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Το Οντάριο παρατείνει την εντολή
παραμονής στο σπίτι μέχρι τις 2 Ιουνίου
Η κυβέρνηση του Ford επέκτεινε την επαρχιακή
εντολή παραμονής στο σπίτι και όλα τα μέτρα
δημόσιας υγείας για άλλες δύο εβδομάδες
Η εντολή, η οποία αναμενόταν να λήξει στις 20
Μαΐου, κορονοϊού επιτρέποντος, θα λήξει στις 2
Ιουνίου. Ο πρωθυπουργός Doug Ford δήλωσε
ότι ο στόχος του είναι να έχει τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο χωρίς περιορισμούς και η
παράταση είναι απαραίτητη για να συμβεί αυτό.

Ontario
extends
stay at
home order
to June 2

«Πρέπει να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να
προστατεύσουμε αυτό το καλοκαίρι για όλους
τους κατοίκους του Οντάριο», δήλωσε ο Ford.
«Αυτές είναι πολύτιμες
εβδομάδες που δεν θα
σελίδα 3
σπαταλήσουμε».
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Οι καναδικές οικογένειες μπορούν να
λάβουν έως και $1200 ανά
σελίδα 3
παιδί για το έτος 2021

Εβδομάδα νοσηλευτικής :
αφιερωμένη σε εκείνους που
"Απαντούν στην κλήση"
Όλη αυτή την εβδομάδα, οι
Καναδοί σε ολόκληρο το έθνος
εφιστούν την προσοχή στις
νοσοκόμες και στον ζωτικό
ρόλο που διαδραματίζουν
στην κοινότητα υγειονομικής
περίθαλψης του Καναδά. Το
θέμα της φετινής Νοσηλευτικής
Εβδομάδας (10-16 Μαΐου),
που αναπτύχθηκε από
τον Καναδικό Σύλλογο
Νοσηλευτών έχει τίτλο:
«Απαντάμε στην Κλήση»,
“WeAnswerTheCall”.

σελίδα 5

Η Ομοσπονδιακή
Κυβέρνηση επενδύει
$12 δις στη δημόσια
συγκοινωνία του Οντάριο

TDSB διατηρεί το ίδιο
περσινό μοντέλο εκπαίδευσης
για τους μαθητές γυμνασίου
το νέο σχολικό έτος 2021-22

Η «ακτινογραφία»
των ανατροπών
που προωθούνται
στα εργασιακά

Επιστολές
Αναστασιάδη προς ΟΗΕ,
Συμβούλιο Ασφαλείας
και κράτη ΕΕ
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Garden Centre Now Open

California Sweet Peaches
or Nectarines

2

3

Cut From Canada Grade “AA”

Boneless Blade Steak

6

Deli Sliced

906 g

9.03 lb

General Mills
399-442 g

16x100 g

5

/each
Aurora

Arborio Rice

3

5

2/

11.29 lb

1

Natural Cheese Slices
220-240 g

4

/each

/100 g

Sliced Bread

White, Whole Wheat, Plus Fibre or
Texas Toast
675 g

5

$

2/
Wonder

Hot Dog or Hamburger Buns

12 rolls

1

Wonder

/each

Paper Towels

99

2

49

49

E-Z Ware

250 g

$

Black Diamond

/each

Egg Pasta

750 g

Smoked Swiss Cheese

/100 g

99

99

Deli Sliced

99

/each

Oatmeal Crisp Cereal

Yogurt

Aurora

9

1

lb/3.28 kg

/each

Roast Beef

99

lb/15.41 kg

...
Iogo

lb/8.80 kg

1/3 lb Beef Burgers

2

49

99

Cardinal Roadhouse

99

Ontario Grown

1 lb pkg

99

lb/6.59 kg

TH ROAD
DANFOR

Fresh Sweet Strawberries Vine Cluster Tomatoes

Fresh Asparagus

99

468 Danforth Road

Beer, Wine
& Cider

Product of USA

Ontario Grown

SunValley Market

Now Selling

Assorted Flowers & Vegetable Plants in Stock

Product of USA

ST. CLAIR AVE. EAST

KENNEDY ROAD

Specials effective

BIRCHMOUNT ROAD

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

8’s

11

99
/each

5

$

2/
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Οι καναδικές οικογένειες μπορούν
να λάβουν έως και $1200 ανά
παιδί για το έτος 2021
Καναδικές οικογένειες που
πληρούν τις προϋποθέσεις
και έχουν παιδιά κάτω των
έξι ετών μπορούν να περιμένουν να λάβουν λίγο περισσότερα χρήματα από το Canada Child
Benefit (CCB) το 2021.
Την Τετάρτη 12 Μαΐου, ανακοινώθηκε ότι
το επιπλέον συμπλήρωμα για μικρά παιδιά
CCB (CCBYCS) θα καταβληθεί αργότερα αυτόν τον μήνα.
Τα επιπλέον μετρητά, που ανέρχονται έως
και $1.200 ανά παιδί κάτω των έξι ετών, στοχεύουν να βοηθήσουν με τις "απρόβλεπτες
δαπάνες της πανδημίας COVID-19", συμπεριλαμβανομένων των γευμάτων, των ρούχων
και των δραστηριοτήτων στο σπίτι.
Οι οικογένειες που λαμβάνουν ήδη το CCB
δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια
για να λάβουν το πρόσθετο όφελος. Ωστόσο, πρέπει να υποβάλουν τις φορολογικές
δηλώσεις 2019 και 2020 για να έχουν πρόσβαση στις πληρωμές. Όσοι δεν έχουν υποβάλει ακόμη αίτηση μπορούν να πληρούν τις
προϋποθέσεις για το CCB και το CCBYCS
συμπληρώνοντας τις επιστροφές τους το
συντομότερο.
Οι επιλέξιμες οικογένειες με καθαρό εισόδημα $120.000 ή λιγότερο θα λάβουν τέσσερις
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πληρωμές $300 για κάθε παιδί κάτω των έξι
ετών, ξεκινώντας με δύο πληρωμές στις 28
Μαΐου 2021.
Οι δύο τελευταίες πληρωμές θα διανεμηθούν
στις 30 Ιουλίου και στις 29 Οκτωβρίου 2021
αντίστοιχα.
Σε ένα δελτίο τύπου, ο Οργανισμός Εσόδων
του Καναδά (CRA) δήλωσε ότι το CCBYCS
αναμένεται να ωφελήσει περίπου 1,6 εκατομμύρια καναδικές οικογένειες και περίπου 2,1
εκατομμύρια παιδιά κάτω των έξι ετών.

Η στρατηγική Team Toronto Sprint ξεπερνά
το 50% της εμβολιαστικής κάλυψης
Η στρατηγική Team Toronto
Sprint ξεπερνά το 50% της
εμβολιαστικής κάλυψης και
οι πρωτοβουλίες κοινοτικών
και υγειονομικών συνεργασιών οδηγούν σε αυξημένη χορήγηση εμβολίων COVID-19 σε ευάλωτες κοινότητες σε
όλη την πόλη του Τορόντο.
Οι κινητές κλινικές της Team Toronto Sprint
Strategy παρέχουν πρόσβαση στο εμβόλιο
και βελτιώνουν την ισότητα σε κοινότητες με
αυξημένη προτεραιότητα για περισσότερο
από ένα μήνα. H κάλυψη εμβολιασμού στους
17 ταχυδρομικούς κώδικες hot spot που στοχεύει η στρατηγική έχει αυξηθεί σταθερά,
ξεπερνώντας τώρα τον εμβολιασμό του 50%
των ενηλίκων σε πολλές περιοχές.
Η στρατηγική Sprint ξεκίνησε αρχικά σε 13
γειτονιές, που ταυτοποιήθηκαν με ταχυδρομικό κώδικα. Στις 3 Μαΐου, ανακοινώθηκε
ότι η ομάδα του Τορόντο πρόσθεσε τέσσερις νέες περιοχές ταχυδρομικού κώδικα στο
ανατολικό Τορόντο για κινητές και αναδυόμενες κλινικές Sprint Strategy: M1B, M1M, M1P
και M1L. Η κάλυψη εμβολιασμού στις τέσσερις περιοχές έχει πλέον καλύψει άλλους
ταχυδρομικούς κώδικες της Sprint Strategy
- φθάνοντας το 51,6% της εμβολιαστικής κάλυψης σε ενήλικες.
Οι εταίροι εμβολιασμού της Πόλης του Τορόντο συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα
σε περιοχές ταχυδρομικού κώδικα με υψηλά
ποσοστά COVID-19 για εμβολιασμούς κινητών κλινικών. Αυτή την εβδομάδα, 117.610
δόσεις εμβολίου έχουν διατεθεί με τη στρατηγική Sprint.
Αυτήν την εβδομάδα, οι συνεργάτες της Τοπικής Δημόσιας Υγείας και του Τορόντο προσθέτουν πέντε νέους τομείς ταχυδρομικού
κώδικα για κινητές κλινικές Sprint Strategy:
• Scarborough: M1E, M1K, M1R
• Downtown East: M4X, M5A
Αυτές οι περιοχές έχουν υψηλά ποσοστά περιπτώσεων σε επίπεδο γειτονιάς - ποσοστά
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μόλυνσης COVID-19 και ποσοστά νοσηλείας
ανά 100.000 που ξεπερνούν τον μέσο όρο σε
ολόκληρο το Τορόντο - και χαμηλά ποσοστά
κάλυψης εμβολίων. Το Τορόντο Δημόσιας
Υγείας εκτιμά ότι υπάρχουν 94.984 μη εμβολιασμένα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω στις
πέντε νέες περιοχές ταχυδρομικού κώδικα.
Ο εμβολιασμός σε κοινότητες κινητών κλινικών είναι διαθέσιμος σε οποιονδήποτε ηλικίας 18 ετών και άνω που ζει στις 22 περιοχές. Οι συνεργάτες του νοσοκομείου και της
κοινότητας προωθούν σκόπιμα τις κοινοτικές
κλινικές μόνο στις συγκεκριμένες γειτονιές
που προορίζεται να εξυπηρετήσει η κλινική.
Οι κλινικές γνωστοποιούνται στους επιλέξιμους τοπικούς κατοίκους απευθείας μέσω
ιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως
οικογενειακοί γιατροί, εργοδότες, διαχειριστές κτιρίων, ηγέτες πίστης και άλλοι τοπικοί
ηγέτες, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τους
ανθρώπους που θα εξυπηρετήσουν οι κλινικές της κοινότητας.
Οποιοσδήποτε ηλικίας 18 ετών και άνω ζει
σε έναν από τους 53 ταχυδρομικούς κωδικούς του Τορόντου που έχει οριστεί επαρχιακά, έχει δικαίωμα να κλείσει ραντεβού για
εμβολιασμό σε κλινική ανοσοποίησης που
λειτουργεί από την πόλη. Όλοι οι ταχυδρομικοί κώδικες που έχουν προτεραιότητα στη
Στρατηγική του Sprint του Τορόντο περιλαμβάνονται επίσης στην επαρχιακή λίστα “καυτών” σημείων και πληρούν τις προϋποθέσεις
για να κλείσουν ραντεβού αμέσως σε κλινική
που λειτουργεί με την πόλη μέσω του σκούρου μπλε κουμπιού "Κράτηση εμβολίου" στο
toronto.ca/covid-19 ή καλώντας την επαρχία
κρατήσεων εμβολίων στο 1-833-943-3900.
«Η στρατηγική Team Toronto Sprint λειτουργεί και κάνει τη διαφορά. Ανακοινώνουμε ότι
επεκτείνουμε και πάλι τη Στρατηγική Sprint
ώστε να περιλαμβάνει πέντε επιπλέον ταχυδρομικούς κώδικες. Αυτό θα διασφαλίσει ότι
περισσότερες από 100.000 δόσεις εμβολίου
θα είναι διαθέσιμες για κινητές κλινικές σε 22

Το Οντάριο παρατείνει την εντολή
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παραμονής στο σπίτι μέχρι τις 2 Ιουνίου
Η κυβέρνηση του Ford επέκτεινε την επαρχιακή εντολή
παραμονής στο σπίτι και
όλα τα μέτρα δημόσιας υγείας για άλλες δύο εβδομάδες
Η εντολή, η οποία αναμενόταν να λήξει στις
20 Μαΐου, κορονοϊού επιτρέποντος, θα λήξει
στις 2 Ιουνίου. Ο πρωθυπουργός Doug Ford
δήλωσε ότι ο στόχος του είναι να έχει τους
μήνες Ιούλιο και Αύγουστο χωρίς περιορισμούς και η παράταση είναι απαραίτητη για
να συμβεί αυτό.
«Πρέπει να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να
προστατεύσουμε αυτό το καλοκαίρι για
όλους τους κατοίκους του Οντάριο», δήλωσε
ο Ford. «Αυτές είναι πολύτιμες εβδομάδες
που δεν θα σπαταλήσουμε».
Οι περιπτώσεις COVID-19 μειώθηκαν αργά
εν μέσω της εντολής παραμονής στο σπίτι
και των αυξημένων εμβολιασμών από την
άνοδο του τρίτου κύματος. Ο μέσος όρος
των επτά ημερών ανέρχεται σήμερα σε 2.731
περιπτώσεις.
Προχωράμε, φτάνουμε εκεί, αλλά δεν είμαστε ακόμα αρκετά εκεί », δήλωσε ο Ιατρός
Υγείας Dr. David Williams.
«Δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε…
Λίγες ακόμη εβδομάδες και θα κάνουμε ό, τι
μπορούμε για να επαναφέρουμε τα πράγματα στο φυσιολογικό», πρόσθεσε.
Ο Ford επανέλαβε επίσης τις εκκλήσεις του
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για αυστηρότερους ελέγχους σε εγχώριους
ταξιδιώτες και σε όσους φτάνουν μέσω διαβάσεων εδάφους, λέγοντας ότι η Οτάβα δεν
έχει ακόμη ανταποκριθεί στα αιτήματά του
για αυτά τα θέματα.
Ο πρωθυπουργός είπε για τους περισσότερους από 88.000 ταξιδιώτες που έχουν προσγειωθεί στο Οντάριο, το ένα τρίτο κατάφερε
να παρακάμψει την τριήμερη απομόνωση ξενοδοχείου. Έχουν επίσης δει ιδιωτικά αεροσκάφη να προσγειώνονται σε μικρότερα αεροδρόμια και να αποφεύγουν την καραντίνα.
«Υπάρχουν δύο σύνολα κανόνων αυτήν τη
στιγμή, ένας για εκείνους που μπορούν να
αντέξουν οικονομικά ένα ιδιωτικό τζετ και
εκείνοι από εμάς που δεν μπορούν», δήλωσε
ο Ford. «Οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται γνωστά κενά που έχουν μείνει στη θέση τους».
Ο Ford απέστειλε μια άλλη επιστολή στον
Πρωθυπουργό Justin Trudeau, υποστηρίζοντας ότι πρόσθετα μέτρα - όπως απαιτήσεις
καραντίνας για ταξιδιώτες που έρχονται στον
Καναδά μέσω ξηράς - επιβάλλονται προκειμένου να περιορίσουν τη διάδοση πιο μεταδοτικών παραλλαγών COVID-19.
Ο Trudeau είπε την περασμένη εβδομάδα ότι
ήταν πρόθυμος να συνεργαστεί με το Οντάριο για να περιορίσει περαιτέρω τον αριθμό
των ατόμων που επιτρέπεται να εισέλθουν
στην επαρχία.

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση επενδύει $12
δις στη δημόσια συγκοινωνία του Οντάριο
Ο πρωθυπουργός
Justin Trudeau σε
δήλωσή του είπε
ότι η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση
επενδύει περισσότερα από 12 δις
δολάρια σε έργα δημόσιας συγκοινωνίας στο Οντάριο.
Τα χρήματα θα διατεθούν σε τέσσερα έργα του μετρό στην περιοχή
του Τορόντο και σε ένα έργο ταχείας
διέλευσης στο Χάμιλτον. Το έργο Ontario Line
στο Τορόντο θα φέρει ταχεία διέλευση από
το Exhibition Place, μέσω του κέντρου, στο
Οντάριο Science Center. Το δεύτερο έργο για
την ευρύτερη περιοχή του Τορόντο είναι η
επέκταση Eglinton Crosstown West, η οποία
θα δημιουργήσει μια συνεχή γραμμή ταχείας
διέλευσης κατά μήκος της λεωφόρου Eglinton
μεταξύ Scarborough και Mississauga.
Τα τρίτα και τέταρτα έργα διέλευσης στο

GTA είναι η επέκταση
Yonge Street North Subway
και η επέκταση του μετρό
Scarborough.
Στο Χάμιλτον, ο Trudeau αναφέρει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα υποστηρίξει μια
γραμμή ταχείας διέλευσης
που θα μεταβεί από το Πανεπιστήμιο McMaster, μέσω
του κέντρου, στο Eastgate
Centennial Park στο Stoney Creek.
"Αυτή η χρηματοδότηση ύψους 12 δις δολαρίων σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα φτάσουν
εκεί που πρέπει να πάνε γρηγορότερα, με δεκάδες χιλιάδες λιγότερα αυτοκίνητα στο δρόμο καθημερινά", δήλωσε ο Trudeau. Μέρος
της χρηματοδότησης θα διατεθεί επίσης για
την αγορά τραμ μηδενικών εκπομπών καυσαερίων στην Επιτροπή Διαμετακόμισης του
Τορόντο, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

από τους πιο δημοφιλείς ταχυδρομικούς κωδικούς μας. Βλέπουμε διψήφιες ποσοστιαίες
αυξήσεις στα ποσοστά εμβολιασμού στις
περιοχές όπου έχουμε επικεντρωθεί. Ευχαριστώ όλους όσους εμπλέκονται στη στρατηγική Sprint για το έργο που έχετε κάνει και το
έργο που ξέρω ότι θα συνεχίσετε να κάνετε
για να εμβολιαστείτε άτομα στις περιοχές
όπου γνωρίζουμε ότι το COVID-19 έχει το
χειρότερο αντίκτυπο. Αυτή η στρατηγική διασφαλίζει ότι έχουμε πλάνα στα σωστά χέρια,
αυτή τη στιγμή. " δήλωσε ο Δήμαρχος John
Tory
Ο δήμαρχος John Tory επίσης ανακοίνωσε
ότι πρόσφατες πρωτοβουλίες κοινοτικών και
υγειονομικών συνεργασιών οδήγησαν σε αυξημένη χορήγηση εμβολίων COVID-19 σε ευάλωτες κοινότητες σε όλη την πόλη.
Τα προγράμματα που αναπτύχθηκαν στο
πλαίσιο του προγράμματος COVID-19
Community Mobilization and Engagement
της Πόλης του Τορόντο αποτελούν μέρος του

TO Supports: Targeted Equity Action Plan και
περιλαμβάνουν συνεργασίες με το Τορόντο
Δημόσιας Υγείας, Ομάδες Υγείας του Οντάριο και κοινοτικούς οργανισμούς που εξυπηρετούν τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς σε
περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από
COVID-19.
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Καθώς το Τορόντο συνεχίζει την έναρξη μαζικής ανοσοποίησης, για να μειώσει και να
εξαλείψει τη μετάδοση του COVID-19, να
προστατεύσει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και να σώσει ζωές, η Πόλη συνεχίζει
να παροτρύνει όλους τους κατοίκους να μείνουν στο σπίτι όσο το δυνατόν περισσότερο
για να βοηθήσουν να σταματήσει η εξάπλωση του ιού . Διαβάστε το COVID-19 της πόλης: Οδηγός για κατοίκους για προτεινόμενα
και υποχρεωτικά μέτρα δημόσιας υγείας σύμφωνα με τους επαρχιακούς κανονισμούς και
τους κανονισμούς της πόλης.
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Μήνυμα της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής
για τη σωτηρία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Number of Donors: 876
Αγαπητά μέλη και φίλοι,

τη στήριξή σας.

Τα μέλη της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής θα ήθελαν να εκφράσουν τη βαθιά τους
εκτίμηση σε όλους όσουν έχουν προσφέρει
τη δωρεά τους σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία για τη σωτηρία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
Σας υπενθυμίζουμε τους τρόπους με τους
οποίους μπορείτε να προσφέρετε τη δωρεά
σας:

Μέχρι την Τρίτη 11 Μαΐου, 2021 έχει συγκεντρωθεί το ποσό των $609,671 από την
γενναιόδωρη προσφορά 876 δωρητών!
Είμαστε αισιόδοξοι ότι με την υποστήριξή
σας θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο μας ύψους $1.5 εκατομμυρίων δολλαρίων ή περισσότερο. Για ακόμη μια φορά σας
ευχαριστούμε για τη συμβολή σας.
Τώρα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε

Dear members and friends,
The members of the Independent
Fundraising Committee would like to
extend their deep appreciation to all
those who have donated to this important
initiative to save the Greek Community of
Toronto.
As of Tuesday May 11, 2021 we have
raised the amount of $609,671 from 876
generous donors.
Aided by your support, we are optimistic
that we will be able to reach our goal of
$1.5 million or more. Again, thank you for

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

your contribution.
We need your support now more than
ever!
Together we can!
Please find below the different ways you
can donate:
1.
Through the GCT website at
http://www.greekcommunity.org/
Give.aspx
2.
By Electronic Transfer to the
Greek Community of Toronto using
the email address: officemanager@
togreekcom.org

4.

Κοινότητα Τορόντο
Διεύθυνση αποστολής: 30 Thorncliffe Park Dr., Toronto,
ON, M4H 1H8
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.

