον βρήκαν όρθιο να προσεύχεται.
Με όλα αυτά που συνέβαιναν, ο λαός ενθουσιαζόταν και αισθανόταν να τον αγγίζει η ευλογία του αναστημένου Ιησού

Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας
του Τύπου: H πληροφόρηση ένα
σωτήριο δημόσιο αγαθό
Έκκληση σε όλες τις κυβερνήσεις να κάνουν
ό,τι μπορούν για να υποστηρίξουν την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την πολυφωνία
των μέσων ενημέρωσης, απευθύνει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, σε μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, στις 3 Μαΐου. Σε
πολλές χώρες, σημειώνει ο Αντόνιο Γκουτέρες, οι δημοσιογράφοι και οι εργαζόμενοι
στα μέσα μαζικές ενημέρωσης αντιμετωπίζουν μεγάλους προσωπικούς κινδύνους,
όπως νέους περιορισμούς, λογοκρισία, βία,
παρενοχλήσεις, προφυλακίσεις, ακόμα και
θάνατο μόνο και μόνο επειδή κάνουν τη
δουλειά τους. Η κατάσταση συνεχίζει να χειροτερεύει, παρατηρεί περαιτέρω.
Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνει πως παρά
τις δραματικές αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η επείγουσα έκκληση για ελευθερία του Tύπου
και ελεύθερη πρόσβαση στην ενημέρωση
είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Η
ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία
είναι ο μεγαλύτερος σύμμαχος μας στην
προσπάθεια να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση, σημειώνει και αποκρυσταλλώνοντας το μήνυμά του, προτρέπει
«να επαναλάβουμε τις προσπάθειες για την
προστασία της ελευθερίας του Τύπου, ώστε
η πληροφόρηση να παραμείνει ένα σωτήριο
δημόσιο αγαθό για όλους».
Στην αρχή του μηνύματός του, ο γενικός
γραμματέας του ΟΗΕ αναφέρεται στις παγκόσμιες προκλήσεις κατά τη διάρκεια της

πανδημίας του κορονοϊού, επισημαίνοντας
ότι υπογραμμίζουν τον κρίσιμο ρόλο των
αξιόπιστων, επιβεβαιωμένων και καθολικά
προσβάσιμων πληροφοριών για τη σωτηρία ζωών και την οικοδόμηση ισχυρών και
ανθεκτικών κοινωνιών.
Εν συνεχεία, εστιάζει στον ρόλο των δημοσιογράφων και σημειώνει πως «μάς βοηθούν να πορευόμαστε σε έναν ταχέως
μεταλλασσόμενο και συχνά υπερφορτωμένο τοπίο πληροφοριών, ενώ βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με επικίνδυνες ανακρίβειες και
αναλήθειες».
Τέλος, ο Αντόνιο Γκουτέρες αναφέρεται
στις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας.
«Έχουν πλήξει πολλά μέσα ενημέρωσης,
απειλώντας την ίδια την επιβίωσή τους. Καθώς οι προϋπολογισμοί περιορίζονται, το
ίδιο συμβαίνει και με την πρόσβαση στην
αξιόπιστη πληροφόρηση. Φήμες, ανακρίβειες και ακραίες διχαστικές γνώμες έρχονται να καλύψουν το κενό».

Ο Πρωθυπουργός Justin
Trudeau έκανε την
ακόλουθη δήλωση για
την Παγκόσμια Ημέρα
Ελευθερίας του Τύπου

Την Παγκόσμια Ημέρα της Ελευθερίας του
Τύπου, γιορτάζουμε τον ανεκτίμητο ρόλο
που διαδραματίζουν οι δημοσιογράφοι στον