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

TOTAL DONATED AMOUNT UP TO May 11, 2021: $609,671
ANONYMOUS
$10,000.00
ANONYMOUS
$5,000.00
GALANIS; KONSTANDINOS $5,000.00
"KRANIAS; ANASTASIA
IN MEMORY OF
KONSTANTINOS KRANIAS" $5,000.00
PAPARI; JOANNE - BIOCHEM
ENVIRONMENTAL
SOLUTIONS INC
$5,000.00
ECONOMOU;
GEORGE & TOULA
$4,000.00
THESSALON FEDERATION OF ONTARIO
$3,000.00
M.G.B.E. INC o/a
CARTER MANOR
$2,000.00
STAVRIDIS; STEVE
$2,000.00
TRIANTAFYLLOS PACE;
BESSY
$2,000.00
TRIANTAFYLLOS;
PANAYOTE
$2,000.00
ALOUMANIS; ARETI
$1,000.00
ASSOCIATION OF GREVENA &
SUBURBS - THEODOROS
ZIAKAS
$1,000.00
BARBOPOULOS SMILIS;
CONSTANTINA
$1,000.00
CIVIC ATLANTIC
ELECTRIC LTD
$1,000.00
HATSIOS; MARKOS
$1,000.00
KOUTSOUKOS; GEORGIOS $1,000.00
MAZOMENOS;
ANNA AND NIKOLAOS
$1,000.00
PAPADOLIAS; EFFIE
$1,000.00

PAVLAKOS; CHRISAVGI
SKOURA
VARVITSA BROTHERHOOD
SOCIETY POTAMIAS
LACONIAS CO
TEPELENAS; JOHN
TSOULIS; ANN
BOULIAS; CHRISTOS
ANONYMOUS
ANONYMOUS
FANARAS; PAMELA
KANELLOS;
KONSTANTINOS
OVERS; JULIA LIA
PLEVRITIS; MARIA
SAKATOS; STEVE &
CHRISSOULA
TZORTZIS; GEORGE
KARAILIADIS; MARIA & ERICK
ASSN KOSMAS AITOLOS
AITOLOACARNANIAS
EVRITANIAS
NIKOPOULOS; NIKOS
GEORGOULIS;
JIM & FAMILY
KOKALIARIS; GEORGE
LANIS; GEORGE
NIKOLAKAKOS; BILL
PELEGRIS; SPIROS
PRITSOLAS; CHRISTINA
VELONIS; GEORGE
DAGONAS; JOHN
SPEIS; NAPOLEON

$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$1,000.00
$750.00
$650.00
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
$400.00
$350.00
$350.00
$300.00
$300.00
$300.00
$300.00
$300.00
$300.00
$300.00
$250.00
$250.00

KAKARELIS; GEORGE
ANDERSON; ANTONY
ANONYMOUS
COUTSOUGERAS;
CHRISTINA
DACOURIS; MARY
ILIADIS; ILIAS
MOBILOS; JOHN
SOTIROPOULOS;
VASSILIKI & NICK
SOUTOS; PANAGIOTIS
TA PIERIA HELENO-CANADIAN
ASSOCIATION
TSALLAS; GEORGE
TSIMIDIS; NICK
BOZIOS; EFSTRATIOS
GIGIS; GEORGE
KOROMILOS; FLORENCE
VASILIADIS; LARRY
ADAMADIOU; PORFIRI
ALEXIOU; MARIA
BARLAS; NIKO
BAZOS; PETER
BILIKOPOULOS;
MARIA AND SHAUN
CHRISANTHOPOULOS;
JOHN
DALACOSTAS; ENFROSYNE
DAVIOTON ASSOCIATION
TO KASTRO
DOUKAS; KONSTANTINOS

$240.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$150.00
$150.00
$150.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00

FOTIADIS; MARIA
KAKARELIS; EVANGELOS
and DIMITRA
KAVARATZIS; NICK
KOSSILOS; ELIE
LAMBERIS; BASILE
LEVENTAKI; ELENI
MITROTHANASIS; NICK
PROESTAKIS;
MARIANTHE
THEODORAKAKOS;
VOULA
TRAKAS; THEODOROS
TRIANTOS; DIMITRIOS
TSAKIRIDIS; PETER
VAZINTARIS; NIKOLAS
VIOPOULOU; ATHINA
GARDANIS; ANASTASIOS
YEOSTROS; MARY
KOUTSOUMBOU; THEODORA
CIMO; JESS
MILIONIS; VASILIOS
PAPAEVANGELOU;
TRIANTFILLIA
PHILOS; PHOTIOS
RODOPOULOS; HELEN
THEODORE; KIKI
ANONYMOUS

$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$99.00
$75.00
$60.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$41.42
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Εβδομάδα νοσηλευτικής : αφιερωμένη σε εκείνους που "Απαντούν στην κλήση"
Όλη αυτή την εβδομάδα,
οι Καναδοί σε ολόκληρο
το έθνος εφιστούν την
προσοχή στις νοσοκόμες και στον ζωτικό ρόλο
που
διαδραματίζουν
Κατερίνα
στην κοινότητα υγειονοΓερασκλή
μικής περίθαλψης του
Καναδά. Το θέμα της
φετινής Νοσηλευτικής
Εβδομάδας (10-16 Μαΐου), που αναπτύχθηκε από τον Καναδικό Σύλλογο Νοσηλευτών έχει τίτλο:
«Απαντάμε στην Κλήση»,
“WeAnswerTheCall”.
Κάθε χρόνο, η Εβδομάδα Νοσηλευτικής
συμπίπτει με τη Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτών (12 Μαΐου), την ημερομηνία που επιλέχθηκε για τον εορτασμό της γέννησης
της Φλωρεντίας Nightingale το 1820. Ήταν
πρωτοπόρος της σύγχρονης νοσηλευτικής
και σηματοδοτήθηκε το 1974 από το Διεθνές
Συμβούλιο Νοσηλευτών. Είναι μια μέρα για
να επισημανθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν οι νοσηλευτές στον τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης.
Η υγεία είναι μια ισορροπία ψυχικής,
σωματικής και κοινωνικής ευημερίας.
Ο στόχος του φετινού θέματος είναι να
αναδείξει τους διάφορους ρόλους που
παίζουν οι νοσοκόμες στο ταξίδι ενός
ασθενούς για καλύτερη υγεία και να ευαισθητοποιήσει στα θέματα του νοσηλευτικού επαγγέλματος.
Το Covid-19 έχει παρουσιάσει πολλές προκλήσεις σε όλη την κοινότητα και συγκεκριμένα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Οι νοσοκόμες δεσμεύονται να
παρέχουν ασφαλή, υψηλής ποιότητας φροντίδα στους ασθενείς τους. Αυτό αποδεικνύεται μέσω της αφοσίωσης, της συμπόνιας
και του επαγγελματισμού τους. Δουλεύουν
ακούραστα, συχνά χρειάζεται να απομονωθούν από τις δικές τους οικογένειες, με λίγη

ή καθόλου ανακούφιση ενώ φροντίζουν
ασθενείς με ιογενείς λοιμώξεις.
Η πανδημία εξέθεσε συστημικά τα αδύνατα
σημεία στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και μακροχρόνιας περίθαλψης του
Καναδά, ειδικά σε σχέση με τις ελλείψεις
ικανότητας και προσωπικού.
Σύμφωνα με τον Καναδικό Σύλλογο Νοσηλευτών, οι νοσηλευτές στον Καναδά έφτασαν τα 439,975 το 2019. Αυτό περιελάμβανε
πρακτικές νοσοκόμες με άδεια χρήσης (εγγεγραμμένες πρακτικές νοσοκόμες - RPN
- στο Οντάριο), εγγεγραμμένες νοσοκόμες,
νοσηλευτές και ψυχιατρικές νοσοκόμες. Ο
συνολικός ρυθμός αύξησης των ρυθμιζόμενων νοσοκόμων το 2019 ήταν 1.9%. Ωστόσο, όσοι η απασχόληση έφτασε το 1.5%
από το προηγούμενο έτος.
Οι τελευταίοι 14 μήνες της πανδημίας επηρέασαν τις νοσοκόμες σε ολόκληρη τη
χώρα. Σε μια πρόσφατη έρευνα της καναδικής ένωσης δημοσίων υπαλλήλων
(CUPE) για 2,600 RPN, που διεξήχθη από
την OraclePoll Research, τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι το 30% των ερωτηθέντων σκέφτονται να εγκαταλείψουν τη νοσηλευτική.
Ο φόρτος εργασίας υψηλής πίεσης, η σωματική / πνευματική εξάντληση και οι μισθοί
εξαρτώνται από τις πρόσθετες πιέσεις που
αντιμετωπίζουν οι νοσοκόμες.
Τα τελευταία ευρήματα απηχούν τα αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2020 από
την Ένωση Εγγεγραμμένων Νοσηλευτών
του Οντάριο (RNAO). Ακόμα και σε αυτήν
την ομάδα, περίπου ένα στα τρία PRN απάντησε ότι σκέφτονται να εγκαταλείψουν το
επάγγελμα.
Αυτό το τρίτο κύμα μολύνσεων Covid-19
δεν έχει βελτιώσει την κατάσταση. Με ρεκόρ υψηλό αριθμό ασθενών Covid-19 σε
νοσοκομεία και εκείνων που συμμετέχουν
στη ΜΕΘ και φτάνουν στο υψηλό όλων των
εποχών των 900 νοσηλευόμενων νωρίτερα

TDSB διατηρεί το ίδιο περσινό μοντέλο
εκπαίδευσης για τους μαθητές γυμνασίου
το νέο σχολικό έτος 2021-22
Σε επιστολή που εστάλη
σε γονείς και καθηγητές την
Τετάρτη, το TDSB είπε ότι
το μοντέλο των 4 διμήνων
«μας επιτρέπει να υποστηρίζουμε καλύτερα τους μαθητές και να διατηρούμε τις απαραίτητες πρακτικές υγείας
και ασφάλειας» εν μέσω της πανδημίας
COVID-19.
Το TDSB είπε, βάσει εντολής του Υπουργείου Παιδείας, τα χρονοδιαγράμματα για
μαθητές γυμνασίου θα είναι:
• Σεπτέμβριος έως μέσα Νοεμβρίου όπου
οι μαθητές λαμβάνουν δύο μαθήματα
ταυτόχρονα.
• Μέσα Νοεμβρίου έως Ιανουάριο όπου
οι μαθητές λαμβάνουν δύο μαθήματα
ταυτόχρονα.
• Φεβρουάριος έως μέσα Απριλίου όπου
οι μαθητές λαμβάνουν δύο μαθήματα
ταυτόχρονα.
• Μέσα Απριλίου έως Ιούνιο, όπου οι μαθητές λαμβάνουν δύο μαθήματα ταυτόχρονα.
Ωστόσο, το TDSB είπε ότι τα σχολεία ημέρας ενηλίκων θα παραμείνουν στο ίδιο
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

πρόγραμμα με το σχολικό έτος 2020-21.
«Θα πρέπει να παραμείνουμε ευέλικτοι και
ανταποκρινόμενοι στην κατεύθυνση που
παρέχει το Υπουργείο Παιδείας και Δημόσιας Υγείας του Τορόντο», δήλωσε το TDSB
στην επιστολή του.
«Επί του παρόντος, τα σχολεία TDSB σχεδιάζουν να ακολουθήσουν το προσαρμοστικό μοντέλο τον Σεπτέμβριο, εν αναμονή της
διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας και
Δημόσιας Υγείας του Τορόντο».
Την Τετάρτη, η επαρχιακή κυβέρνηση δήλωσε ότι εξετάζει την ημερομηνία στόχου εμβολιασμού του Ιουνίου για τον εμβολιασμό
παιδιών ηλικίας 12 έως 15 ετών μετά την
έγκριση της Pfizer από την Health Canada
για αυτήν την ηλικιακή ομάδα.
Η υπουργός Υγείας Christine Elliott είπε ότι
ο εμβολιασμός COVID-19 δεν θα είναι υποχρεωτικός για τα παιδιά.

αυτό το μήνα, η πίεση συνεχίζει να αυξάνεται για τους εργαζόμενους της πρώτης
γραμμής.
Οι νοσοκόμες/οι είναι αυτοί που βάζουν τον
εαυτό τους σε κίνδυνο και διακινδυνεύουν
τη σωματική και ψυχική τους ευημερία για
να βοηθήσουν να διατηρήσουν τους υπόλοιπους Καναδούς υγιείς και ασφαλείς.
Φέτος, περισσότερο από ποτέ, υπήρξε
μια κραυγή των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε όλο το έθνος για καλύτερη

δράση από τους κυβερνητικούς ηγέτες.
Ο Vicki McKenna, Πρόεδρος της Ένωσης
Νοσηλευτών του Οντάριο, δήλωσε σε δελτίο
τύπου: «Οι νοσηλευτές δέχτηκαν μια σειρά
από χτυπήματα από αυτήν την κυβέρνηση
που τους εμπόδισαν να διαπραγματευτούν
μια σεβαστή αύξηση των μισθών, κατάργησαν τις προστασίες τους στο χώρο εργασίας και τους είδαν να μένουν πίσω ως αυτή
η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει επιλεκτικά
ορισμένους, όχι όλους τους εργαζομένους
στον τομέα της υγείας για τις εξαιρετικές θυσίες τους ».
Επιπλέον, η McKenna τονίζει ότι οι νοσοκόμες έβαλαν τη ζωή τους στο περιθώριο κατά
τη διάρκεια της πανδημίας.
«Η κυβέρνηση πρέπει να καταργήσει τη νομοθεσία της για τη μείωση των μισθών, το
νομοσχέδιο 24, και να αυξήσει και να αναγνωρίσει αυτούς που έχουν θυσιάσει τόσα
πολλά», πρόσθεσε.
Το νομοσχέδιο 24, που ψηφίστηκε το
2019, περιορίζει τις αυξήσεις μισθών στο
1% ετησίως, για περίοδο τριών ετών.
Σε μια εποχή που το Οντάριο επιταχύνει
τη μαζική διαδικασία εμβολιασμού του πληθυσμού, ως όπλο για την καταπολέμηση
του Covid-19, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο
κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, ο ρόλος
των επαγγελματιών υγείας σε αυτόν
τον αγώνα δεν ξεχνά και δεν πρέπει να
ξεχιένεται.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

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

Φέρτε αυτή τη διαφήμιση στο γραφείο μας για τα
διαθέσιμα εκπτωτικά πακέτα
www.hearingworks.ca
Εκπτωτικό Κουπόνι
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Προσκαλώ όλες τις Ελληνίδες και
όλους τους Έλληνες, όπου γης

Αγαπητοί μου συμπατριώτες σε ολόκληρο
τον κόσμο,
Το 2021 είναι ένα έτος-ορόσημο στην πολυαιώνια διαδρομή του Έθνους μας. Μία
κορύφωση στην ιστορική συνέχεια της
Ελλάδας, της οποίας οι ρίζες χάνονται βαθιά στον χρόνο. Ο πρόσφατος εορτασμός
των διακοσίων ετών από την έναρξη της
Ελληνικής Επανάστασης του 1821 για την
απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό,
αποτέλεσε ευκαιρία να αναλογιστούμε τα
κατορθώματα του παρελθόντος, αλλά και
να οραματιστούμε την Ελλάδα του μέλλοντος. Βαδίζοντας στα χνάρια της Ιστορίας
“συναντούμε” τους Έλληνες της Διασποράς
και της Αποδημίας να πρωτοστατούν στην
σπουδαία αυτή στιγμή για το ελληνικό Γένος. Ο νεοελληνικός διαφωτισμός του Ρήγα
Φεραίου και του Αδαμάντιου Κοραή άνθισε
στην Κεντρική Ευρώπη στο τέλος του 18ου
αιώνα, η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1814
στην Οδησσό, ενώ η ίδια η Επανάσταση
ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 1821 στις
Παραδουνάβιες περιοχές. Από την ίδρυση
του σύγχρονου ελληνικού Κράτους, οι απανταχού Έλληνες αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της εξέλιξης και προόδου του. Σάρκα από την σάρκα του και κομμάτι από την
ψυχή του. Με αυτές τις σκέψεις μοιράζομαι
μαζί σας με χαρά την πρόθεση της Πολιτείας

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την
έρευνα, οι παρενέργειες (συνήθως ρίγη,
πονοκέφαλοι, μικρός πυρετός, κόπωση
και μυϊκοί πόνοι) μετά μια τέτοια ανάμιξη
είναι βραχείας διάρκειας και δεν αποτελούν επουδενί πηγή ανησυχίας για
όσους εμβολιάζονται.
Προς το παρόν, δεν είναι γνωστή η

On behalf of the Thessalon Federation of Ontario, I would
like to thank all who have donated to our GoFundMe Thessalia Flood Campaign. Your kind generosity made
this campaign a success. The funds raised were send to
the Red Cross in Greece. Half of the funds raised were
given to the Red Cross - Karditsa Chapter and the other
half of the funds were received by the Red Cross – Larisa
Chapter. These were the two areas that were hit the
hardest. Below is the letter we received from the Karditsa
Chapter of the Red Cross. The Red Cross – Larisa
Chapter is in the process of distribution.
Thelma Mantziouras, President

να θεσπίσει τον εορτασμό Ημέρας της Ελληνικής Διασποράς με σκοπό να αναγνωρίζεται και να τιμάται, σε ετήσια βάση, ο
ιστορικός ρόλος και η πολύτιμη συνεισφορά της Ομογένειας στη χώρα μας. Σε αυτή
την πρωτοβουλία, σας θέλουμε όλους συμμέτοχους και συνοδοιπόρους. Προσκαλώ
όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες,
όπου γης, όπως καταθέσουν τις προτάσεις
τους για την ημερομηνία εορτασμού της. Η
συμμετοχή σας θα αποτελέσει για ακόμη
μία φορά έμπρακτη απόδειξη ότι όλοι μαζί,
ενωμένοι, μπορούμε να πετύχουμε τον μεγάλο μας στόχο, που δεν είναι άλλος από το
να φέρουμε τον Ελληνισμό της Διασποράς
πιο κοντά στην μητέρα Πατρίδα. Με πατριωτικούς χαιρετισμούς,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ

Κορωνοϊός-έρευνα: Κανένα
πρόβλημα ασφάλειας με την
ανάμιξη διαφορετικών εμβολίων
Η ανάμιξη διαφορετικών εμβολίων - πρώτη
δόση Pfizer/BioNTech και δεύτερη Οξφόρδης/AstraZeneca ή το αντίστροφο- αυξάνει
τη συχνότητα των ήπιων έως μέτριων συμπτωμάτων παρενεργειών στους εμβολιαζόμενους, δείχνουν τα πρώτα στοιχεία μιας
βρετανικής μελέτης, της πρώτης παγκοσμίως που μελετά την αποτελεσματικότητα και
τις επιπτώσεις ενός τέτοιου «παντρέματος»
εμβολίων κατά του κορωνοϊού.

Thessalia Flood Relief Campaign

επίπτωση του συνδυασμού δόσεων από διαφορετικά εμβόλια στην πρόκληση ανοσίας, καθώς αναμένονται τα σχετικά στοιχεία
της ίδιας μελέτης Com-CoV, η οποία χρηματοδοτείται από τη βρετανική κυβέρνηση
και έγινε αρχικά σε 830 εθελοντές άνω των
50 ετών.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της
Οξφόρδης, οι οποίοι έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό "The
Lancet", ανέφεραν ότι όταν χορηγούνται με διάστημα τεσσάρων εβδομάδων
τα δύο ανάμικτα δοσολογικά σχήματα
(πρώτα Pfizer και μετά AstraZeneca ή
πρώτα AstraZeneca και μετά Pfizer) επιφέρουν συχνότερες αντιδράσεις στον
οργανισμό των εμβολιαζόμενων μετά τη
δεύτερη δόση, σε σχέση με τη χορήγηση

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

και των δύο δόσεων από το
ίδιο εμβόλιο. Η αναφορά των
συμπτωμάτων έγινε από τους
ίδιους τους εμβολιαζόμενους
στο διάστημα επτά ημερών
μετά τη δεύτερη δόση.
Ενδεικτικά, πυρετό εμφάνισε ένας στους τρεις (34%)
εμβολιασθέντες που έκαναν
πρώτη δόση AstraZeneca και
δεύτερη Pfizer, το 41% όσων
έκαναν πρώτη δόση Pfizer
και δεύτερη AstraZeneca, το
10% όσων έκαναν δύο δόσεις
AstraZeneca και το 21% όσων έκαναν δύο
δόσεις Pfizer. Παρόμοιες διαφορές παρατηρήθηκαν και στη συχνότητα των άλλων
ακίνδυνων παρενεργειών.
Ο επικεφαλής ερευνητής, αναπληρωτής
καθηγητής παιδιατρικής και εμβολιολογίας
Μάθιου Σνέιπ της Οξφόρδης, δήλωσε ότι
«αυτού του είδους οι αντιδράσεις είναι αναμενόμενες στα εμβόλια και είναι λίγο-πολύ
ίδιες με αυτές που βλέπουμε στα στάνταρντ
σχήματα δόσεων, απλώς συμβαίνουν κάπως συχνότερα στην περίπτωση του συνδυασμού εμβολίων.
Είναι σημαντικό να πληροφορήσουμε
τους ανθρώπους σχετικά με αυτά τα
ευρήματα, ιδίως από τη στιγμή που αρκετές χώρες εξετάζουν τέτοια σχήματα
ανάμεικτων δόσεων.
Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν
ότι η ανάμιξη δόσεων μπορεί να οδηγήσει
στην αύξηση των απουσιών από τους χώρους εργασίας τη μέρα μετά τον εμβολιασμό, κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη

ιδίως όταν προγραμματίζεται ο εμβολιασμός των υγειονομικών».
«Αυτό που είναι σημαντικό», πρόσθεσε,
«είναι ότι δεν υπάρχουν ανησυχίες για
θέματα ασφάλειας, ενώ ακόμη δεν γνωρίζουμε αν η ανάμιξη θα επηρεάσει την
ανοσολογική αντίδραση.
Ελπίζουμε να παρουσιάσουμε αυτά τα δεδομένα μέσα στους ερχόμενους μήνες»,
ίσως και τον Ιούνιο. Ακόμη, επεσήμανε ότι
πι εμβολιαζόμενοι των νεότερων ηλικιών τείνουν να έχουν πιο έντονες αντιδράσεις του
ανοσοποιητικού συστήματος τους σε σχέση
με τους μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους.
Τον Απρίλιο η μελέτη Com-CoV, που είχε ξεκινήσει το Φεβρουάριο, διευρύνθηκε για να
συμπεριλάβει και άλλα εμβόλια (Moderna
και Novavax), ώστε να δοκιμασθεί σε άλλους 1.050 εθελοντές η ανάμιξη περισσότερων εμβολίων, με την πρώτη δόση να
προέρχεται από Pfizer ή AstraZeneca και
τη δεύτερη από Moderna ή Novavax.
Επιστημονική δημοσίευση
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Βραβεία σε έξι Έλληνες επιστήμονες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη
Ανάμεσα τους και ο Στέφανος Αρετάκης, Επίκουρος Καθηγητής στα Θεωρητικά Μαθηματικά στο University of Toronto
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοινώνει τους
έξι επιστήμονες που βραβεύονται στο πλαίσιο του θεσμού των Επιστημονικών Βραβείων για το 2021, ως αναγνώριση του δημιουργικού και ολοκληρωμένου επιστημονικά
έργου τους. Τα Επιστημονικά Βραβεία του
Ιδρύματος Μποδοσάκη απονέμονται από
το 1993, κάθε δύο έτη, σε Έλληνες και Ελληνίδες, ηλικίας έως 40 ετών, που διαπρέπουν στον χώρο της επιστήμης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι έξι βραβευόμενοι για το 2021 διακρίθηκαν για την εξαιρετική τους συμβολή στους
ακόλουθους επιστημονικούς τομείς: στις
Βασικές Επιστήμες, στις Βιοεπιστήμες, στις
Εφαρμοσμένες Επιστήμες/Τεχνολογία και
στις Κοινωνικές Επιστήμες. Η τελετή απονομής των Επιστημονικών Βραβείων Μποδοσάκη αναμένεται να πραγματοποιηθεί
περί το τέλος του έτους.
Επιστημονικά Βραβεία Ιδρύματος
Μποδοσάκη 2021
Τομέας Βιοεπιστημών: Κλάδος Βιοιατρικών Επιστημών
Το βραβείο απονέμεται από κοινού στους:
* Χρήστο Κυρατσού, Αντιπρόεδρο Έρευνας Μολυσματικών Νόσων και Τεχνολογιών Ιικών Φορέων στη Regeneron
Pharmaceuticals Inc., για τη συνεισφορά
του στην αντιμετώπιση ιογενών ασθενειών
όπως ο Έμπολα και ο SARS-COV-2 με νέες
ισχυρές θεραπείες, στις οποίες συγκαταλέγεται και ένα κοκτέιλ αντισωμάτων για τη
θεραπεία των πρώτων σταδίων της μόλυνσης με SARS-COV-2.
* Θαλή Παπαγιαννακόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του New
York University, για το επιστημονικό έργο
του στον τομέα της μηχανικής του γονιδιώματος του καρκίνου και του μεταβολισμού

του. Η προσέγγισή του γεφυρώνει
το κενό ανάμεσα στη βιολογία του
καρκίνου και την ανοσολογία.
Τομέας Βασικών Επιστημών:
Κλάδος Μαθηματικών
Το βραβείο απονέμεται από κοινού
στους:
* Στέφανο Αρετάκη, Επίκουρο Καθηγητή στα Θεωρητικά Μαθηματικά στο University of Toronto, για το
έργο του στον κλάδο των Καθαρών
Μαθηματικών και την επιρροή του
στην περιοχή της Θεωρίας της Σχετικότητας. Σε μια σειρά πρωτοποριακών εργασιών, ο Στ. Αρετάκης
απέδειξε μαθηματικά την ύπαρξη μιας νέας
αστάθειας των λεγόμενων "ακραίων" Μελανών Οπών, η οποία ονομάστηκε "αστάθεια
Αρετάκη" και πλέον αποτελεί αντικείμενο
μελετών στη Φυσική. * Θεμιστοκλή Σαψή,
Αναπληρωτή Καθηγητή Μηχανολογίας και
Επιστήμης των Ωκεανών στο ΜΙΤ, Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών Ινστιτούτο για
Δεδομένα, Συστήματα και Κοινωνία, Κέντρο Υπολογιστικής Επιστήμης και Μηχανικής, για το έργο του στα Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά και συγκεκριμένα στη μελέτη
ποσοτικών χαρακτηριστικών αβεβαιότητας για μη γραμμικά δυναμικά συστήματα.
Το έργο του επιτρέπει τη βαθιά κατανόηση
των φυσικών φαινομένων, όπως τα ακραία
φαινόμενα στους ωκεανούς, τα οποία προσεγγίζει με αυστηρή μαθηματική μεθοδολογία. Είναι ως εκ τούτου εξαιρετικά χρήσιμο
για την ανάλυση και πρόβλεψη φυσικών
ωκεανίων φαινομένων και για τον σχεδιασμό και την ασφάλεια ποικίλων μηχανικών
συστημάτων.
Τομέας Κοινωνικών Επιστημών: Κλάδος

Οικονομικής Επιστήμης, Πολιτικής Επιστήμης, Νομικής Επιστήμης
Το βραβείο απονέμεται στη Μυρτώ Καλουπτσίδη, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Harvard
University, στο Τμήμα Οικονομικών, για την
καινοτόμο έρευνά της στην εφαρμοσμένη
μικροοικονομία και τη μελέτη της στη διασταύρωση Βιομηχανικής Οργάνωσης και
Διεθνούς Εμπορίου.
Τομέας Εφαρμοσμένων Επιστημών/Τεχνολογίας: Κλάδος Εναλλακτικών και
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τεχνολογίες Χαμηλών Εκπομπών
Άνθρακα, Αποδοτικής Χρήσης και Διατήρησης Ενέργειας
Το βραβείο απονέμεται στον Αντώνιο Παπαβασιλείου, Αναπληρωτή Καθηγητή
στο στο Université Catholique de Louvain
(UCLouvain), κάτοχο της Έδρας ENGIE και
μέλος του Κέντρου Επιχειρησιακής Έρευνας και Οικονομετρίας (CORE) του Louvain
Institute of Data Analysis and Modeling στο
UCLouvain, για τη συνεισφορά του στην
ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων

και την υψηλής κλίμακας διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα συστήματα ηλεκτρικής
ενέργειας.
Ο θεσμός των Επιστημονικών Βραβείων εντάσσεται στο πλαίσιο των
κοινωφελών σκοπών του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την προαγωγή
της παιδείας. Με τα Επιστημονικά
Βραβεία, το Ίδρυμα αναγνωρίζει το
δημιουργικό έργο νέων Ελλήνων
επιστημόνων, ανταμείβει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους
για την προαγωγή της επιστήμης,
τιμά την ηθική τους συνέπεια και
επιδιώκει να συμβάλλει στη δημιουργία σωστών προτύπων για την ελληνική
κοινωνία.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Δ.Σ. του Ιδρύματος Μποδοσάκη, κ. Δ. Σ. Βλαστό : "Μέσα σ’
ένα έτος κατά το οποίο η διεθνής επιστημονική κοινότητα έλαμψε με τις εκπληκτικές επιδόσεις της στην αντιμετώπιση της
πανδημίας, η απονομή των Επιστημονικών
Βραβείων του Ιδρύματος Μποδοσάκη φέρνει στο προσκήνιο το εξαιρετικό έργο νέων
Ελλήνων επιστημόνων που διαπρέπουν
διεθνώς.
Οι κ.κ. Στ. Αρετάκης, Μ. Καλουπτσίδη, Χρ.
Κυρατσούς, Α. Παπαβασιλείου, Θ. Παπαγιαννακόπουλος, Θ. Σαψής καινοτομούν,
διαπρέπουν, αναγνωρίζονται διεθνώς και
συνεισφέρουν στην εξέλιξη της γνώσης σε
καίριους επιστημονικούς κλάδους."
Τα Επιστημονικά Βραβεία του Ιδρύματος
Μποδοσάκη συνοδεύονται από χρηματικό
έπαθλο και έχουν αναγνωρίσει μέχρι σήμερα το έργο 51 Ελλήνων και Ελληνίδων
επιστημόνων, οι οποίοι πρωταγωνιστούν
στην επιστημονική έρευνα σε παγκόσμιο
επίπεδο.

Celia και Annie Siriopoulos στο νέο τους σινγκλ “Over you”
Οι Καναδές τραγουδίστριες/ συνθέτριες
εναλλακτικής ποπ μουσικής, Caardia, στο
νέο τους σινγκλ “Over you” - το οποίο διατίθεται τώρα στην αγορά – αποδέχονται την
προσωπική ωρίμανση που μας επιτρέπει
να ξεπερνάμε το παρελθόν.
Το τελευταίο τραγούδι των πολυτάλαντων
ενεργητικών αδελφών Celia και Annie
Siriopoulos βασίζεται, όπως και τα προηγούμενα, στις προσωπικές τους ιστορίες
και παρατηρήσεις ως έμπνευση για την ιδιαίτερη λυρική αφηγηματικότητά τους. Υπάρχει τηλεπάθεια την οποία μοιράζονται χάρη
στην φυσική τους χημεία. Οι αλυσιδωτές

αρμονίες που προκύπτουν από τον αδελφικό τους δεσμό οδηγούν σε έναν συγχρωτισμό των τραγουδιών τους καθώς εξερευνούν θέματα καθημερινότητας, προκλήσεις,
την προσπάθεια να ξεπεράσουν τον πόνο
και να βγουν νικήτριες.
Το νέο τραγούδι εντάσσεται σε αυτόν τον
χείμαρρο, και «αντικατοπτρίζει το πόσο ευάλωτος μπορεί να νιώθεις όταν έχεις αισθήματα για κάποιον, μοιράζεται η Annie «Αναδεικνύει το φόβο των ‘νέων αισθημάτων’ και
του αγνώστου».
«Το τραγούδι αναφέρεται επίσης στην αυτοεκτίμηση και στο γεγονός ότι δε πρέπει να

βασιζόμαστε σε άλλους για τη δική μας ευτυχία και επιβεβαίωση», προσθέτει η Celia
«Εάν αφομοιώσουμε τις σκέψεις μας, μπορούμε να αποδεχτούμε τα συναισθήματά
μας και να ωριμάσουμε χάρη σε αυτά».
«Σκοπός του τραγουδιού δεν είναι να παρουσιάσει μια πλήρη ανάκαμψη από δυσκολίες», συμπληρώνουν, «αλλά τα πρώτα
βήματα προς την αναγνώρισή τους και τη
διαδικασία που απαιτείται για να ξεπεράσουμε κάποιον».
Το “Over you” του ντουέτου έρχεται μετά το
επαναστατικό “The Deep End” του 2018 –
το οποίο ηχογραφήθηκε και παράχθηκε
από τον Chris Perry νικητή του βραβείου
JUNO και του Βραβείου Καναδικής Κάντρι
Μουσικής, παραγωγό πολλαπλών πλατινένιων επιτυχιών – και προηγείται της επερχόμενης ωριμότερης προσφοράς τους, την
οποία ετοιμάζουν αυτή τη στιγμή με τον παραγωγό πολλαπλών πλατινένιων επιτυχιών
Roy Hamilton ΙΙΙ.
Αναγνωρισμένες από το CBC Searchlight
στο Τοπ 10 Εφήβων που πρέπει να Δείτε
το 2020, οι Caardia έλαβαν επίσης το βραβείο των Τοπ 50 Επιλογών των Κριτών του
CBC Searchlight (για δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά) και το βραβείο του York Region
Celebration of the Arts Bursary για τα φωνητικά τους.
Η μουσική τους παρακολουθήθηκε, ακούστηκε και αναδείχθηκε από τους CBC,
SiriusXM, Global, CJLO, CP24, CTV,

Rogers TV, Girls’ World Magazine, και
πολλούς άλλους – καθώς και στο Καναδικό φεστιβάλ Indie Week και ετησίως στη
Χριστουγεννιάτικη Αγορά της Συνοικίας
Ντιστίλερι στο Τορόντο (Distillery District’s
Toronto Christmas Market).
Ξεκίνησαν τη δική τους ραδιοφωνική εκπομπή, που εύστοχα επονομάστηκε “The
Caardia Show” στον Ελληνικό ραδιοφωνικό
σταθμό Agape Greek Radio και είναι συνιδρυτές και συνδιοργανώτριες του Youth
Jam TO, ενός ετήσιου μουσικού φεστιβάλ
στο Τορόντο που υποδέχεται πάνω από
2.500 προσκεκλημένους. Ήταν επίσης περιζήτητες δημόσιες ομιλήτριες στο “Kill It
With Kindness”, μια πρωτοβουλία κατά του
εκφοβισμού. Επιπλέον, πρόσφατα προβλήθηκαν σε ένα βιβλίο που αναφέρεται στους
κοινωνικούς ακτιβιστές, με τίτλο “Awaken
Your Inner Hero”.
Το “Over You” διατίθεται τώρα.
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Η «ακτινογραφία» των ανατροπών που προωθούνται στα εργασιακά
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο
Χατζηδάκη με προβλέψεις για τετραήμερο
10ωρο, αύξηση ορίων υπερωριακής απασχόλησης, ψηφιακή κάρτα
Η επίσημη οριοθέτηση της τετραήμερης
εργασίας, τα νέα όρια στις υπερωρίες,
οι αλλαγές στον τομέα των απολύσεων,
οι παρεμβάσεις στις απεργίες και στη
λειτουργία των συνδικάτων, αλλά και η
εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οριοθέτηση της τηλεργασίας και
οι ευνοϊκές ρυθμίσεις στις γονικές άδειες
είναι τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου
Χατζηδάκη, που αλλάζει τον εργασιακό
χάρτη της χώρας.
Το σχέδιο νόμου, που περιέχει αλλαγές και
στο καθεστώς μερικής απασχόλησης, με
129 άρθρα, τέθηκε από χθες και για 15 μέρες σε δημόσια διαβούλευση, κατά την οποία
θα γίνουν επαφές της πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου με τους κοινωνικούς εταίρους, με
προοπτική έως τις αρχές Ιουνίου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.
Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που δημοσιοποιείται εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων,
από κόμματα και συνδικάτα.
Πάντως, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
θεωρεί ότι μπορεί να πείσει τους εργαζόμενους ότι η ενεργοποίηση του μέτρου της
«ατομικής σύμβασης» με τον εργοδότη του
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να θιχτεί το θεσμοθετημένο οκτάωρο / πενθήμερο / 40ωρο
σε εβδομαδιαία βάση. Μια διαδικασία που
θα εφαρμοστεί χωρίς να υπάρξει ενδεχόμενη
μείωση αποδοχών για τους εργαζόμενους,
αλλά μόνο για να προκύψει καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και στην
οικογενειακή τους ζωή...
Δεκάωρη εργασία 4 μέρες τη βδομάδα
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει την επίσημη
οριοθέτηση της τετραήμερης εργασίας. Βασική παράμετρος του σχεδίου νόμου είναι η
εφαρμογή διευθέτησης χρόνου εργασίας, σε
εξάμηνη βάση, μέσω ατομικής συμφωνίας
εργοδότη και εργαζόμενου. Θα πρέπει ο εργαζόμενος να έχει υποβάλει σχετική αίτηση
και δεν θα έχει επιπτώσεις εάν τελικά δεν θα
συναινέσει στις προτάσεις της εργοδοσίας.
Όπως τονίζεται, εάν προκύψει απόλυση εξαιτίας αυτής της μη συναίνεσης του εργαζομένου, τότε θα θεωρείται άκυρη.
Το νομοσχέδιο, όπως είπε και ο υπουργός
Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, «για πολιτικούς λόγους» εμπεριέχει ρητή πρόβλεψη
για οκτάωρη απασχόληση, πέντε ημέρες την
εβδομάδα και 40 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως. Ταυτόχρονα όμως ανοίγει τον δρόμο
για τετραήμερη εργασίας, μέσω διευθέτησης,
και με δεκάωρη απασχόληση, χωρίς μείωση
μισθού.
Άμεσα συνυφασμένη με τη διαδικασία της
διευθέτησης είναι και η ενεργοποίηση της
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. Πρόκειται για
μια εντελώς καινούργια πρωτοβουλία που
θα αφορά, σε πρώτη φάση, μεγάλες επιχειρήσεις. Στόχος είναι να μπορεί το υπουργείο
σε κεντρικό επίπεδο να παρακολουθεί σε
«πραγματικό χρόνο» αν τηρούνται τα ωράρια εργασίας και αν χορηγούνται κανονικά
οι άδειες. Η λειτουργία της ψηφιακής κάρτας αποτελούσε πάγιο αίτημα των συνδικάτων και συνοδεύεται από πρόστιμο 10.500
ευρώ, ανά εργαζόμενο, σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης της επιχείρησης. Μάλιστα,
προβλέπεται μέχρι και «λουκέτο» της επιχείρησης, εάν μετά από επανέλεγχο εντοπιστεί
υπότροπη.

Στις βασικές αλλαγές του νομοσχεδίου τοποθετείται και η μεταρρύθμιση στην Επιθεώρηση
Εργασίας. Μετατρέπεται σε Ανεξάρτητη Αρχή και θα λειτουργεί
κατά τα πρότυπα της ΑΑΔΕ, έτσι
ώστε να μη μπορεί να γίνουν παρεμβάσεις από τυχόν κόμματα
και «ημέτερους». Μάλιστα, τα
πρόστιμα θα μπορούν σε ένα μεγάλο βαθμό να επιβάλλονται χωρίς να προηγείται απαραίτητα ακρόαση του
όποιου εργοδότη-παραβάτη.
Στο σκέλος των υπερωριών θα υπάρχει αύξησή τους στις 150 τον χρόνο, από 120 που
είναι σήμερα για τις υπηρεσίες και 96 για
τις βιομηχανίες. Επίσης, για τυχόν υπέρβαση στις υπερωρίες η αμοιβή θα ισούται στο
120%, αντί για 80% που ήταν έως τώρα.
Ταυτόχρονα ρυθμίζεται και το καθεστώς των
διαλειμμάτων στους χώρους εργασίας. Θα
είναι υποχρεωτικό το διάλειμμα να έχει διάρκεια 15-30 λεπτά και θα πρέπει να χορηγείται
υποχρεωτικά μετά από τέσσερις συνεχείς
ώρες εργασίας και όχι μετά από ένα εξάωρο,
όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Επίσης, θα απαγορεύεται η χορήγησή του κατά την έναρξη ή
μετά τη λήξη της βάρδιας, για να εξαλειφθούν
φαινόμενα κατάχρησης από την πλευρά της
εργοδοσίας.
Επέκταση της λίστας κυριακάτικης εργασίας
Ταυτόχρονα το νομοσχέδιο προβλέπει αλλαγές και ως προς την κυριακάτικη εργασία.
Σύμφωνα με διάταξη που συμπεριλήφθηκε
στο σχέδιο νόμου, επεκτείνεται σημαντικά η
λίστα των επιχειρήσεων που θα μπορούν να
είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
Πιο αναλυτικά, αυτές είναι οι δραστηριότητες
που προστέθηκαν στην κυριακάτικη εργασία:
- Παραγωγή - αποθήκευση - μεταφορά - διανομή φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού.
- Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics).
- Κέντρα κοινών υπηρεσιών (shared services
centers) ομίλων επιχειρήσεων.
- Κέντρα δεδομένων (data centers) και γενικότερα μηχανογραφικά κέντρα ομίλων
επιχειρήσεων.
- Ψηφιοποίηση έγχαρτου αρχείου.
- Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου
εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης
πελατών.
- Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος και
λατομείων.
- Εξωσχολικές δράσεις ιδιωτικών σχολείων.
- Συντήρηση δημοσίων δομών εκπαίδευσης.
- Εξετάσεις φροντιστηρίων.
Με αυξημένη αποζημίωση οι μη έγκυρες
απολύσεις
Διατήρηση, αλλά και επέκταση όλων των
περιπτώσεων, όπου μια απόλυση μπορεί
να λογιστεί ως άκυρη, εμπεριέχεται στο νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση από
το υπουργείο Εργασίας. Παράλληλα, υπάρχουν και ειδικές διατάξεις που αποσαφηνίζουν το καθεστώς που θα διέπει στο εξής τις
απολύσεις.
Όμως υπάρχει και ένα σημείο που χρήζει
περαιτέρω ανάλυσης, καθώς ενδέχεται να
υποκρύπτει έμμεση απελευθέρωση των
απολύσεων: Πρόκειται για τη διάταξη που
παρέχει το δικαίωμα της επιλογής ανάμεσα
στον εργοδότη ή στον εργαζόμενο, εάν μια
απόλυση κριθεί δικαστικά ως άκυρη, να μη
γίνει επαναπρόσληψη. Εάν υποβληθεί σχετικό αίτημα, τότε αντί για επιστροφή στην
εργασία ο απολυμένος θα λάβει πρόσθετη
αποζημίωση. Αυτή θα κυμαίνεται ανάλογα με