Χριστού, ενώ ο ζηλόφθων αυτοκράτορας περισσότερο
ωρυόταν και διέβαλλε τον Άγιο. Τα φρικτά βασανιστήρια
συνεχίζονταν, ενώ ο Άγιος θαρραλέα δοξολογούσε τον Τριαδικό Θεό.
Ο Άγιος Γεώργιος αισθανόμενος το τέλος να πλησιάζει, με
πνευματική αγαλλίαση παρουσιάστηκε ενώπιον του ρωμαίου βασιλιά, ο οποίος τού πρότεινε να πάνε μαζί να θυσιάσουν στον ειδωλολατρικό ναό. Όταν όμως ο Άγιος έκανε
το σημείο του Σταυρού, τα είδωλα έπεσαν και έγιναν κομμάτια. Τότε τον αποκεφάλισαν κι έτσι παρέδωσε το πνεύμα
του στον αναστημένο Κύριο της ζωής και του θανάτου με το
μαρτυρικό του τέλος.
Πλήθος ναών και μοναστηριών πανηγυρίζουν σήμερα, στην
πατρίδα μας και σε όλη την Ορθοδοξία, ανήμερα της μνήμης
του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.
Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!
Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Καναδά και σε όλο τον κόσμο και αποτίουμε φόρο τιμής σε όλους εκείνους
που έχασαν τη ζωή τους στην αναζήτηση της αλήθειας .. Επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για ένα πιο
δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον
όπου όλοι παντού είναι ελεύθεροι να
ακούσουν τη φωνή τους.
Το θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Ελευθερίας του Τύπου είναι «Η πληροφόρηση ως κοινό αγαθό». Μας υπενθυμίζει
ότι η ποιότητα, η σαφής και αληθινή πληροφόρηση είναι απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία που βασίζεται στις αξίες της
τιμιότητας και του σεβασμού, της αμεροληψίας και της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και
της αξιοπρέπειας.
Όπως έχει δείξει η παγκόσμια πανδημία
COVID-19, η πρόσβαση σε έγκαιρες αξιόπιστες πληροφορίες μπορεί να κάνει τη
διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Για περισσότερο από ένα χρόνο, πολλοί δημοσιογράφοι εργάζονται μέρα και νύχτα για να
αναλύσουν τα δεδομένα COVID-19, να καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση και
να μεταδώσουν ζωτικής σημασίας ιστορίες
για την πανδημία για να διασφαλίσουν ότι
είμαστε ενημερωμένοι και προστατευμένοι.
Σε μια εποχή που οι πληροφορίες είναι ευκολότερο να χειραγωγηθούν και πιο άφθονες από ποτέ, ο ρόλος των δημοσιογράφων
στη ζωή μας και στην υγεία των κοινοτήτων
μας δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικός.
Ως Συνασπισμός για την Ελευθερία των
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο Καναδάς
θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για την προστασία της ελευθερίας της
έκφρασης και για την προώθηση της ελευθερίας του Τύπου σε όλο τον κόσμο. Τον
Ιούλιο του 2020, μαζί με τους εταίρους, ο

Καναδάς υπήρξε χορηγός ενός νέου ψηφίσματος σχετικά με την επανεξέταση του
θέματος της ελευθερίας της έκφρασης στην
ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.
Αργότερα την ίδια χρονιά, ο Καναδάς και η
Μποτσουάνα φιλοξένησαν από κοινού τη
2η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Ελευθερία
του Τύπου για την αύξηση των προσπαθειών για την υπεράσπιση της ελευθερίας των
μέσων ενημέρωσης και την καταπολέμηση
της παραπληροφόρησης.
Τις ευχαριστίες τους προς τους δημοσιογράφους εξέφρασε ο πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau δηλώνοντας τα εξής:
“Εκ μέρους των Καναδών, ευχαριστώ τους
δημοσιογράφους παντού που μοιράστηκαν τα γεγονότα που χρειαζόμαστε για να
κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο, να
συνεισφέρουμε στις κοινότητές μας και να
ζήσουμε μια πιο ελεύθερη και πλουσιότερη
ζωή. Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας των δημοκρατιών και ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε
δίκαιης, ισχυρής και δυναμικής κοινωνία.”
′′ On behalf of Canadians, I thank journalists
everywhere for sharing the facts we need
to better understand the world, contribute
to our communities and live a freer and
richer life They are the first line of defence
of democracies and the cornerstone of any
equitable, strong and dynamic society. ′′
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Η σειρά σας
έρχεται
σύντομα.

To πρόγραμμα εμβολιασμού COVID-19 του Οντάριο βοηθά να
σταματήσει η εξάπλωση και να σωθούν ζωές.
Χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την επαρχία εμβολιάζονται κάθε μέρα.
Ενώ ο εμβολιασμός συνεχίζεται, πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να φοράμε μάσκα, να πλένουμε τα χέρια μας
και να διατηρούμε την απόστασή μας.
Μάθετε περισσότερα στο ontario.ca/covidvaccineplan ή τηλεφωνείστε στο 1-888-999-6488 για βοήθεια σε
300 γλώσσες.

Με έξοδα της κυβέρνησης του Οντάριο
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