την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης,
από τρεις μισθούς έως και το διπλάσιο του
ανώτατου νομίμου ποσού αποζημίωσης που
είναι οι 12 μισθοί. Συνεπώς, η διαβάθμιση θα
είναι από 3-24 μισθοί κατ’ ανώτατο επίπεδο.
Εάν δεν υποβληθεί αίτημα από καμία από τις
δύο πλευρές, τότε το δικαστήριο έχει την ευχέρεια να διατάξει την επαναπρόσληψη του
αδίκως απολυθέντα εργαζόμενου.
Σε ό,τι αφορά τις ισχύουσες περιπτώσεις
κατά τις οποίες μια απόλυση μπορεί να θεωρηθεί άκυρη, το νομοσχέδιο τις διατηρεί
όλες. Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις παραμένουν και οι διατάξεις περί αποζημίωσης
και επαναπρόσληψης ως ισχύουν έως τώρα.
Πρόκειται για απολύσεις που οφείλονται σε
δυσμενή διάκριση, λόγω φύλου, συνδικαλιστικής δράσης ή σεξουαλικών πεποιθήσεων.
Εάν για κάποιον από τους ανωτέρω λόγους
υπάρξει απόλυση, τότε αυτή κρίνεται άκυρη
και ο απολυμένος επαναπροσλαμβάνεται.
Μάλιστα, πρέπει να λάβει και όλους τους
μισθούς που απώλεσε μέχρι την επαναπρόσληψή του.
Στον ίδιο κατάλογο προστίθενται με το νέο
σχέδιο νόμου και οι εξής περιπτώσεις, όπου
μία απόλυση μπορεί να θεωρηθεί ως άκυρη:
- Άσκηση δικαιωμάτων σε περίπτωση βίας
και παρενόχλησης.
- Πατέρας τέκνου μέχρι έξι μηνών.
- Εργαζόμενοι που απολύονται επειδή έλαβαν κάποια άδεια.
- Εργαζόμενοι που αρνήθηκαν τη διευθέτηση
χρόνου εργασίας.
- Τηλεργαζόμενοι που άσκησαν το δικαίωμα
της αποσύνδεσης.
Στις καινοτομίες του νομοσχεδίου εντάσσεται
και η διαδικασία της λεγόμενης αντιστροφής
του βάρους της απόδειξης. Δηλαδή, αν ο
απολυθείς εργαζόμενος αποδείξει με στοιχεία στο δικαστήριο ότι η απόλυση είναι άκυρη, εναπόκειται στον εργοδότη να αποδείξει
ότι η απόλυση είναι έγκυρη. Συνεπώς, το
βάρος του να αποδειχθεί εάν μία απόλυση
έπρεπε να γίνει ή όχι, φεύγει από την πλευρά
του εργαζόμενου και μεταφέρεται στην πλευρά του εργοδότη.
Πώς τροποποιούνται οι γονικές άδειες
Μέτρα κατά της βίας και της παρενόχλησης
στους εργασιακούς χώρους, αλλά και μια
σειρά από άδειες και παροχές που στηρίζουν
τον εργαζόμενο, ως προς την οικογενειακή
του ζωή, εμπεριέχονται στο σχέδιο νόμου.
Ειδικότερα, απαγορεύεται η απόλυση και η
όποια δυσμενής μεταχείριση των θιγόμενων.
Επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις από την
Επιθεώρηση Εργασίας για τον εργοδότη που
παρενοχλεί ή δεν αντιμετωπίζει περιστατικό.
Συστήνεται αυτοτελές τμήμα στην Επιθεώρηση Εργασίας για την παρακολούθηση της
βίας παρενόχλησης στην εργασία. Ενισχύεται το Σήμα Ισότητας στις επιχειρήσεις. Επεκτείνεται στις πολιτικές καταπολέμησης της
βίας και παρενόχλησης στην εργασία.
Σε ό,τι αφορά την ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής θα ισχύουν τα
ακόλουθα:

* Άδεια πατρότητας: 14 μέρες με αποδοχές έναντι 10 που προβλέπει η Οδηγία
και δύο που είναι σήμερα.
* Προστασία του νέου πατέρα κατά της
απόλυσης για έξι μήνες από τη γέννηση
του τέκνου. Περιορίζονται τα αντικίνητρα
για πρόσληψη γυναικών.
* Παραμένει η προστασία της εγκύου και
εργαζόμενης μητέρας για 18 μήνες μετά
τον τοκετό.
* Γονική άδεια 4 μηνών για κάθε γονέα
με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τους δύο
μήνες.
* Δικαίωμα ευέλικτων ρυθμίσεων (π.χ. τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο, μερική απασχόληση) για γονείς και φροντιστές.
* Για λόγους ανώτερης βίας δικαιολογείται
απουσία δύο μέρες κατ’ έτος με αποδοχές.
* Άδεια φροντιστή για συγγενείς ή συνοίκους που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα
υγείας.
* Επέκταση της άδειας λοχείας 9 εβδομάδων
μετά τη γέννα και στην υιοθεσία τέκνου.
* Επέκταση της ειδικής άδειας προστασίας
της μητρότητας 6 μηνών, με επιδότηση από
τον ΟΑΕΔ και στην υιοθεσία τέκνου.
* Επέκταση του μειωμένου ωραρίου (άδεια
φροντίδας τέκνου) και στη μητέρα που απέκτησε τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης
μητρότητας.
* Θέσπιση άδειας 7 ημερών για υποβολή σε διαδικασίες υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής.
* Άκυρη η απόλυση εργαζομένου επειδή ζήτησε ή έλαβε άδεια - Αντιστροφή του βάρους
της απόδειξης υπέρ του εργαζόμενου στο
Δικαστήριο.
Θα απεργούν μόνο όσοι το επιθυμούν
* Η προκήρυξη απεργίας, αλλά και η πραγματοποίηση μιας κινητοποίησης, στο εξής θα
είναι πιο σύνθετη διαδικασία. Το εργασιακό
νομοσχέδιο που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει μια σειρά από τροποποιήσεις, που εκκινούν από την καταγραφή
των συνδικαλιστών οργανώσεων και καταλήγουν μέχρι και στη διακοπή μιας απεργιακής
κινητοποίησης, αν διαπιστωθεί ότι παρεμποδίζονται εργαζόμενοι που επιθυμούν να
μεταβούν στον χώρο εργασίας τους και να
δουλέψουν.
Οι νέες διατάξεις προβλέπουν τα εξής:
* Καθιερώνεται Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Η καταχώρηση των οργανώσεων σε αυτό είναι προϋπόθεση για να
αποκτήσουν νομική προσωπικότητα και για
να ασκούν τα δικαιώματα των συλλογικών
διαπραγματεύσεων και της κήρυξης απεργίας. Επίσης, αποτελεί προϋπόθεση για να
μπορούν τα συνδικάτα να συμμετάσχουν σε
διαπραγματεύσεις για υπογραφή Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ).
* Δυνατότητα εξ αποστάσεως ψηφοφορίας
για την κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων.
Σε κάθε περίπτωση, θα διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας και η μυστικότητα της
ψήφου.
* Απαγόρευση της παρεμπόδισης εργαζομένων, οι οποίοι κατά τη διάρκεια απεργίας
επιθυμούν να εργαστούν. Στην περίπτωση
αυτή, όπως προαναφέρθηκε, θα μπορεί να
κινηθεί η σχετική διαδικασία και με δικαστική
απόφαση να λήξει η απεργία.
* Πρόβλεψη για προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας 33% κατά τη διάρκεια
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Ευρώπη και επέτειος των 200
χρόνων από την Επανάσταση
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου κήρυξε χθες την έναρξη
του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών,
που είναι αφιερωμένο στην επέτειο των 200
χρόνων από την Επανάσταση του 1821, με
μια ομιλία στην οποία συνέδεσε την εθνική
και την ευρωπαϊκή διάσταση της νεότερης
ελληνικής ιστορίας. Η κ. Σακελλαροπούλου
προσδιόρισε την Επανάσταση ως «ένα οικουμενικής σημασίας γεγονός, αφού σήμανε το ξεκίνημα της επιστροφής της Ελλάδας
σε μια Ευρώπη που η ίδια προσδιόριζε την
αρχαία Ελλάδα ως ιστορική της κοιτίδα».
Ανέφερε ότι τα ελληνικά Συντάγματα του
Αγώνα προέρχονταν από τη Γαλλική Επανάσταση και την Αμερικανική Διακήρυξη
της Ανεξαρτησίας και τόνισε ότι η Ελληνική
Επανάσταση εμπνεύστηκε και ενέπνευσε
τους φίλους της ελευθερίας στην Ευρώπη.
«Εξέπεμψε μια ακτινοβολία οικουμενική,
συγχωνεύοντας τον ρομαντικό φιλελληνισμό του θαυμασμού για την αρχαία Ελλάδα
με την ευγενική ιδέα ενός μικρού θαρραλέου έθνους, αντιμέτωπου με μια κραταιά
αυτοκρατορία. Ενέπνευσε πλήθος δημιουργών: από τον Ευγένιο Ντελακρουά της
μνημειώδους “Σφαγής της Χίου” μέχρι τον
Αρι Σέφερ, από τον Σατομπριάν μέχρι τον
Βίκτωρα Ουγκώ».
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε ότι
ο αγώνας του 1821 όχι μόνο συνέδεσε τη
χώρα με ένα οικουμενικό πρόταγμα ελευθερίας και εθνικής ανεξαρτησίας, αλλά «συνέδεσε επίσης την Ελλάδα με τον στρατηγικό
της ορίζοντα για τα επόμενα 200 χρόνια,
τον γεωπολιτικό χώρο της Ευρώπης και της
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απεργίας. Αφορά επιχειρήσεις των οποίων
η λειτουργία έχει ζωτική σημασία για το κοινωνικό σύνολο. Πρόκειται για επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην υγεία, στην
ύδρευση, στην ηλεκτροδότηση, στη διύλιση
πετρελαίου, στην αποκομιδή απορριμμάτων,
στη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στα
λιμάνια και στη μισθοδοσία στο Δημόσιο
(συντάξεις).
Μερική απασχόληση με «υπερωρίες»
Εκπλήξεις περιμένουν και τους εργαζόμενους που δουλεύουν με όρους μερικής απασχόλησης. Όπως τονίζεται στο άρθρο 56 του
νομοσχεδίου, υποχρεώνονται να παρέχουν
πρόσθετη εργασία «πέραν της συμφωνημένης», αν παραστεί ανάγκη. Εάν συμφωνεί
ο εργαζόμενος η πρόσθετη εργασία μπορεί
να παρασχεθεί και σε ωράριο που δεν είναι
συνεχόμενο «σε σχέση με το συμφωνημένο ωράριο της ίδιας ημέρας». Όλα αυτά βέβαια πάντα με την επιφύλαξη της ημερήσιας
ανάπαυσης.
Στην περίπτωση που παρασχεθεί εργασία
πέραν της συμφωνημένης, ο εργαζόμενος με
όρους μερικής απασχόλησης θα πρέπει να
λάβει προσαύξηση 12% για κάθε επιπλέον
ώρα εργασίας που θα προσφέρει. Αν πάντως η πρόσθετη εργασία ζητείται συνεχώς
(λαμβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο, τονίζει
η σχετική διάταξη), τότε ο εργαζόμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή της. Βέβαια, σε
μια τέτοια περίπτωση η άρνηση του εργαζόμενου θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη,
ορίζει η διάταξη. Πάντως, η πρόσθετη εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει στο ανώτατο
επίπεδο τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου ενός εργαζόμενου.
Τηλεργασία με δικαίωμα αποσύνδεσης
Τάξη επιδιώκει να βάλει το υπουργείο Εργασίας στο άναρχο τοπίο που επικρατεί στο νέο

Δύσης». Η κ. Σακελλαροπούλου προέβη,
τέλος, σε μια τολμηρή σύνδεση της επετείου
των 200 ετών με τα 40 χρόνια της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ε.Ε. «Οι δύο αυτές
επέτειοι συνέχονται σε ένα ενιαίο ιστορικό
αφήγημα… διότι στον σύγχρονο κόσμο της
ασύμμετρης παγκοσμιοποίησης η ισότιμη
συμμετοχή σε μια ισχυρή ένωση προηγμένων κρατών όπως η Ε.Ε., με τη δημιουργία
συνθηκών συλλογικής ευρωπαϊκής αυτονομίας, ολοκληρώνει το ιστορικό εγχείρημα της εθνικής ανεξαρτησίας που ξεκίνησε
πριν από 200 χρόνια».
H Γιάννα Αγγελοπούλου
Στον ιδιαίτερο συμβολισμό της φετινής διοργάνωσης του Φόρουμ των Δελφών, η
οποία συνέπεσε και είναι αφιερωμένη στα
200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821,
αναφέρθηκε στην ομιλία της η Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη. Η πρόεδρος της
επιτροπής «Ελλάδα 2021» επισήμανε ότι το
παρελθόν θα πρέπει να αποτελέσει πηγή
διδαγμάτων και έμπνευσης για το σήμερα, ώστε να δώσει νέα πνοή στο συλλογικό εγχείρημα της δημιουργίας ενός κοινού
μέλλοντος.
μοντέλο απασχόλησης, την τηλεργασία. Στο
σχέδιο νόμου έχουν ενσωματωθεί μια σειρά
από διατάξεις που ακολουθούν το παράδειγμα χωρών όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ξεχωρίζει η νομοθέτηση της αναγνώρισης του
δικαιώματος αποσύνδεσης. Ορίζεται ότι είναι
δικαίωμα κάθε τηλεργαζόμενου να απέχει
από την παροχή εργασίας με τηλεφωνικό,
ηλεκτρονικό ή ψηφιακό τρόπο, εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των αδειών
του. Η τηλεργασία επιβάλλεται με συμφωνία
μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. Κατ’
εξαίρεση μόνο για λόγους δημόσιας υγείας ή
υγείας του εργαζόμενου μπορεί να εισάγεται
μονομερώς. Ο εργοδότης αναλαμβάνει το
κόστος του εξοπλισμού, της συντήρησης και
των τηλεπικοινωνιών.
Με αποζημιώσεις οι εργατοτεχνίτες
Σε ό,τι αφορά τους εργατοτεχνίτες, το νομοσχέδιο καταργεί τη διάκριση μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών ως προς τις αποζημιώσεις απόλυσης. Έτσι, οι αποζημιώσεις
των εργατοτεχνιτών που ήταν λίγα μεροκάματα, εξισώνονται με εκείνες των υπαλλήλων
(μισθοί έως 12 μηνών).
Θέσπιση πλαισίου σε e-πλατφόρμες
Σχετικά με τις συνεργατικές ψηφιακές πλατφόρμες, θεσπίζεται πλαίσιο προστασίας των
εργαζομένων και απασχολούμενων σε αυτές,
ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές του
ILO και του ΟΟΣΑ. Αναγνωρίζονται δύο τρόποι συνεργασίας των παρόχων υπηρεσιών
με τις πλατφόρμες: συμβάσεις εξαρτημένης
εργασίας ή ανεξάρτητων υπηρεσιών / έργου.
Εισάγονται νομοθετικά κριτήρια για τη διάκριση συμβάσεων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο. Δίνονται συνδικαλιστικά δικαιώματα για τους απασχολούμενους με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών / έργου: Έτσι
θα μπορούν να προχωρήσουν σε σύσταση
οργανώσεων, σε διαπραγμάτευση συλλογικών συμφωνιών, ακόμα και σε απεργία.

Στα κάγκελα η αντιπολίτευση
για το εργασιακό
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛΛ., ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 διαπιστώνουν επίθεση της κυβέρνησης
σε βάρος των εργαζομένων και προεξοφλούν ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, αλλά και ότι θα αγωνιστούν για να το
μπλοκάρουν.
Τείχος για να μην περάσουν οι ρυθμίσεις
του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας
υψώνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
εκφράζοντας την πλήρη και κάθετη διαφωνία τους με τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν
επισήμως χθες από τον Κωστή Χατζηδάκη.
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝ.ΑΛΛ., ΚΚΕ και ΜέΡΑ25 διαπιστώνουν επίθεση της κυβέρνησης σε βάρος
των εργαζομένων και προεξοφλούν ότι θα
καταψηφίσουν το νομοσχέδιο, αλλά και ότι
θα αγωνιστούν για να το μπλοκάρουν.
Ειδικότερα, όπως δήλωσε η αρμόδια
τομεάρχης και βουλευτίνα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Μαριλίζα
Ξενογιαννακοπούλου, «η κυβέρνηση
Μητσοτάκη επιδιώκει να επιβάλει όσα δεν
τόλμησαν ούτε οι πιο σκληρές μνημονιακές
κυβερνήσεις», αναφερόμενη σε κατάργηση
του οκτάωρου, μειώσεις μισθών, θέσπιση ατομικών συμβάσεων και απλήρωτες
υπερωρίες.
Σύμφωνα με την κ. Ξενογιαννακοπούλου,
το νομοσχέδιο εξαπολύει επιπλέον «μία
επίθεση χωρίς προηγούμενο στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και στο δικαίωμα της
απεργίας και στοχεύει στον εκφοβισμό των
εργαζομένων που διεκδικούν τα δικαιώματά
τους», ενώ ο χαρακτήρας που το διαπνέει
είναι αντικοινωνικός, αντιδημοκρατικός και
αυταρχικός και επιβάλλει την εργασιακή
ζούγκλα.
Για πόλεμο της κυβέρνησης σε βάρος
των εργαζομένων έκανε λόγο η πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛΛ., κρίνοντας μάλιστα ότι
οι προθέσεις της Ν.Δ. είχαν διαφανεί πριν
από το ξέσπασμα της πανδημίας. «Προωθούν το ωράριο-λάστιχο, τις απλήρωτες
υπερωρίες και την υπονόμευση των συλλογικών συμβάσεων», ανέφερε η Φώφη Γεννηματά, διευκρινίζοντας ότι με τη ρύθμιση
που φέρνει, «υπονομεύει τελικά τη συλλογική σύμβαση, διότι αφήνει το παραθυράκι
στον εργοδότη αν δεν υπάρχει συλλογική
σύμβαση να πάει σε ατομικές ρυθμίσεις,
που σημαίνει ότι οι ασύδοτοι εργοδότες δεν
θα επιλέξουν τη συλλογική σύμβαση, θα
πάνε σε ατομικές διαπραγματεύσεις και δεν
θα υπάρχει καμία αμφιβολία ποιος θα είναι
ο ισχυρός και ποιος θα είναι ο αδύναμος».
Στο ίδιο πνεύμα παρατήρησε ότι καταργείται το οκτάωρο στην πράξη και ο εργαζόμενος «θα είναι στο έλεος του εργοδότη»,
ενώ άφησε υπονοούμενα για πολιτικές που
έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν προεκλογικά γραμμάτια του κ. Μητσοτάκη.
Από την πλευρά του το ΚΚΕ εισέπραξε
τις εξαγγελίες Χατζηδάκη ως «πολεμικό
ανακοινωθέν» εναντίον των εργαζομένων και κάλεσε σε μαζική συμμετοχή
στα σημερινά συλλαλητήρια των συνδικάτων στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες
πόλεις. «Ο κ. Χατζηδάκης δεν έδωσε συνέντευξη Τύπου, εξέδωσε “πολεμικό ανακοινωθέν” εναντίον των εργαζομένων, των
οικογενειών τους και των δικαιωμάτων τους.
Το τερατούργημα, που επί 3 ώρες παρουσίαζε, ικανοποιεί τα πιο “τρελά όνειρα” της
μεγαλοεργοδοσίας, δίνοντάς της νέα ισχυρά όπλα δίπλα σ’ αυτά που προϋπήρχαν
και νομοθέτησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση,
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προβλέποντας ότι το κεφάλαιο θα είναι
πολλαπλά ωφελημένο. «Από τη διευθέτηση
του χρόνου εργασίας, με την κατάργηση του
οκτάωρου και τις απλήρωτες υπερωρίες.
Από τη γενίκευση της εργασίας τις Κυριακές σχεδόν στο σύνολο των κλάδων, από
την αύξηση του ανώτατου ορίου των υπερωριών κατά 25% και του κατώτερου κατά
50%, από την προσπάθεια να απαγορευτεί
τυπικά και ουσιαστικά ο χαρακτήρας της
συνδικαλιστικής οργάνωσης και το δικαίωμα στην απεργία, από το γενικευμένο ηλεκτρονικό φακέλωμα των σωματείων, από
την κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας και άλλα πολλά», αναφέρεται
από τον Περισσό.
Σε ό,τι αφορά την αντίδραση του
ΜέΡΑ25, από το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη υποστηρίζουν ότι πρόκειται για
νομοσχέδιο-έκτρωμα, το οποίο «ούτε
στα πιο τρελά όνειρα της τρόικας, του
ΣΕΒ, της εργοδοσίας και της ολιγαρχίας δεν θα μπορούσε να δει κανείς μέτρα
όπως η κατάργηση του οκτάωρου, του δικαιώματος της απεργίας, του ΣΕΠΕ (που θα
γίνει ανεξάρτητη αρχή), ακόμα και των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας για να
γίνουν όλες ατομικές, αλλά και τη δυνατότητα απόλυσης συνδικαλιστών». Το ΜέΡΑ25
κάλεσε, τέλος, τον κ. Μητσοτάκη και τον κ.
Χατζηδάκη, «στην κόλαση που ετοιμάζουν
για τους εργαζόμενους να μην ψάχνουν συνενόχους», καθώς, όπως εκτίμησε, «θα μας
βρουν όλους απέναντι –μέσα και έξω από
τη Βουλή– μαζί με ολόκληρη την κοινωνία
που δεν θα τους επιτρέψει να μας γυρίσουν
αιώνες πίσω».

ΕΒΕΠ: «Το καλύτερο εργασιακό
νομοσχέδιο είναι αυτό που δεν
αδικεί κανέναν»
«Το καλύτερο εργασιακό νομοσχέδιο είναι
αυτό που δεν αδικεί κανέναν και τηρείται από όλους», δήλωσε ο πρόεδρος του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ) Βασίλης Κορκίδης,
λέγοντας ότι όλα τα νομοσχέδια, και ειδικά
αυτά που αφορούν την εργασία, κρίνονται
στην πράξη.
«Σε ένα εκ των πραγμάτων ευμετάβλητο
περιβάλλον για το επιχειρείν, οι συζητήσεις
για το εργασιακό θα πρέπει να κατατείνουν
στη διαμόρφωση μιας πολιτικής η οποία
να παρέχει μεν τη στοιχειώδη εργασιακή
ασφάλεια στους εργαζομένους, αλλά και τη
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολούν, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους»,
επισήμανε και υποστήριξε ότι το οκτάωρο
και η πενθήμερη εργασία κατοχυρώνονται
ξεκάθαρα από τον εργασιακό νόμο, ενώ
πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να συμφωνεί με τον εργοδότη για
να δουλέψει υπερωρίες, πρωτίστως για να
πληρωθεί και μόνο εάν το επιθυμεί, να πάρει μεγαλύτερη άδεια ή παραπάνω ρεπό.
«Σε κάθε περίπτωση», τόνισε ο Β. Κορκίδης, «το βασικό ζητούμενο σε έναν καλό εργασιακό νόμο πρέπει να είναι η αύξηση της
αξιοπρεπούς απασχόλησης με την τήρηση
των δικαιωμάτων, αλλά και των υποχρεώσεων, από πλευράς τόσο εργοδοτών όσο
και εργαζομένων». Τέλος, πρόσθεσε ότι
αφού μελετήσουν προσεκτικά κατ’ άρθρο
το νομοσχέδιο, θα παρέμβουν με προτάσεις
στη δημόσια διαβούλευση.
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Pfizer and Moderna vaccines to be
offered in more Ontario pharmacies
after AstraZeneca doses are halted
As the province prepares to ramp up its
administration of mRNA vaccines through
pharmacies, Ontarians who received the
now-paused AstraZeneca shot as their first
dose are waiting for guidance on how and
when they’ll get their second jab.
“I think it’s starting to scare people more
than it should,” Kelly Mulholland, who
received an AstraZeneca shot in April, said
of the government’s decision to halt the use
of the viral-vector vaccine for first doses.
Provincial officials announced the move
suddenly Tuesday, citing an “abundance
of caution.” The risk of vaccine-induced
thrombotic thrombocytopenia, or VITT,
associated with AstraZeneca has been
pegged at one in 60,000.
“I don’t know if I’m all that concerned, it’s still
one in 60,000,” Mulholland said. “There’s
other things that give you worse risk than
that.”
“I’d still take another shot,” said Faith
Azzarello, who also got AstraZeneca last
month.
Infectious disease expert Dr. Isaac Bogoch
stressed Wednesday that people who did get
that shot should not have buyer’s remorse.
“To everyone out there who got AstraZeneca,
including my wife, […] that was the right thing
to do. You did the right thing, you you got a
very effective vaccine.”
But inside the Super Seven Pharmacy in
Pickering, owner Manish Patel was fielding
calls from people concerned about receiving
second doses.
“For now we don’t have any instructions
from the Ministry,” Patel said. “We are telling

people they have to be patient.”
Officials have not yet offered any guidance
on whether AstraZeneca might still be
available for second doses. In Ontario some
50,000 doses have not yet been used, many
of which are set to expire by the end of May
or beginning of June—and 254,500 more
doses will arrive the week of May 17.
“I’d like to know what I’m getting for my
second dose now,” one customer at the
Durham pharmacy said Wednesday.
Ontario’s Health Minister has suggested it
may be possible for people who received
AstraZeneca as a first dose to receive an
mRNA shot like Pfizer as their second, but
officials are still assessing data out of a
U-K study on mixing-and-matching vaccine
types.
The province has promised more guidance
on second doses shortly. Meanwhile, Pfizer
and Moderna are being made available
to more pharmacies, with 2,450 of them
expected to deliver the mRNA shots by the
week of May 24.

Audit finds Ontario failed to track $4.4B
in COVID-19 pandemic relief spending
An audit out today has found the Ontario government failed to track properly $4.4 billion in
COVID-19 relief spending.
Among other things, the audit found
no tracking of when front-line workers
received pandemic pay.
The audit also found the program had
weak processes to verify funds went to
eligible people.
In all, Auditor General Bonnie Lysyk
looked at 26 health-related COVID-19
spending programs authorized between

Ontario extends stay-athome order to June 2
The Ford government has
extended the provincial stayat-home order and all public
health measures for another
two more weeks
The order, which was set to
expire on May 20, will end
on June 2. Premier Doug
Ford said his goal is to have
the most normal July and
August and the extension
is necessary to make this
happen.
“We need to do everything
in our power to protect this summer for all
Ontarians,” said Ford. “These are precious
weeks we won’t put to waste.”
The province will be making those aged 1217 eligible to book their COVID-19 vaccine
on May 31. There will be special dedicated
youth and family vaccine clinics during the
weeks of June 14 and 21.
Virtual learning will also continue for the
time being.
COVID-19 cases have been slowly
decreasing amid the stay-at-home order
and increased vaccinations since the surge
of the third wave. The seven-day average is
currently sits at 2,731 cases.
We are progressing, we are getting there,
but we are not quite there yet,” said Medical
Officer of Health Dr. David Williams.
Many have been calling for the reopening of
outdoor recreation activities amid the nicer
weather, but the provincial government will
keep them closed until at least June 2.
When asked why they aren’t opening
outdoor recreation activities, Dr. Williams
said it’s less about the activity itself. “When
you open up a lot of facilities, it’s not
sometimes the activity, it’s the congregate
activity before and after.”
“They pick up another buddy, two or three
go out, go golfing, there’s nothing wrong
with golfing,” Ford said. “The problem is,
then after golf they go back, they have some
pops. That’s the problem.”

“We just can’t risk it … Just a couple more
weeks and we will do everything we can to
get things back to normal,” he added.
Ford has been visibly absent from the public
since coming out of self-isolation after a
COVID-19 exposure.
Ford also renewed his calls for tighter
controls on domestic travellers and those
who arrive through land crossings, saying
Ottawa has yet to respond to his requests
on these issues.
The premier said of the over 88,000
travellers who have landed in Ontario, onethird have been able to bypass the threeday hotel quarantine. They have also seen
private jets landing at smaller airports and
avoiding the quarantine.
“There are two sets of rules right now, one
for those who can afford a private jet and
those of us who can’t,” said Ford. “People
are exploiting well-known loopholes that
have been left in place.”
The premier has issued another letter to
Prime Minister Justin Trudeau, arguing
additional measures — such as quarantine
requirements for travellers coming into
Canada by land — are needing to curb
the spread of more contagious COVID-19
variants.
Trudeau said last week that he was willing to
work with Ontario to further limit the number
of people allowed to enter the province, but
said Ford had yet to follow up on his earlier
requests.

March and June 2020.
Overall, she says 17 lacked processes
related to verifying proper use or timely
distribution of funds.
Her report notes the Health Ministry took
months to define criteria for reimbursable
spending by public health units, hospitals
and Public Health Ontario.

The report highlights that the ministries of
health and long-term care have not tracked
COVID-19 spending by initiative, but instead
reported spending and committed funds in
one total.
Those ministries also did not consistently
meet deadlines for reporting actual
spending, the report found.
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Ontario Expanding Access to Dental
Care and Affordable Prescription
Drugs for Vulnerable Seniors
The Ontario government is updating the
income eligibility thresholds for the Ontario
Seniors Dental Care Program and the
Seniors Co-Payment Program to allow
more of Ontario’s most vulnerable seniors to
have access to dental care and affordable
prescription medications.
“Our government continues to support
Ontario’s seniors by ensuring they have
access to the quality dental care and
the prescription medications they need,”
said Christine Elliott, Deputy Premier and
Minister of Health. “Expanding access to
these programs to even more low-income
seniors builds on our government’s ongoing
efforts to protect hospital capacity and will
help improve the quality of life and wellbeing of low-income seniors.”
In 2019, the Ontario government launched
the Ontario Seniors Dental Care program to
provide free routine dental care for eligible
low-income seniors across the province. The
Seniors Co-Payment Program enables lowincome seniors to access the medication
they need with no annual deductible and a
reduced co-payment for each prescription.
Starting August 1st, 2021, eligibility
thresholds for both programs will be updated
to reflect cost of living increases in Ontario
and align with income support programs for
seniors. Income thresholds will be updated
for single Ontarians aged 65 and over, from
$19,300 to $22,200, and for couples with a
combined annual income, from $32,300 to
$37,100. This will allow approximately 7,000

more seniors to access the Ontario Seniors
Dental Care Program and 17,000 more
seniors to access the Seniors Co-Payment
Program in 2021-2022.
By ensuring seniors can access effective
dental care and continue to afford the
medications they need, the Ontario Seniors
Dental Care and Seniors Co-Payment
programs help to reduce unnecessary trips
to the hospital and improve seniors’ quality
of life. This further supports hospital capacity
as Ontario continues to fight the third wave
of COVID-19 and is a key component of the
government’s plan to end hallway health
care.
For the Seniors Co-Payment Program,
seniors who are eligible under the new
income thresholds are encouraged to apply
now in advance of the start of the upcoming
benefit year on August 1st, 2021. Applying
early will help ensure eligible seniors
receive the reduction in their drug deductible
and co-payment on time to minimize the
chance of out of pocket expenses. Once an
application has been submitted, eligibility
will be assessed to confirm enrollment for
the year.
“We know that good oral health is linked
to not only better physical health, but also
better overall mental health,” said Raymond
Cho, Minister for Seniors and Accessibility.
“These programs help provide seniors with
the dignity they deserve and help to improve
their quality of life.”

Federal government unlocks
$740M in airport relief
The federal government is launching a
basket of programs to bolster airports with
hundreds of millions of dollars in funding first
announced back in November.
A government official, who spoke on condition
of anonymity because the announcement is
not yet public, says Ottawa has laid out the
criteria for airports to access $740 million in
capital investments over the next six years.

Nearly $500 million of that windfall is bound
for large airports to put toward critical
infrastructure such as runway repairs and
transit stations.
Most of the rest is en route to smaller
airports, whose definition has been
loosened temporarily to allow eight more
sites to apply, from Prince George, B.C., to
Gander, Nfld.
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AstraZeneca shipment, reserve
doses for second shots
Ontario says it'll sit on
254,000 doses of the
Oxford-AstraZeneca
vaccine arriving next week
– and about 50,000 more it
has in stock - until it decides
when and if to offer second
doses of the shot.
The province has stopped
giving first doses of
AstraZeneca
due
to
concerns over an increased risk of a rare
blood clotting syndrome associated with
the COVID-19 vaccine. It acknowledged
Wednesday that some of its AstraZeneca
shots could expire while it reviews what to
do about second doses.
"We don't expect that there will be any, or
perhaps just a few doses, that may expire,"
Health Minister Christine Elliott said.
"However, this is out of an abundance of
caution, because the safety and well-being
of the people of Ontario has to be our top
priority."
Elliott said the province will reserve the
incoming quarter-million doses for second
shots but is still determining when it will
give those out. Ontario is also reviewing the
possibility of using a different vaccine for the
second dose, she said.
The province's pause on using AstraZeneca
for first doses came as it reported an
increase in the risk of the extremely rare
clotting condition linked to the shot, pegging
it at one in 60,000 people.
There have been at least eight cases in
Ontario of the rare blood clotting syndrome

out of more than 901,800
AstraZeneca doses given
in the province. None of the
Ontario cases have been
fatal.
Elliott moved to reassure
people who have received
the dose of the vaccine that
they had made the right
decision to get immunized.
"Those of you who
received your first dose of AstraZeneca did
the right thing to protect yourself and your
loved ones, and communities," she said.
"Vaccines remain our best defense against
this virus, and our way out of this pandemic."
On Tuesday, Ontario's chief medical officer
of health said that in recent days, the
province has noticed an increased rate
of vaccine-induced immune thrombotic
thrombocytopenia (VITT), which has been
linked to the shot.
Dr. David Williams said Ontario made the
decision, in part, because of an "increased
and reliable" supply of the Pfizer-BioNTech
and Moderna vaccines and a continued
downward trend in COVID-19 cases.
The province also said Wednesday it is
developing a plan to vaccinate children aged
12 to 17 starting in June.
Ontario said half of the province's adults
have now received at least one dose of a
COVID-19 vaccine.
It said the rate is slightly higher in hot spot
communities - 54 per cent - as it allocates
half of its total vaccine shipments to those
areas.
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Επιστολές Αναστασιάδη προς ΟΗΕ,
Συμβούλιο Ασφαλείας και κράτη ΕΕ
Επιστολές προς τον ΓΓ των ΗΕ, τα Μόνιμα
Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τους θεσμούς και ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ
απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης,
ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ.
Κυριάκος Ι. Κούσιος.
Με την επιστολή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώνει τους παραλήπτες για τα
όσα έλαβαν χώρα στην άτυπη πενταμερή
στη Γενεύη και επισυνάπτει σε αυτή το έγγραφο της Παρέμβασης του, όπως επίσης
επισυνάπτει και τις γραπτές αξιώσεις της
Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην επιστολή του τονίζει το απαράδεκτο των τουρκικών
θέσεων που, δυστυχώς, δεν συμβάλλουν
στη δημιουργία κοινού εδάφους για επανέναρξη των συνομιλιών. Επαναλαμβάνει την
πολιτική του βούληση και αποφασιστικότητα να συμμετάσχει σε μια νέα άτυπη διάσκεψη που θα είναι συμβατή με τις αποφάσεις
και τα ψηφίσματα των ΗΕ και τους όρους
εντολής του ΓΓ, για την προσφορά των καλών του υπηρεσιών.
Στην ίδια επιστολή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναλαμβάνει τις προτάσεις του
για συγκεκριμένα ουσιώδη μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα μπορούσαν να
αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα στην
αλλαγή του κλίματος. Σημειώνει, επίσης, ότι
με την αποφυγή νέων προκλητικών ενεργειών από πλευράς της Τουρκίας είτε στη θάλασσα είτε στην ξηρά (και αναφέρεται πιο
συγκεκριμένα στην περίκλειστη πόλη της
Αμμοχώστου), θα μπορούσε να δημιουργηθεί θετικό κλίμα για την επανέναρξη των
διαπραγματεύσεων, στη βάση πάντα των

Αναπτύσσεται αφήγημα για να συζητηθούν οι αξιώσεις της Άγκυρας

παραμέτρων των όσων κατά καιρούς έχουν
συμφωνηθεί, των Συμφωνιών Κορυφής,
των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν μεταξύ
των ηγετών των δύο κοινοτήτων, καθώς και
των αποφάσεων και των ψηφισματων του
ΟΗΕ, μη παραγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι
η Κύπρος είναι και θα παραμείνει κράτος
μέλος της ΕΕ.
Στην επιστολή του προς τους ευρωπαϊκούς
θεσμούς και τους ηγέτες των κρατών μελών της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
καθιστά σαφές ότι τυχόν εμμονή της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας στη
λύση δύο κρατών, όπως και η δημιουργία
νέων τετελεσμένων ή ύπαρξη προκλήσεων
δεν συμβάλλει με κανένα τρόπο στη θετική
προσέγγιση της Κύπρου στην επιδιωκόμενη αναβάθμιση των σχέσεων Τουρκίας - ΕΕ.
Χωριστή επιστολή απέστειλε ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης προς τον ΓΓ των ΗΕ στην
οποία εκφράζει την ετοιμότητα του να παραστεί σε κοινή συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, σε χρόνο που το πρόγραμμα
του ΓΓ το επιτρέπει.
Η κοινή αυτή συνάντηση θα πρέπει, αν είναι
δυνατόν, να διευθετηθεί πριν από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά την
οποία, όπως είναι γνωστό, θα εξεταστούν,
μεταξύ άλλων, οι σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ".

EE σε ΥΠΕΞ: Δεν μπορεί να
υπάρξει αλλαγή βάσης λύσης
Σε ενημέρωση των Ευρωπαίων εταίρων
για τα τεκταινόμενα στην άτυπη διάσκεψη
της Γενεύης, προέβη ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόσο κατά
τη διάρκεια των εργασιών του Συμβουλίου
Εξωτερικών Υποθέσεων όσο και στο πλαίσιο χωριστών επαφών με ομολόγους του
στις Βρυξέλλες. Κοινό μήνυμα τόσο κατά τις
επαφές του κ. Χριστοδουλίδη, όσο και δια
του Ύπατου Εκπροσώπου της ΕΕ, Ζοζέπ
Μπορέλ, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σύμφωνα με κοινοτικές πηγές, ήταν η ξεκάθαρη
θέση ότι δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή της
βάσης λύσης του Κυπριακού.
Την ίδια ώρα, τόσο ο Ύπατος Εκπρόσωπος
όσο και οι άλλοι αξιωματούχοι συμφώνησαν ότι το πλήρες φάσμα των ευρωτουρκικών σχέσεων είναι άμεσα συνυφασμένο με
τις εξελίξεις στο Κυπριακό αλλά και με την
ανάγκη η Τουρκία να συμβάλει εποικοδομητικά στις προσπάθειες για επίτευξη λύσης
στη βάση του υφιστάμενου πλαισίου.
Κατά την παρέμβαση του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπενθύμισε επίσης ότι δεν κατέστη εφικτό η ΕΕ να είναι παρούσα στις
συζητήσεις στη Γενεύη και πάλι λόγω της
άρνησης της Τουρκίας.
Σε σχέση με τα επόμενα βήματα και την
ετοιμότητα και απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ - όπως διαβιβάστηκε στα
ενδιαφερόμενα μέρη - για σύγκληση μια

Η τουρκική απληστία και η απλοχεριά
κάποιων στην ελληνική πλευρά

νέας άτυπης διάσκεψης για το Κυπριακό
στους επόμενους 2-3 μήνες, με στόχο να
διερευνηθεί η προοπτική επανέναρξης των
συνομιλιών, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη
τα αποτελέσματα της συζήτησης των Ευρωπαίων ηγετών τον περασμένο Μάρτιο
για το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων,
ο Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε τόσο από
τους θεσμούς όσο και από τα κράτη μέλη
της ΕΕ, να θέσουν επιτακτικά προς την
Τουρκία το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας την
ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών και
ότι δεν μπορεί να αλλάξει η βάση λύσης του
Κυπριακού, αλλά και επισημαίνοντας την
ίδια στιγμή ότι το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων είναι άμεσα συνυφασμένο με
τις εξελίξεις για επίλυση του Κυπριακού.
Συγκεκριμένα, συζήτησε το Κυπριακό με
τους Υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας
- ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες, τον
ενημέρωσε και για την πρόσφατη επίσκεψη
του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη Γερμανία και του
μετέφερε τη θέση της Γερμανίας ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η όποια αλλαγή βάση
λύσης του Κυπριακού - της Ιταλίας, της
Ισπανίας και της Σλοβενίας, χώρα η οποία
αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου
της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2021.
Εξάλλου, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της
ΕΕ αναφέρθηκε στην τηλεφωνική του

Βιώνουμε για δεκαετίες
την απληστία της κατοχικής Τουρκίας. Τα
θέλει όλα, διαφορετικά
«παγώνει» διαδικασίες,
προχωρεί σε τετελεσμένα και εδραιώνει τα καΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ τοχικά δεδομένα. Αυτή
είναι μια γνωστή τακτική, που υιοθετείται έκπαλαι από τουρκικής πλευράς και καθορίζει τις κινήσεις
της στο διπλωματικό πεδίο. Είναι μια
πολιτική προβλέψιμη καθώς είναι επαναλαμβανόμενη και εν πολλοίς δημόσια. Έχει
στόχο να ελέγξει πλήρως την Κύπρο, είτε με
συμφωνία (ευνοεί συνομοσπονδιακό μοντέλο) είτε χωρίς λύση, επιβάλλοντας διά της
ισχύος τις πολιτικές της, τις επιδιώξεις της
στην Κυπριακή Δημοκρατία ( φιλανδοποίηση). Το τελευταίο επιχείρησε να το κάνει
με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν τα κατάφερε. Επιχειρεί
να το πράξει με το ενεργειακό πρόγραμμα
της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο τον
τελευταίο χρόνο έχει «παγώσει» για διάφορους λόγους, αλλά στο βάθος προφανώς
είναι και το γεγονός ότι η Άγκυρα εκτοξεύει
απειλές.
Σημειώνεται ότι μέχρι και πρόσφατα η Τουρκία διενεργούσε έρευνες και γεωτρήσεις
εντός της κυπριακής ΑΟΖ, σε αδειοδοτημένα θαλασσοτεμάχια και εξήγγειλε ότι θα
επανέλθει στην περιοχή. Υπενθυμίζεται συναφώς ότι παλαιότερα, με πρωτοβουλία της
Λευκωσίας, για να μη χαλάσει το… κλίμα,
το σκάφος της ιταλικής ΕΝΙ, που διενεργούσε έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ στάλθηκε
για «ξεκούραση» και «επιδιορθώσεις» στη
βάση του.
Η τουρκική απληστία είναι δεδομένη.
Και δεν είναι μια «ιδιοτροπία» της κατοχικής
δύναμης. Είναι νοοτροπία, τρόπος συμπεριφοράς, αλλά και ένας διαχρονικός ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ο οποίος αφορά
την Κύπρο και μέσω αυτής και την ευρύτερη
περιοχή.
Συνεπώς, έχοντας δεδομένη την τουρκική
απληστία, το ζητούμενο είναι πώς αντιμετωπίζεται από ελληνικής πλευράς. Η ακολουθούμενη πολιτική, αυτή του κατευνασμού,
το μόνο που πέτυχε είναι να αποθρασύνει
την Άγκυρα και να αναβαθμίζει βαθμηδόν τις τουρκικές αξιώσεις. Η πολιτική του
«δώσε» δεν ευδοκίμησε. Αντίθετα, οδηγεί
σε συνεχή κατολίσθηση του Κυπριακού.
Ακόμη και σήμερα, μετά την άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη ( 27-29 Απριλίου) στη Γενεύη,
στη διάρκεια της οποίας η τουρκική πλευρά
έθεσε το «νέο» αφήγημα της λύσης των δυο
κρατών, υπάρχουν προσεγγίσεις που φαίνεται να φλερτάρουν με την ιδέα αυτή. Δεν
αναφέρονται σε λύση δυο κρατών, αλλά
αναζητούν τρόπους να ικανοποιήσουν τις
ορέξεις της κατοχικής δύναμης. Συνήθως,
οι προσεγγίσεις αυτές ξεκινούν με αναφορές, ότι θα μπορούσε, για παράδειγμα, να
συζητηθεί με κάποιο τρόπο η αξίωση για
κυριαρχική ισότητα, για να «διατηρηθεί το
επικοινωνία με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών κατά τη διάρκεια της άτυπης διάσκεψης στη Γενεύη και ενημέρωσε τους
Υπουργούς Εξωτερικών ότι είναι σε συνεχή επαφή με τον ΓΓ του ΟΗΕ, ενισχύοντας

μομέντουμ»! Παράλληλα, ξεκινούν διάφορα
αφηγήματα, περί τελευταίας ευκαιρίας, για
πρόθεση, του Γενικού Γραμματέα να εγκαταλείψει οριστικά την προσπάθεια. Επιχειρείται να διαμορφωθεί ένα κλίμα φόβου,
μεταφέροντας αυτούσιους τους κατά
καιρούς εκβιασμούς, που εκτοξεύονται
από τρίτους.
Την ίδια ώρα, ξεκινά η αυτομαστίγωση.
Το γνωστό αφήγημα ότι «φταίμε και εμείς»
για τη μη λύση ή για τετελεσμένα που επιβάλλει η κατοχική δύναμη. Διατυπώθηκε,
για παράδειγμα, ο ισχυρισμός ότι το άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, ήταν αποτέλεσμα των χειρισμών της
ελληνικής πλευράς. Εάν ελέγχονται οι χειρισμοί αυτό είναι αποτέλεσμα της πολιτικής
του κατευνασμού, που ανοίγει την όρεξη της
κατοχικής δύναμης. Ή προβλήθηκε το επιχείρημα πως δεν θα έπρεπε να διαμορφωθεί ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας γιατί να αντιδρούσε η Άγκυρα.
Δηλαδή, εθελούσια παράδοση στην Τουρκία και αυτοκατάργηση του κράτους. Αυτό
που έπρεπε να γίνει ήταν και είναι η στήριξη
με πολιτικές του εγχειρήματος, για να καταστεί εφικτή η υλοποίησή του.
Αυτές οι προσεγγίσεις αναπτύσσουν ένα
και μόνο αφήγημα: Το Κυπριακό πρέπει
να «κλείσει» όπως όπως. Ότι πρέπει να…
πειστεί η Τουρκία για να επιτευχθεί συμφωνία κι αυτό θα γίνει μόνο εάν συζητηθούν οι
αξιώσεις της. Είναι η θεωρία των οπαδών
της όποιας λύσης, που βρίσκουν πάντα
τρόπο να τετραγωνίσουν τον κύκλο, όπως
σκοπεύει να κάνει ο Γενικός Γραμματέας του
ΟΗΕ.
Η απάντηση είναι η εγκατάλειψη της πολιτικής του κατευνασμού. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και αλλαγή αφηγήματος.
Μπορούμε να διαμορφώσουμε μια διεκδικητική πολιτική, με πρωτοβουλίες
που θα καθιστούν ανέφικτους τους τουρκικούς σχεδιασμούς; Δύσκολο, αλλά δεν
έχουμε προσπαθήσει.
Αυτό που γίνεται είναι να λειτουργεί το σύστημα ως ουραγός της απληστίας της κατοχικής Τουρκίας.
Είναι ξεκάθαρο και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι: Είναι αυτοχειρία η λύση
των δύο κρατών. Είναι αυτοχειρία ένα μοντέλο συνομοσπονδίας -που ενδέχεται να
παρουσιαστεί με άλλο όνομα- καθώς θα
εκπληρωθεί ο βασικός στόχος της Άγκυρας, για πλήρη έλεγχο του νησιού. Γι΄ αυτό
και επιβάλλεται – έστω και τώρα- αλλαγή
πλεύσης.
την προσπάθεια του και μεταφέροντας την
ετοιμότητα της ΕΕ να συμβάλει στις προσπάθειες που καταβάλλονται για επίτευξη
λύσης στο Κυπριακό.
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Κόλαφος για Τουρκία η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Οι αναφορές στην Κύπρο
Με τη μέθοδο της παρουσίασης κάτω από
το κεφάλαιο «Κύπρος» δύο οντοτήτων, της
διεθνώς αναγνωρισμένης «Κυπριακής Δημοκρατίας» και της αναγνωρισμένης μόνο
από την Τουρκία «περιοχής διοικούμενης
από Τουρκοκυπρίους», κυκλοφόρησε σήμερα η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την
κατάσταση των θρησκευτικών ελευθεριών
διεθνώς, το 2020.
Η έκθεση στο κεφάλαιο για την Τουρκία
είναι ιδιαίτερη επικριτική στο ζήτημα της
μετατροπής των μουσείων Αγίας Σοφίας
και Χώρας σε τζαμιά και τις υπόλοιπες
διακρίσεις σε βάρος Ελληνορθοδόξων,
Αρμενίων και άλλων μειονοτήτων, καταγράφει την επίσκεψη Πομπέο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τη συνάντησή
του με θρησκευτικές ομάδες, αλλά και τη
συνεχιζόμενη άρνηση της Τουρκίας να
επιτρέψει την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
Στο κεφάλαιο για την Κύπρο, η έκθεση σημειώνει ότι από το 1974, το νότιο
τμήμα της Κύπρου βρίσκεται υπό τον
έλεγχο της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το "διοικούμενο από
Τουρκοκυπρίους βόρειο τμήμα", αυτοανακηρύχθηκε «Τουρκική Δημοκρατία της
Βόρειας Κύπρου» («τδβκ») το 1983.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν
την «τδβκ», ούτε καμία άλλη χώρα εκτός της
Τουρκίας. Ένας σημαντικός αριθμός τουρκικών στρατευμάτων παραμένει στο νησί.
Μια «πράσινη γραμμή» ή ουδέτερη ζώνη
(η οποία έχει μήκος πάνω από 110 μίλια
και αρκετά μίλια πλάτος) που περιπολείται
από την Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην
Κύπρο (UNFICYP), χωρίζει τα δύο μέρη»,
αναφέρει.
Στη σύνοψη του τμήματος για την Κυπριακή Δημοκρατία σημειώνει ότι το Σύνταγμα
απαγορεύει τις θρησκευτικές διακρίσεις
και προστατεύει την ελευθερία λατρείας,
διδασκαλίας και άσκησης της θρησκείας
κάποιου. Εκχωρεί στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου το αποκλειστικό
δικαίωμα να ρυθμίζει και να διαχειρίζεται τις
εσωτερικές της υποθέσεις και αναγνωρίζει
το Vakf, ένα ισλαμικό ίδρυμα που διαχειρίζεται χώρους λατρείας και περιουσίας που
έχουν δωρίσει οι Μουσουλμάνοι, ως φιλανθρωπικό κληροδότημα.
«Δύο από τα οκτώ λειτουργούντα τζαμιά
υπό την κηδεμονία του Υπουργείου Εσωτερικών εξακολούθησαν να στερούνται εγκαταστάσεων μπάνιου και πλύσης», αναφέρει,
σημειώνοντας παράλληλα ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων συνέχισε να περιορίζει την τακτική πρόσβαση στο Τζαμί Hala Sultan Tekke

σε δύο μόνο από τις πέντε καθημερινές
προσευχές, αν και κατά κανόνα χορήγησε
εκτεταμένη πρόσβαση κατά τη διάρκεια
του Ραμαζανιού και κατόπιν αιτήματος του
ιμάμη.
«Ο ιμάμης του τζαμιού Hala Sultan Tekke
είπε ότι οι φρουροί ασφαλείας του Τμήματος Αρχαιοτήτων συνέχισαν να επιτρέπουν
σε κάποιους μη μουσουλμάνους τουρίστες
να εισέρχονται στο τζαμί χωρίς να τηρούν
το κατάλληλο ντύσιμο. Ο ιμάμης είπε ότι το
τουρκικό νεκροταφείο Λάρνακας ήταν εντελώς γεμάτο και το Υπουργείο Εσωτερικών
απέρριψε το αίτημά του για την κατασκευή
νέου νεκροταφείου σε γειτονική γη του
Εβκάφ».
Στα προβλήματα καταγράφονται παράπονα της εβραϊκής κοινότητα για διενέργεια
νεκροψιών και η άρνηση άδειας σε σφαγή
των ζώων για παραγωγή προϊόντων κοσέρ.
«Η εβραϊκή κοινότητα ανέφερε ότι οι αρχές
συνέχισαν να πραγματοποιούν νεκροψίες
για μη ύποπτους θανάτους, ενάντια στις
επιθυμίες της κοινότητας. Οι αρχές συνέχισαν να αρνούνται την άδεια για σφαγή
ζώων για παραγωγή τροφίμων σύμφωνα με
τον εβραϊκό νόμο. Στις αρχές Απριλίου, το
Συμβούλιο Υπουργών υπέβαλε στη Βουλή
των Αντιπροσώπων ένα νομοσχέδιο που
επιτρέπει τη σφαγή των ζώων με kosher και
halal. Η κυβέρνηση απέσυρε το νομοσχέδιο
στις 24 Απριλίου μετά από έντονες αντιδράσεις ακτιβιστών για τα δικαιώματα των
ζώων. Οι αρχές δεν απάντησαν σε αίτημα
που εκκρεμεί από το 2017 από τον Αρχιραββίνο της Κύπρου να έχει το δικαίωμα να
εκδώσει πιστοποιητικά γάμου, θανάτου και
διαζυγίου».
Στην έκθεση σημειώνεται η ρίψη από αγνώστους – τον περασμένο Μάιο – κροτίδων
στις εγκαταστάσεις του Τζαμιού Κοπρούλου
στη Λεμεσό και το βανδαλισμό τοίχων γύρω
από τζαμί με αντι-μουσουλμανικά, αντι-μεταναστευτικά συνθήματα και γκράφιτι.
Αναφέρει ακόμη πως ορισμένες ομάδες
θρησκευτικών μειονοτήτων συνέχισαν να

αναφέρουν την κοινωνική πίεση για
συμμετοχή σε δημόσιες ελληνορθόδοξες θρησκευτικές τελετές, όπως γάμους και βαπτίσεις.
Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί ανέφεραν ότι μερικές φορές αντιμετώπιζαν εξοστρακισμό από την κοινότητά
τους, εάν αλλάξουν θρησκεία.
Σημειώνει ότι οι ηγέτες των κύριων
θρησκευτικών ομάδων συνέχισαν
να συναντιούνται στο πλαίσιο της
Θρησκευτικής Διαδρομής της Ειρηνευτικής Διαδικασίας της Κύπρου
(RTCYPP) και να υποστηρίζουν μεγαλύτερη
θρησκευτική ελευθερία για τις θρησκευτικές
κοινότητες σε ολόκληρο το νησί.
Αναφέρεται τέλος στις δραστηριότητες της
αμερικανικής πρεσβείας στη Λευκωσία,
εκπρόσωποι της οποίας συνέχισαν να συναντιούνται με κυβερνητικούς αξιωματούχους για να συζητήσουν διάφορα θέματα,
συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε
θρησκευτικούς χώρους και στις δύο πλευρές της «πράσινης γραμμής».
«Η Πρέσβειρα συναντήθηκε με θρησκευτικούς ηγέτες για να συζητήσουν τους περιορισμούς της θρησκευτικής ελευθερίας,
την πρόσβαση σε θρησκευτικούς χώρους
και τη διαθρησκευτική συνεργασία. Το προσωπικό της πρεσβείας συναντήθηκε με μη
κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και θρησκευτικούς ηγέτες για να συζητήσουν θέματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης
σε θρησκευτικούς χώρους σε όλο το νησί
και των διακρίσεων εις βάρος μειονοτικών
θρησκευτικών ομάδων. Εκτός από μερικές
τηλεδιασκέψεις, λόγω των περιορισμών του
COVID-19, οι περισσότερες ήταν προσωπικές συναντήσεις».
Γράφει τέλος πως αξιωματούχοι της πρεσβείας επισκέφθηκαν επίσης μέρη θρησκευτικής σημασίας και στις δύο πλευρές
της «πράσινης γραμμής» και ενθάρρυναν
τον συνεχή διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ θρησκευτικών ηγετών.
Αναφορές στα κατεχόμενα
Στη σύνοψη για τη «διοικούμενη από Τουρκοκύπριους περιοχή» γράφει πως το τουρκοκυπριακό «σύνταγμα» αναφέρεται στο
«κράτος» ως κοσμικό και παρέχει ελευθερία
θρησκευτικής πίστης και λατρείας σύμφωνα
με τα δημόσια τάξη και τα ήθη. Απαγορεύει την αναγκαστική συμμετοχή σε λατρεία
και θρησκευτικές υπηρεσίες και ορίζει ότι
η θρησκευτική εκπαίδευση μπορεί να διεξάγεται μόνο υπό «κρατική» εποπτεία. Το
«σύνταγμα» παρέχει στο Vakf το αποκλειστικό δικαίωμα να ρυθμίζει τις εσωτερικές
του υποθέσεις».

Σημειώνει ότι οι τουρκοκυπριακές αρχές συνέχισαν να παρέχουν βελτιωμένη πρόσβαση σε ελληνορθόδοξους θρησκευτικούς χώρους, αν και οι επισκέψεις μειώθηκαν λόγω
της πανδημίας COVID-19.
Επικαλούμενη το «υπεξ» του ψευδοκράτους, η έκθεση γράφει πως δεν υποβλήθηκαν αιτήματα για θρησκευτικές υπηρεσίες
μετά τις 12 Μαρτίου 2020, λόγω των μέτρων
για τον COVID-19.
Στα προβλήματα καταγράφει παράπονα εκπροσώπων των Τουρκόφωνων Προτεσταντικών Συλλόγων (TSPA), για αστυνομική
παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους.
«Σύμφωνα με αντιπροσώπους Ελληνορθοδόξων, η αστυνομία παρακολουθεί τις εκκλησιαστικές τους υπηρεσίες. Ανέφεραν ότι
αστυνομικοί με πολιτικά παρευρέθηκαν στη
διάρκεια λειτουργιών των υπηρεσιών να
ελέγξουν τα στοιχεία ταυτότητας των ιερέων
και να παρακολουθούν το εκκλησίασμα».
Καταγράφει τα παράπονα της τουρκοκυπριακής οργάνωσης Προτεσταντών (TSPA),
πως οι Τουρκοκύπριοι που άλλαξαν θρησκεία αντιμετώπισαν συχνά κοινωνική
κριτική.
Σημειώνει την ολοκλήρωση της συντήρησης και της δομικής υποστήριξης πέντε εκκλησιών και των τειχών του ιστορικού κέντρου της Λευκωσίας, καθώς
και τις συνεχείς συναντήσεις καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους του Μουφτή των
Τ/κ Αταλάι και του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β, ενώ οι εκπρόσωποί τους
συνέχισαν να συναντώνται αυτοπροσώπως στη νεκρή ζώνη, σύμφωνα με τα
πρωτόκολλα μετριασμού του COVID-19.
Αναφορά γίνεται τέλος στις δραστηριότητες
της αμερικανικής πρεσβείας, αξιωματούχοι
της οποίας συνέχισαν να συνεργάζονται με
το γραφείο του Μουφτή, ο οποίος ήταν επίσης επικεφαλής του «τμήματος θρησκευτικών υποθέσεων», και με τηλεφωνικές και
ψηφιακές επικοινωνίες να συζητούν τη συνεργασία μεταξύ θρησκευτικών ηγετών και
την πρόσβαση σε θρησκευτικούς χώρους.
«Αξιωματούχοι της πρεσβείας συναντήθηκαν με εκπροσώπους του «υπεξ» και του
Vakf για να συζητήσουν την απεριόριστη
πρόσβαση σε θρησκευτικούς χώρους. Αξιωματούχοι της πρεσβείας συνέχισαν να συναντιούνται με ηγέτες των μουσουλμάνων
Σουνιτών και Αλεβί μουσουλμάνων, Αρμενίων και Ελληνορθοδόξων, Μαρωνιτών,
Ρωμαιοκαθολικών και Προτεσταντών για
να συζητήσουν την πρόσβαση σε θρησκευτικούς χώρους και περιπτώσεις θρησκευτικών διακρίσεων», καταλήγει η σύνοψη της
έκθεσης για τα κατεχόμενα.

Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές με ρεκόρ 659 υποψηφίων
Στην τελική ευθεία για τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής 30 Μαίου εισήλθε η Κύπρος με την επίσημη υποβολή των υποψηφίων από κόμματα, σχηματισμούς αλλά
και ανεξάρτητους. Κύριο χαρακτηριστικό
των εκλογών το ρεκόρ υποψηφίων καθώς
κατατέθηκαν 659 υποψηφιότητες για τις 56
έδρες της Βουλής, αριθμός ρεκόρ στα χρονικά των βουλευτικών εκλογών.
Σύμφωνα με τον Έφορο Εκλογών Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, υποβλήθηκαν συνολικά 659 υποψηφιότητες εκ των οποίων οι
οκτώ ήταν μεμονωμένες. Ειδικότερα:
Στη Λευκωσία υποβλήθηκαν 244 υποψηφιότητές για 20 έδρες (216.815 εκλογείς)
Στη Λεμεσό 141 υποψηφιότητες για 12

έδρες (115,002 εκλογείς)
Στην Αμμόχωστο 128 υποψηφιότητες για 11
έδρες (114, 393 εκλογείς)
Στην Λάρνακα 68 υποψηφιότητες για έξι
έδρες (98,416 εκλογείς)
Στην Πάφο 45 υποψηφιότητες για τέσσερις
έδρες (44. 817 εκλογείς)
Στην Κερύνεια 33 υποψηφιότητες για τρεις
έδρες (28.816 εκλογείς)
Από τα κόμματα μόνο οκτώ κατέθεσαν πλήρη ψηφοδέλτια. Πρόκειται για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ, την
ΕΔΕΚ, το Κίνημα Οικολόγων, το ΕΛΑΜ και
τη Δημοκρατική Παράταξη. Σε ότι αφορά το
κόμμα «Αλλαγή Γενιάς», μετά το διαζύγιο
με το Κίνημα των Κυνηγών, κατέρχεται στις

εκλογές με 40 υποψηφίους. Από την άλλη
πλευρά οι Κυνηγοί κατέρχονται αυτόνομα
με 36 υποψηφίους σε όλες τις Επαρχίες.
Από τους νέους σχηματισμούς, η «Αφύπνιση 2020» κατέρχεται με 35 υποψήφιους,
η Πρωτοβουλία «Αμμόχωστος για την Κύπρο» με 19 υποψήφιους, το Κόμμα για τα
Ζώα με 21 υποψήφιους, ο «Πατριωτικός
Συνασπισμός» με 21 υποψήφιους και η
«Πνοή Λαού» με 29 υποψήφιους.
Η διαδικασία της υποβολής υποψηφιοτήτων διεξήχθη μέσα σε αυστηρά πρωτόκολλα λόγω της πανδημίας και για πρώτη
φορά έγιναν ξεχωριστά σε κάθε επαρχία και
όχι όλες στη Λευκωσία όπως συνέβαινε σε
προηγούμενες εκλογές.

Δέκα εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό
Ο συνολικός αριθμός των εκλογικών κέντρων που θα λειτουργήσουν για τις Βουλευτικές Εκλογές 2021 για αυτόχθονες και
εκτοπισθέντες, θα ανέρχεται στα 1.150 παγκύπρια, ενώ τα εκλογικά κέντρα εξωτερικού, θα είναι συνολικά δέκα, τέσσερα στην
Αθήνα, δύο στη Θεσσαλονίκη και τέσσερα
στο Λονδίνο.
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.
Η εκτύπωση των ψηφοδελτίων θα αρχίσει
στις 21 Μαΐου.
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«Κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία, χρωστάει στον Κόκκινο Στρατό
περισσότερα από ό,τι μπορεί ποτέ να
πληρώσει…» (Ερνεστ Χεμινγουέι).
Πολύ σωστά ο μεγάλος συγγραφέας κατέθεσε αυτή τη σκέψη του για την συμβολή
του Κόκκινου Στρατού στην έκβαση του
Δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου. Στις 9 Μάη
συμπληρώθηκαν 76 χρόνια από τη μεγάλη
αντιφασιστική νίκη των λαών. Αν δεν ήταν o
Κόκκινος Στρατός και τα αντιστασιακά κινήματα των λαών ενάντια στις ορδές των φασιστών Γερμανών, Ιταλών και Γιαπωνέζων,
το μέλλον της ανθρωπότητας ίσως να ήταν
διαφορετικό.
Αν προσπαθήσεις να βρεις μέσα από το
διαδίκτυο για το τι συνέβη στις 9 του Μάη
θα δυσκολευτείς, μου είπε ο φίλος που του
είχα αναφέρει πως κάτι σημαντικό έγινε
εκείνη την ημερομηνία. Οι προπαγανδιστές
του Ιμπεριαλισμού και τα όργανά τους θέλουν να ξεχαστεί εκείνη η ημέρα. Θέλουν να
σβηστεί από την ιστορική μνήμη η τεράστια
ιστορική σημασία της αντιφασιστικής νίκης.
Δεν μπόρεσαν ποτέ να ανεχτούν κάτι τέτοιο
και άρχισαν την πολυλογία και τα συμπεράσματα με πλαστές ημερομηνίες κατά πως
τους βόλευαν.
Η ημερομηνία της 9ης του Μάη του 1945
τους έχει στοιχειώσει και αποφεύγουν έστω
και να την αναφέρουν. Επειδή όμως η ημερομηνία είναι εκεί και δεν μπορεί κανείς να
την αλλάξει επέλεξαν να την ανακηρύξουν
σαν «ημέρα της Ευρώπης». Θέλουν να μην
είναι σε θέση ο λαός να καταλάβει την δύναμη που έχει, όπως εκείνη την ιστορική ημέρα που κατατρόπωσε τον Φασισμό μέσα
στην έδρα του, στο Βερολίνο. Όσο και να
προσπαθούν όμως, η ιστορία είναι πεισματάρα και δεν μπορεί κανείς να την αλλοιώσει με ότι φτιαξίματα και να την ντύσει.
Η ιστορία γράφτηκε με το αίμα των λαών
και τον αγώνα τους και αυτός δε σβήνει
από τις μνήμες.
Στην προσπάθεια των αστικών επιτελείων
να γίνει παραχάραξη της ιστορίας δημιούργησαν τεχνικά δύο σενάρια για τον εορτασμό της 9ης Μάη. Αυτή την ημέρα γιορτάζουν την «Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου)
για μία ειρηνική και ενωμένη Ευρώπη». Είναι όμως πράγματι ειρηνική και ενωμένη η
Ευρώπη;
Οι λαοί της Ευρώπης και της Ελλάδας έχουν
εγκλωβιστεί στην παγίδα των μονοπωλίων
της Ευρωπαϊκής ένωσης. Το συνδικαλιστικό
κίνημα διώκεται και περιορίζεται. Στο εξής
οι εργαζόμενοι θα αναγκάζονται, κάτω από
το φόβο της απόλυσης να δέχονται μια σειρά από αντιδραστικά νομοσχέδια που καταστρατηγούν τα κεκτημένα εργατικά τους
δικαιώματα προωθώντας έτσι τον πλήρη
καταναγκασμό των λαών της Ευρώπης στα
συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων.
Η ημερομηνία που οι αστοί πολιτικοί
γιορτάζουν την 9η του Μάη, σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «Διακήρυξης Σούμαν». Σε ομιλία του στο Παρίσι το
1950, ο Ρομπέρ Σούμαν, ο οποίος τότε ήταν
υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, πρότεινε μια νέα μορφή πολιτικής συνεργασίας
στην Ευρώπη, η οποία θα απέτρεπε κάθε
ενδεχόμενο πολέμου μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών. Η άλλη ημερομηνία που χρησιμοποιούν στην παραχάραξη της ιστορίας
είναι η 5η Μαΐου του 1949, που ιδρύθηκε το
Συμβούλιο της Ευρώπης. Θέλουν να διαγραφεί από την συλλογική μνήμη των λαών
η πραγματική επέτειος της 9ης του Μάη του
1945 που είναι η ήττα του φασισμού και η
παράδοση του στους συμμάχους.
Tη μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών,
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γράφει ο Πλάτων Ρούτης

το πολιτικό κατεστημένο της ιμπεριαλιστικής EE επέλεξε να την ανακηρύξει «ημέρα
της Ευρώπης», για να σβήσει από την ιστορική μνήμη των λαών το δίδαγμα πώς όταν
θέλουν μπορούν να συντρίψουν τον φαινομενικά ανίκητο αντίπαλό τους.
Σήμερα, η αντικομουνιστική υστερία, η
πλαστογραφία της Ιστορίας, η ανιστόρητη και χυδαία προσπάθεια εξομοίωσης
του κομμουνισμού με το φασισμό, αποτελεί επίσημη πολιτική της ιμπεριαλιστικής EE και των αστικών κυβερνήσεων
στα κράτη μέλη της.
H ιδεολογική και πολιτική τρομοκρατία εκφράζεται με την αποκατάσταση των SS, την
αναστύλωση των χιτλερικών συμβόλων και
τις άγριες διώξεις των κομμουνιστών σε μια
σειρά χώρες μέλη της EE. Την συνεργασία
και την ανοχή στον ακροδεξιό Ορμπάν της
Ουγγαρίας.
Tα βάρβαρα μέτρα της EE, των κυβερνήσεων και των κομμάτων του κεφαλαίου σε
βάρος των εργαζομένων και των μεταναστών, οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, εκκολάπτουν και σήμερα το “αυγό του φιδιού”.
Χρόνια μετά την κατάρρευση του φασιστικού μετώπου, αναβιώνουν και ενισχύονται
φασιστικές οργανώσεις (όπως έγινε στην
Ελλάδα η «Χρυσή Αυγή»).
Πρέπει να γνωρίζουμε πως ανάμεσα στον
ιμπεριαλισμό, το φασισμό και τον πόλεμο
υπήρχε και υπάρχει αδιάρρηκτος δεσμός.
Έχει πιάσει τους αστούς πολιτικούς της Ευρώπης ένα αμόκ και μια αντικομουνιστική
υστερία. Πλαστογραφούν την ιστορία και η
ανιστόρητη εξομοίωση του κομμουνισμού
με τον φασισμό είναι ένας βίαιος και παράφορος βιασμός της ιστορικής πραγματικότητας. Δεν υπάρχουν όρια στην άτιμη
συμπεριφορά του ιμπεριαλισμού. Αυτή η
εξομοίωση του κομμουνισμού με τον φασισμό είναι η επίσημη πολιτική της Ε.Ε. και
των αστικών κυβερνήσεων στα κράτη μέλη
της.
Για την ιστορία θα πάμε πίσω στις 9 του
Μάη του 1945.
Τη νύχτα της 8 προς 9 Μάη 1945, υπογράφονταν η άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο σοβιετικός
στρατός καταδίωξε το ναζιστικό τέρας ως
τη φωλιά του, καταλαμβάνοντας το απόγευμα της 30 Απριλίου τη γερμανική Βουλή στο
Βερολίνο (Ράιχσταγκ). Την επόμενη ημέρα
προς την 1η Μαΐου οι Σοβιετικές δυνάμεις με
μια μικρή συμμετοχή συμμάχων κατέλαβαν
το Ράιχσταγκ, τη σημερινή γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, υψώνοντας στο κτήριο
την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο.
Ο Ρώσος φωτογράφος Γεβγένι Ανανιέβιτς

proutis0107@rogers.com
Χαλντέι απαθανάτισε τη
στιγμή με την κάμερά του.
Ακόμη κι αν η φωτογραφία
τραβήχτηκε ενδεχομένως
μετά τη στιγμή που πράγματι συνέβη το ιστορικό γεγονός, το στιγμιότυπο έχει σήμερα μια θέση στην Ιστορία.
O παγιδευμένος «Φύρερ»,
βλέποντας ότι ήρθε η ώρα
να πληρώσει για τα εγκλήματά του, καθώς βροντούσαν κοντά τα σοβιετικά κανόνια, αυτοκτόνησε με μια
σφαίρα στο στόμα και το
πτώμα του αφού το περιέλουσαν με βενζίνη το έκαψαν οι τελευταίοι ακόλουθοί του, στην αυλή
της αυτοκρατορικής καγκελαρίας.
Ενώ στη Γερμανία συντρίβονταν τα υπολείμματα των γερμανοφασιστικών στρατευμάτων, στην Ιταλία ο Μουσολίνι προσπαθώντας μεταμφιεσμένος να το σκάσει από τα
ιταλοελβετικά σύνορα, αναγνωρίστηκε από
τους Ιταλούς παρτιζάνους αντιφασίστες και
αιχμαλωτίστηκε στις 27 Απρίλη 1945. Με
απόφαση του Σώματος των εθελοντών της
ελευθερίας και της Επιτροπής εθνικής απελευθέρωσης του Μιλάνου, ο Μουσολίνι και
μερικοί ακόμα άλλοι φασίστες ηγέτες εκτελέστηκαν και τους κρέμασαν ανάποδα στην
κεντρική πλατεία…

Η αρχή της φασιστικής
καταστροφής

Στις αρχές του Σεπτέμβρη 1939 αρχίζει ο
πόλεμος αρχικά μεταξύ Γερμανίας και την
Πολωνία για να ολοκληρωθεί διαδοχικά
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Tα πρώτα χρόνια
του B’ Παγκοσμίου Πολέμου στάθηκαν δύσκολα και σκληρά για τους λαούς της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.
Στην αρχή του πολέμου οι τρεις φασιστικές
χώρες, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία
έκαναν επίδειξη των στρατιωτικών τους
δυνάμεων και φάνταζε ακατανίκητος ο «κεραυνοβόλος πόλεμος» του Χίτλερ.
Tότε οι φασίστες έλεγχαν σχεδόν το σύνολο της ηπειρωτικής Ευρώπης, κατέλαβαν
τη μισή Ασία και κυρίευσαν την Αφρική και
πάνω από 800 εκατομμύρια άνθρωποι
υποτάχτηκαν και βρέθηκαν κάτω από την
μπότα τους.
Τα κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα
στην Ευρώπη και τον κόσμο είναι αυτά που
οργάνωσαν και καθοδήγησαν τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. Η χρήση των
πιο άγριων και τρομοκρατικών μεθόδων,
δεν μπόρεσε να ανακόψει την προοδευτική
ανάπτυξη της ανθρωπότητας και να διαγράψει τη σοσιαλιστική προοπτική.
Στην Ελλάδα η υιοθέτηση της γραμμής των
λαϊκών μετώπων, η επεξεργασία και η μεταφορά της στις συνθήκες της χώρας μας
με το ιστορικό γράμμα του Ζαχαριάδη από
τα γερμανικά μπουντρούμια για την αντίσταση στις Γερμανικές δυνάμεις, το ΚΚΕ θα
οδηγήσει στην εποποιία της Εθνικής Αντίστασης. Το κόμμα με τη συγκρότηση του
ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ, θα γράψει
μερικές από τις πιο λαμπρές σελίδες της
ιστορίας του επαναστατικού κινήματος και
θα βγει από τον πόλεμο συσπειρώνοντας
στις τάξεις των πλατιών οργανώσεών του

τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
Η ανθρωπότητα πλήρωσε τεράστιο τίμημα στα χρόνια του πολέμου. Συνολικά
οι εκτιμήσεις είναι ότι 29 εκατομμύρια
ζωές χάθηκαν εξ αιτίας του πολέμου από
τις συμμαχικές δυνάμεις.
Μόνο στη Σοβιετική Ένωση 20 εκατομμύρια
άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό τον
πόλεμο.
O λαός της Ελλάδας έδωσε τη δική του
συμβολή, πληρώνοντας βαρύ τίμημα αίματος με περίπου 600,000 νεκρούς στον
αγώνα ενάντια στη ναζιστική κατοχή και
για την εθνική απελευθέρωση.
Ξεχωριστά όμως από ανθρώπινες ζωές,
χάθηκαν σημαντικά αποθέματα και έγιναν
μεγάλες καταστροφές σε υποδομές κάθε
χώρας. Ένα σημαντικό μέρος των χωρών
της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων
ισοπεδώθηκε. Οι ναζί άφησαν ερείπια τις
περιοχές που πέρασαν.
Μετά τις σκοτεινές μέρες του 1940, ένα
προοδευτικό κύμα αισιοδοξίας, πίστης και
αγώνων για τη δημοκρατία, την ειρήνη, την
εθνική ανεξαρτησία και το σοσιαλισμό σαρώνει τον πλανήτη. Η γέννηση νέων σοσιαλιστικών κρατών, το ξέσπασμα των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων από την Ασία
μέχρι την Αφρική και τη Λατινική Αμερική, οι
αγώνες για δημοκρατικά και εργατικά δικαιώματα στις δυτικές χώρες, όλα όσα συνέβαιναν οδηγούσαν την ανθρωπότητα σε μια
νέα ιστορική φάση.
Το κομμουνιστικό κίνημα, έχοντας ριζώσει
βαθιά στους λαούς και στους αγώνες τους,
κατακτά τη θέση που αντιστοιχεί στον ιστορικό του ρόλο και αποτελώντας το φάρο
των ταξικών και λαϊκών αγώνων, αποκτά
μια πρωτόγνωρη αίγλη. Λίγα χρόνια μετά,
αφού πλήρωσε τεράστιο τίμημα η ανθρωπότητα, οι φασιστικές δυνάμεις της Γερμανίας, Ιταλίας και Ιαπωνίας, συντρίφτηκαν
ολοκληρωτικά από τους λαούς.
Η 9η Μάη είναι η ημέρα της μεγάλης
Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών, ημέρα
τιμής, μνήμης, υπόκλισης στα εκατομμύρια νεκρών που έπεσαν στην μάχη
για την ήττα του ναζισμού. Ημέρα που
θυμίζει την άσβεστη προσφορά του Σοβιετικού Κόκκινου Στρατού και των αντιστασιακών κινημάτων της Ευρώπης, με
τον πρωτοπόρο και αποφασιστικό ρόλο
των Κομμουνιστικών Κομμάτων. Αυτό
το διαχρονικό μήνυμα νίκης, αισιοδοξίας και ελπίδας είναι που επιδιώκουν να
σβήσουν οι εκπρόσωποι της ΕΕ, καθιερώνοντας την 9η Μάη ως “ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.
Το ΚΚΕ αποτίει φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν με το όπλο στο χέρι, όσους θυσιάστηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, σε όλους όσοι έδρασαν με κάθε
τρόπο ενάντια στο ναζιστικό - φασιστικό
ιμπεριαλιστικό “Άξονα” Γερμανίας - Ιταλίας
- Ιαπωνίας και των συμμάχων τους. Το ΚΚΕ
είναι περήφανο που αποτέλεσε την ψυχή,
τον αιμοδότη και καθοδηγητή του ηρωικού
αγώνα του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ και
των άλλων ΕΑΜικών οργανώσεων. Σε όλο
το διάστημα της τριπλής Κατοχής, το ΚΚΕ
έδωσε τον ανθό των αγωνιστών του στον
αγώνα ενάντια στο ναζισμό – φασισμό.
Τα χιλιάδες μέλη του, με την ηρωική τους
δράση και θυσία, έγραψαν κάποιες από τις
χρυσές σελίδες της 100χρονης Ιστορίας
του. Συνέβαλαν στη νικηφόρα έκβαση του
πολέμου.
Τιμή σε όλους τους αγωνιστές ενάντια
στο φασισμό. Στις 9 Μάη συμπληρώθηκαν 76 χρόνια από τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών.
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Toronto • Montreal • Vancouver

Μοναδικό και
Λαχταριστό.
Μόνο το Αυθεντικό

Κυπριακό!

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca

15

16

Greek Press | May 14, 2021

ΟΛΑ
ΟΛΑ ΤΑ
ΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΑΠΟ ΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΑ
ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ
ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ
ΠΡΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΓΙΑΤΙ
ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

14 Μαΐου, 2021 | Ελληνικός Tύπος

17

ΟΛΑ
ΟΛΑ ΤΑ
ΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
ΑΠΟ ΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΘΑ
ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ
ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ
ΠΡΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΓΙΑΤΙ
ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

18

Greek Press | May 14, 2021

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 στήλη του Μέτοικου
ΝΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, ΦΤΑΝΕΙ
ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ
Aπό τα μυθικά
χρόνια, από την
αυγή της Ιστορίας,
οι Έλληνες σε μια
πληθυσμιακή αιμορραγία, άφηναν
τα ψηλά δασωμένα
τους βουνά, τα γραφικά νησιά τους με
τις δαντελωτές ακρογιαλιές και τις θερμές
τους θάλασσες ψάχνοντας κάποιο χρυσόμαλλο δέρας και καινούργιους τόπους να
ριζώσουν. Ίδρυσαν παροικίες και έκτισαν
αποικίες που μιλά έντονα γι’ αυτές η παγκόσμια Ιστορία.
Μια τέτοια παροικία από τις αρχές του περασμένου αιώνα είναι και η δική μας εδώ
στον Καναδά και συγκεκριμένα η δική μας
εδώ στο Τορόντο. Έχει λαμπρή ιστορία και
σημαντικά επιτεύγματα. Επιτεύγματα που
με κανένα τρόπο δέν πρέπει ν’ αφήσουμε να περάσουν στο χώρο των αναμνήσεων, αλλά να κρατηθούν και να βρουν
συνεχιστές.
Είναι γεγονός πως έρχονται κάποτε και δύσκολες στιγμές, όπως αυτές που περνάμε
τώρα. Καιροί δύσκολοι που καμιά φορά γονατίζουν προσπάθειες , παγώνουν τα όνειρα και προβληματίζουν τις καρδιές.
δείξει περίτρανα πως είμαστε ο λαός για τα
δύσκολα και τα μεγάλα άλματα μέσα στο

χρόνο.
Η Ελληνική μας κοινότητα, οι Ομογενειακές
Οργανώσεις, οι Εθνοτοπικοί μας Σύλλογοι
με το τέλος της πανδημίας πρέπει όχι μόνο
να ζωντανέψουν και να επαναδραστηριοποιηθούν, αλλά να έχουν ένα καινούργιο
ξεκίνημα με στόχευση καινούργια και μεγάλα, που να είναι αιτία περηφάνειας για τους
επόμενους.
Η Ομογένεια διαθέτει πολλά άτομα με χέρια
στιβαρά, έμπνευση και ιδέες για μεγάλα και
σημαντικά. Αυτούς να παρακινήσουμε να
βγουν μπροστά. Κι’ εμείς όχι θεατές, αλλά
συνεργάτες και συνοδοιπόροι και το μέλλον
θα είναι λαμπρότερο από το παρελθόν.
Οργανωμένοι και δυνατοί πρέπει να πάμε
μπροστά. Η παρουσία μας σ’ αυτή τη μεγάλη χώρα πρέπει να είναι αισθητά δυναμική. Το οφείλουμε στους εαυτούς μας, το
οφείλουμε στα παιδιά μας το οφείλομε στην
Ιστορία της Παροικίας μας.
Δυνατοί, οργανωμένοι,ενωμένοι και υπολογίσιμοι, μπορούμε να συνδράμουμε με πολλούς τρόπους και τη γαλάζια πατρίδα των
γονιών και των προγόνων μας εκεί κάτω στη
Μεσόγειο, που θέλει και προσπαθεί να της
κλέψει γη, θάλασσα και πλούτο, κάποιος
αγροίκος από την Ανατολία.
Αλλά γι’ αυτό το θέμα περισσότερα σε επόμενο σημείωμα.
ΜΕΤΟΙΚΟΣ

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

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

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

ΣΚΟΡΠΙΣΕ ΘΛΙΨΗ Η ΕΙΔΗΣΗ:
ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ
Θλίψη έχει προκαλέσει στην κοινωνία του Τυρνάβου η είδηση που
έφτασε από τον Καναδά, για το
θάνατο του Γιάννη Τσούτσα ενός
πολύ γνωστού επιχειρηματία που
συνέδεσε το όνομά του με το κέντρο της Τούμπας στον Τύρναβο
από την έναρξη λειτουργίας του
καταστήματος τη δεκαετία του ’70
μέχρι και τη στιγμή που άνοιξε το
δικό του κατάστημα στη Βρύση
Τυρνάβου.
Ο Γιάννης Τσούτσας άνθρωπος
δυναμικός έχασε τη μάχη με τον
κορωνοϊό σε ηλικία 75 ετών νοσηλευόμενος από την Μ. Τετάρτη έως
την Παρασκευή σε νοσοκομείο,
ενώ μέχρι και την ημέρα που μπήκε στο νοσοκομείο δούλευε στο κατάστημα που άνοιξε στον Καναδά.
Το τραγικό στην υπόθεση είναι ότι
την ίδια μέρα έχασε τη ζωή του και
ο αδελφός του Βασίλης, σε ηλικία
72 ετών.
Η κηδεία του θα γίνει το πρωί της
Πέμπτης 13 Μαΐου, στην εκκλησία
του Αγίου Δημητρίου στο Οντάριο, σε στενό κύκλο, λόγω και των
μέτρων κατά του κορωνοϊού που
ισχύουν και στον Καναδά.
Η εκδότρια και οι συνεργάτες του Ελληνικού Τύπου εκφράζουν τα θερμά τους
συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Καλό ταξίδι Μπάρμπα Γιάννη, Αιωνία σου η Μνήμη.
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Ένα χρονογράφημα για όσες και όσους έχουν “ανοιχτό” μυαλό να θέτουν
ερωτήσεις και να αμφισβητούν τα -αποδεδειγμένα - ψέματα των μέσων
συσκότισης της Ελλάδας που επειδή πληρώθηκαν 31 εκατομμύρια Ευρώ
από την κυβέρνηση -τσίρκο της κλίκας αστείων πολιτικάντηδων που κυβερνάει την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, νομίζουν (τα μέσα συσκότισης) πως
όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν το ίδιο χάλι των Ελλήνων δημοσιογράφων,
όπως φάνηκε στο ξεμπρόστιασμα του υπουργού Τουρισμού της Ελλάδας
μπροστά στο διεθνές κοινό στην εκπομπή του BBC “Hard Talk” με τον
Στήβεν Σακούρ.

Νόμιζε πως όλα τα μέσα
ενημέρωσης είναι σαν τα
(πληρωμένα) ελληνικά μέσα
συσκότισης
Τι τραβάνε κι αυτοί οι υπουργοί
του καθεστώτος κούλη, που θα
πρέπει το άσπρο να το βγάζουν
μαύρο, δεν λέγεται. Ο λόγος για
το πρόσφατο ρεζιλίκι του Έλληνα υπουργού Τουρισμού στην
εκπομπή του BBC “Hard Talk”,
όπου πήγε για να “καθησυχάσει” τους Βρετανούς και να τους
προσκαλέσει στην Ελλάδα για
τις διακοπές τους. Νόμιζε ο υπουργός πως θα τον ρωτούσαν εύκολες ερωτήσεις του τύπου:
“πόσο καλά τα καταφέρνει η κυβέρνησή σας στους εμβολιασμούς”, και “τι αποτελεσματικά
που διαχειρίζεστε την πανδημία”, όπως έχει συνηθίσει να τον ρωτούν σε ΟΛΑ τα Ελληνικά
μέσα συσκότισης που πληρώθηκαν απ’ την κυβέρνηση τσίρκο για να παριστάνουν τους
παπαγάλους και να αποκοιμίζουν τον κόσμο εντός (και εκτός) Ελλάδος. Σαν βρεγμένη
γάτα έφυγε απ’ το BBC o κύριος Υπουργός μετά από τις ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ερωτήσεις που
του ρώτησε ένας ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ δημοσιογράφος σε ένα μέσο ενημέρωσης που ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ (όχι πάντα ολόπλευρα βέβαια) τον κόσμο και τον αφήνει (ή τον οδηγεί με στοιχεία
και την λογική) να βρει την αλήθεια μόνος του. Τον ρώτησαν το απλό: “Αφού η Ελλάδα είναι
η πιο αργή χώρα στους εμβολιασμούς στην Ευρώπη” ή “κάνατε πολλές εξαγγελίες για
εμβολιασμούς έως το τέλος του Απριλίου χωρίς να τις τηρήσετε, βρισκόμαστε στον Μάιο
και ούτε καν ο σχεδιασμός πλησιάζει τους στόχους” και τον εγκάλεσε για την περσινή κατάσταση του ανοίγματος του τουρισμού με ελλιπή μέτρα και την πρόκληση του δεύτερου κύματος. Αμ το άλλο που έχουμε ξαναγράψει στην στήλη μας; Τον ρώτησε ο δημοσιογράφος:
“Υπάρχουν πολλές καταγγελίες ότι η κυβέρνησή σας παραβιάζει τα δικαιώματα των προσφύγων” και η απάντηση του υπουργού: “Είναι ψέματα. Να σας υπενθυμίσω ότι η φύλαξη
των συνόρων γίνεται από κοινού με την Frontex” για να πάρει την ‘πληρωμένη’ απάντηση
από τον δημοσιογράφο του BBC: “Μα, οι καταγγελίες προέρχονται από την Frontex”. Στραπάτσο ο υπουργός.!!! Δηλώνοντας ψέματα και μισές αλήθειες, ο υπουργός προσπάθησε
να ρίξει στάχτη στα μάτια του δημοσιογράφου, αλλά όπως φαίνεται δεν έπεισε κανέναν,
εκτός από τα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια που είδαν “θρίαμβο” του υπουργού!! Μάλιστα
βγήκε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης (ναι αυτή η ίδια η Πελώνη που είχε εκδώσει ιστορικό βιβλίο αναφέροντας ως αρχι- Αποστάτη τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον πατέρα του
σημερινού πρωθυπουργού) και δήλωσε πως όσα είπε ο δημοσιογράφος του BBC δεν είναι
αλήθεια, και πως τα στοιχεία που παρέθεσε το BBC είναι ψέματα. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι (των πληρωμένων μέσων ενημέρωσης) θα πρέπει να ντρέπονται να δηλώνουν “δημοσιογράφοι” και ιδιαίτερα αυτοί οι παρουσιαστές και οι συνεργάτες τους στις τηλεοράσεις και
τα ραδιόφωνα που μόνο στόχο έχουν να αποκοιμίζουν το χαυνωμένο κοινό και να νομίζει
πως όλα είναι μια χαρά καμωμένα απ’ τη κυβέρνηση που ψήφισε. Ένα μεγάλο ξεμπρόστιασμα (και διεθνές ρεζιλίκι-ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο) όχι μόνο της κυβέρνησης-τσίρκο
που την έχουν πάρει χαμπάρι όλοι εκτός Ελλάδος, αλλά και του εκφυλισμού του δημόσιου
λόγου στη γενέτειρα. Ολοταχώς πίσω στην επταετία της Χούντας, όπου ούτε ο δικτάτορας
Παπαδόπουλος δεν είχε τέτοια θετική κάλυψη απ’ την τότε ΥΕΝΕΔ!!!
Η δράση φέρνει αντίδραση (το
διαρκές έγκλημα της άδικης –
και έκνομης- μεταχείρισης των
Παλαιστινίων)
Στη φωτογραφία βλέπετε διαχρονικά απ’ το 1946 έως το 2000 τα εδάφη που ανήκαν στους Παλαιστίνιους και τα πήρε το Ισραήλ, επειδή
είχε “δικαίωμα να έχει μια πατρίδα”.
Και καταλαβαίνουμε ποιο είναι το
σχέδιο: Η τελική εκδίωξη των Παλαιστινίων απ’ τον ιστορικό τους
τόπο επειδή οι Ισραηλινοί, έχοντας
την στήριξη των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, χρησιμοποιούν τον ιστορικό τόπο και την διαμάχη των δυο λαών ως μοχλό
στον διαρκή αγώνα για παγκόσμια επικράτηση. Έκτοτε, εκατοντάδες συμφωνίες, παραβιάσεις συμφωνιών, ανακωχές για τα μάτια, συμμαχίες, λυκοσυμμαχίες, διαμάχη των μεγάλων
δυνάμεων και συμμάχων τους, αναμόχλευση των πανστρατιών. Ωστόσο, όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται συστηματικά στη Γάζα με ένα συνεχές “απαρτχάιντ” που
εφαρμόζουν οι Εβραίοι φανατικοί στη Γάζα, και παρά τις όποιες εκεχειρίες ή συμφωνίες, οι
τελευταίες σφαγές αμάχων που έγιναν αυτή την εβδομάδα, ιδίως παιδιών και η καταστροφή των παλαιστινιακών ιδιοκτησιών (που οι Εβραίοι ισχυρίζονται πως κατέχουν απ’ τον

...19ο αιώνα) αποτελούν την αιματηρή αναζωπύρωση και όχι το τέλος της περιπέτειας του
Αραβικού Έθνους. Αυτές τις μέρες βλέπουμε μια κλιμάκωση της εκδίωξης των Παλαιστινίων απ’ τη Λωρίδα της Γάζας, με ασυλλήπτου φρίκης εικόνες, πολιτών να προπηλακίζονται,
παιδιών να δολοφονούνται και οικογενειών να διώκονται μέσα απ’ τα ίδια τους τα σπίτια
από τις δυνάμεις κατοχής του Ισραήλ. ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ των ανεγκέφαλων κλόουν και εκ μέρους του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ υποστηρίζουν μονόπλευρα τις
Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής τη στιγμή που η Ελλάδα ιστορικά, αλλά και όλη η Ευρώπη
έχουν στηρίξει ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ισχύος στην εύφλεκτη περιοχή και παραδοσιακά έχουν υποστηρίξει τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για τήρηση των ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. Με ποιο δικαίωμα θα με ρωτήσετε η κυβέρνηση – τσίρκο του κούλη “φτύνει” στα μούτρα προσπάθειες
ετών στήριξης και συμπαράστασης προς τον καταδιωκόμενο λαό των Παλαιστινίων που
έχουν δείξει ελληνικές κυβερνήσεις στο παρελθόν; Είτε επειδή είναι ΑΣΧΕΤΟΙ είτε επειδή
έχουν συμφέρον. Και τα δυο είναι ΑΝΗΘΙΚΑ. Αλλά θα μου πείτε, ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΙ και ηθική, τι
σχέση έχουν; Έλα ντε.
Η Ελληνική Δημοσιογραφία
στον Μεσαίωνα
Γράψαμε και σε προηγούμενο
σχόλιο για την τσιμεντοποίηση της Ακρόπολης και τις καταστροφικές αποφάσεις, μιας
άλλης αποτυχημένης υπουργού, της Μενδώνη, με το ξεπούλημα των αρχαιοτήτων
και μετατροπή των Μουσείων
σε εταιρείες κέρδους, που και
αυτή περνάει στο Πάνθεον
των πιο Ανίκανων Μανατζαρέων της διαπλοκής στην Ελλάδα. Αυτή τη φορά τί έκανε;
Έστειλε μια επιστολή για να
κάνει “ντα” ένα Γάλλο δημοσιογράφο της Λιμπερασιόν τον Fabien Perrier, χρόνια έγκυρο για τις συνεργασίες του με
δεκάδες μέσα ενημέρωσης, ο οποίος είχε γράψει τα ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ για την άθλια επέμβαση στον Αιώνιο Βράχο της Ακρόπολης. Ο δημοσιογράφος λοιπόν, “εξεπλάγη” δυσάρεστα
όταν έλαβε επιστολή απ’ το Υπουργείο Πολιτισμού που τον “επιπλήττει” για την “μονομερή”
του άποψη. Ο δημοσιογράφος στήριξε, όπως δήλωσε, τα συμπεράσματά του σε γεγονότα
και επιτόπιες καταγραφές και επικαλέστηκε στοιχεία και επιτόπια έρευνα, αλλά δήλωσε
πως τέτοια καθεστωτική αντιμετώπιση των ερευνητικών δημοσιογράφων την βλέπουμε
μόνο σε απολυταρχικά καθεστώτα. Αυτά βέβαια για το απολυταρχικό μηντιακό καθεστώς
της κυβέρνησης – τσίρκο του κούλη που επιβάλλει ομοφωνία στα Μέσα συσκότισης της
Ελλάδας είναι “λεπτομέρειες”. Δεν είναι τυχαίο το ότι κατατάσσεται η Ελλάδα στην 70η
θέση αξιοπιστίας των μέσων ενημέρωσης της Ευρώπης. Καλωσήλθατε στον Μεσαίωνα
του Υπουργείου Πολιτισμού που επεμβαίνει στο δημόσιο λόγο στο ελλαδιστάν. Ανόητοι και
άσχετοι, ο ελληνικός λαός θέλει και σέβεται την πολυφωνία του τύπου και την ελευθερία
στο ΣΥΛΛΟΓΑΣΘΑΙ. Αλλά πού να τα ξέρετε εσείς αυτά τα κολυβογράμματα. Εντεταλμένοι μανατζαραίοι που βλέπετε τον πολιτισμό μας ως προϊόν, όπως όλοι οι μανατζαραίοι
και εμπόροι, θα λάβετε την απάντησή σας, “πολιτισμένα”, απ’ τον Ελληνικό Λαό. Για να
μην τρίζουν τα κόκκαλα της Αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη, και όσων ΑΞΙΩΝ παιδιών της
Ελλάδας και του Πολιτισμού υπηρέτησαν στο
πόστο αυτό.
Μετά 15 χρόνια που κατηγορήθηκε για δωροδοκία η Siemens και καταδίκη της το
2019, έκαναν 2,5 χρόνια για να ‘καθαρογράψουν’ την καταδικαστική απόφαση!!!
Τζιμάνια εκεί στο δικαστικό σώμα!! Η εταιρεία
Siemens καταδικάστηκε για δωροδοκία των 2
πολιτικών κομμάτων της εποχής που διοικούσαν την Ελλάδα δηλαδή, την Νέα Δεξιά και το
ΠΑΣΟΚ (με πρόεδρο τον Σημίτη παρακαλώ)
και έκαναν 2,5 χρόνια για να “καθαρογράψουν”
την απόφαση!!! Διαβάστε την απόφαση του δικαστηρίου να φρίξετε:
«…. Το ΠΑΣΟΚ αποτελούσε τον τελικό αποδέκτη του χρηματικού αυτού ποσού, στο πλαίσιο
της παράνομης χρηματοδότησης που υλοποιούσε η Siemens, σταθερά, συστηματικά και
διαχρονικά και αφορούσε τα πολιτικά κόμματα
εξουσίας στην Ελλάδα, τέτοια δε χαρακτηριστικά είχε και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δέσποζε στην
πολιτική ζωή του τόπου ως κυβερνητικό κόμμα
για σχεδόν δυόμισι δεκαετίες, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι τα μέσα περίπου
της δεκαετίας τoυ 2000, σημαίνον στέλεχος του οποίου (ΠΑΣΟΚ) ήταν ο τεσσαρακοστός
τρίτος κατηγορούμενος, Θεόδωρος Τσουκάτος και στα ταμία του οποίου (ΠΑΣΟΚ). Δεν
καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι κατέληξε το ποσό αυτό» Αυτά επισημαίνονται χαρακτηριστικά στην απόφαση για τα «μαύρα ταμεία» του γερμανικού κολοσσού, που έκανε την
Ελλάδα τσιφλίκι της, κάνοντας σκόνη τον ανταγωνισμό από άλλες εταιρείες αφού
είχε τις κυβερνήσεις (και τους διεφθαρμένους
πολιτικούς) στο τσεπάκι της.
συνεχίζεται στη σελίδα 21
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Τώρα εσείς αν θέλετε να τιμωρηθούν οι ένοχοι, καλά θα κάνετε
να πληροφορήσετε τα παιδιά και τα εγγόνια σας για την απόφαση του 2019, που καθαρογράφτηκε φέτος το 2021, ώστε να
έχουν το νου τους αν και όταν στα δικά τους τα χρόνια κάποτε
θα γίνουν ανάλογες δίκες, να μας πληροφορήσουν (εκεί που
θα βρισκόμαστε) για το αποτέλεσμα….

συνέχεια από τη
σελίδα 20

Μια κωλοτούμπα δεν είναι αρκετή...
Έχει καταντήσει πια ανέκδοτο να διαβάζουμε τα
σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προκαλούν τα τουίτ του ...Άδωνι Γεωργιάδη για τις αλλαγές στις γνώμες του. Θα μου πεις, τι του δίνεις
σημασία, τον έχουν εκεί σαν παντιέρα να δείχνει
πόσο ακροδεξιοί είναι οι... ακροδεξιοί και να μην
παρασύρονται σε τίποτε αποκοτιές “κομουνιστικού
τύπου” όπως κοινωνικές παροχές για παράδειγμα.
Ο Άδωνις λοιπόν, το alter ego του κούλη, και μια
κουστωδία λαγωνικών παρατρεχάμενων της τότε
αντιπολίτευσης και σήμερα κυβέρνησης, που το
2018 μιλούσαν για ‘μπάφους’ και ‘μαστουρωμένους δημοσιογράφους’ στο Μαξίμου, τώρα αναγνώρισε πως έκανε λάθος. Τώρα που σφίξανε τα
γάλατα, θα λέγαμε και μεις, και η επιτελική κυβέρνηση του κούλη δεν έχει φέρει ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ
επένδυση στην έρμη την Ελλάδα. Τότε ο σύμβουλος του τότε πρωθυπουργού Τσίπρα κ. Καρανίκας ήταν “μαστούρης”, “αγράμματος”, κλπ, αλλά
παρόλα αυτά είχε καταφέρει να τονώσει τον τομέα
της φαρμακευτικής κάνναβης και την Ελληνική Οικονομία με επενδύσεις γύρω στα 2 δις Ευρώ. Πρωτοπόροι οι αριστεροί, που έβγαλαν τη
χώρα απ’ τα μνημόνια, τόνωσαν την οικονομία με σταθερή πορεία 2.5% ετησίως, στήριξαν
τις ευάλωτες τάξεις και τους αδύναμους και έβαλαν και στην άκρη 37 δις. Τώρα, ο Άδωνις,
αναγνώρισε το σφάλμα του που κορόιδευε τις πρωτοβουλίες Καρανίκα και του ζήτησε συγγνώμη. Μεταξύ μας, οι καραδεξιοί δεν ζητούν ποτέ συγγνώμη εκτός κι αν κάθε γράμμα αυτής της συγγνώμης αξίζει χιλιάδες ευρώ σε μίζες. Οπότε, να φανταστούμε (εδώ θα είμαστε
να τα γράφουμε) πως ο Άδωνις θα έχει κάποια πρόταση για επένδυση σε φαρμακευτική
κάνναβη από επιχειρηματίες και θέλει να καρπωθεί τα εύσημα και όχι μόνον, ποιός ξέρει;
Αυτό που μας κάνει εντύπωση δεν είναι η ‘κωλοτούμπα’ του Αδώνιδος, αλλά το θράσος
αυτής της κυβέρνησης – τσίρκο που δείχνει να είναι εντελώς ατζαμήδες στα πιο πολλά
θέματα, εκτός φυσικά τα κύρια για τα οποία ψηφίστηκε. Δηλαδή να διευκολύνει κολλητούς
και εμπλεκόμενους με την καραδεξιά κλίκα βιομήχανους, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, ασφαλιστές, κλπ, να γλυτώσουν πρόστιμα, φόρους και τυχόν φυλακίσεις, και χρησιμοποιώντας
κρατικό χρήμα και υποδομές να μεγαλώσουν την επιρροή τους στα μονοπώλια και να
αυγατίζουν την περιουσία τους. Αυτά.
Ο ναζισμός κι αν απέθανε, είναι εδώ και θρέφεται από την αδιαφορία μας;
Αλήθεια, 80 χρόνια μετά την λαίλαπα του ναζισμού και την παγκόσμια φρίκη που εξαπέλυσαν τι σκέφτονται οι σημερινοί Γερμανοί;
Πώς κρίνουν τον αγώνα των Ελλήνων και τις
αποτρόπαιες πράξεις των ναζί; Διαβάστε αυτό
το ενδιαφέρον άρθρο από την Εφημερίδα των
Συντακτών και μετά διαβάστε και την μαρτυρία
του μπαρουτοκαπνισμένου Νικήτα Γεωργακόπουλου που δεν παραλείπει να στέλνει άρθρα στην εφημερίδα μας με τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς για κάθε δίκαιο αγώνα. Ως
την άλλη εβδομάδα, μακριά απ’ τον κορονοϊό και όλα θα πάνε καλά!
Τι πιστεύουν οι Γερμανοί σήμερα για τον ναζισμό;
Βασίλης Λιόσης, Αριστομένης Συγγελάκης
Όλο και ευρύτερα γίνεται γνωστό ότι η γερμανική κυβέρνηση επιχειρεί τη διείσδυση στην
ελληνική νεολαία. Με αιχμές το πρόγραμμα «MOG / Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα»
και το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών επιχειρεί να
παραχαράξει την Ιστορία της Κατοχής επιδιώκοντας να διαβρώσει τη νομιμοποιητική βάση
διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών.
Προκύπτει το ερώτημα: Με ποιο ηθικό δικαίωμα επιχειρεί το γερμανικό κράτος να διδάξει
στην ελληνική νεολαία τη δική του εκδοχή της Ιστορίας της Κατοχής και της Αντίστασης;
Όμως εξίσου σημαντικό είναι το ερώτημα: Άραγε, τι γνωρίζει ο γερμανικός λαός για τον
ναζισμό;
Θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε το δεύτερο ερώτημα επικαλούμενοι τα σημαντικά ευρήματα δύο αξιόλογων ερευνών που διεξήχθησαν στη Γερμανία. Η πρώτη έρευνα πραγματοποιήθηκε το 2012 από το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Freie Universität Berlin) σε
πέντε κρατίδια και αφορούσε 7.500 μαθητές δύο τάξεων, που αντιστοιχούν στην ελληνική
Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου.(1) Παραθέτουμε παρακάτω κάποια από τα αποτελέσματα:
Ερώτηση 1: Τι πιστεύετε ότι καταργήθηκε με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία;
Απάντηση
Τα βασικά δικαιώματα (45,8%) - Το μάρκο (23,8%) - Η ελευθερία μετακινήσεων (16,5%) - Η
υποχρεωτική θητεία (9,3%)
Ερώτηση 2: Πώς αξιολογείτε εκείνη την εποχή; (Οι απαντήσεις αφορούν τα παιδιά
γονιών που έζησαν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας).
Απάντηση
Αρνητικά (74,1%) - Ουδέτερα (20,9%) - Θετικά (5%)
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Ερώτηση 3: Στην πρόταση «Ο εθνικοσοσιαλισμός είχε νομιμοποιηθεί από εκλογές»
ένας στους τέσσερις απαντά θετικά!
Ενώ στην πρόταση «Ο εθνικοσοσιαλισμός δεν ήταν δικτατορία - μόνο συγκεκριμένες ομάδες διώκονταν» οι απαντήσεις έχουν ως εξής:
Απάντηση
Συμφωνώ απόλυτα (52,5%) - Τείνω να συμφωνήσω (22,3%) - Απορρίπτω απόλυτα και
τείνω να απορρίψω (25,2%)
Συμπεράσματα 1ης έρευνας: τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά. Στην πρώτη ερώτηση λιγότεροι από τους μισούς μαθητές απαντούν ότι υπήρξε κατάργηση των βασικών δικαιωμάτων στη χιτλερική Γερμανία. Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι το 26% των μαθητών
δεν εκφράζεται αρνητικά για εκείνη την εποχή. Μία εποχή τρόμου, με χιλιάδες δολοφονίες,
διώξεις, φυλακίσεις, στρατόπεδα συγκέντρωσης, βασανιστήρια.
Ωστόσο, το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο συνδέεται με την τρίτη ερώτηση. Ένας στους τέσσερις Γερμανούς δεν γνωρίζει πως ο Χίτλερ αν και έλαβε υψηλό ποσοστό στις εκλογές
του 1933 (το 43,9% των ψήφων) εντούτοις δεν κέρδισε την πλειοψηφία των εδρών στο
γερμανικό κοινοβούλιο. Θυμίζουμε ότι οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα βίας και
τρομοκρατίας. Χιλιάδες άνθρωποι συνελήφθησαν και δολοφονήθηκαν. Οι ναζί, μη έχοντας
την πλειοψηφία των εδρών, πέρασαν τις εξουσίες στον φύρερ ενεργοποιώντας την «Πράξη
Εξουσιοδότησης». Για να εγκριθεί το νομοθετικό αυτό πραξικόπημα δεν προσμετρήθηκαν
οι ψήφοι των κομμουνιστών βουλευτών. Έτσι, λοιπόν, κατακτήθηκε η εξουσία από τους
ναζί. Πραξικοπηματικά.
Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι πως ένας στους τέσσερις Γερμανούς μαθητές δεν θεωρεί ότι
το εθνικοσοσιαλιστικό καθεστώς ήταν δικτατορία.
Η 2η έρευνα
Εξίσου ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία που προκύπτουν από μία δεύτερη έρευνα
που πραγματοποιήθηκε από το Institut für Interdisziplinäre Konflikt und Gewaltforschung
(Universität Bielefeld). Η έρευνα αυτή διεξήχθη υπό τον τίτλο Multidimensionaler
Erinnerungsmonitor (MEMO) I&II. Συγκεκριμένα η MEMO Ι πραγματοποιήθηκε από τον Δεκέμβριο του 2017 ώς τον Φεβρουάριο του 2018 και η MEMO ΙΙ τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο
του 2018. Οι ερωτηθέντες ήταν 1.000 άτομα από 17 ώς 93 ετών.(2) Ας δούμε μερικές από
τις ερωτήσεις και απαντήσεις της έρευνας ΜΕΜΟ ΙΙ.
Ερώτηση 1: Πόσα πιστεύετε ότι μάθατε στο σχολείο για την περίοδο Χίτλερ;
Απάντηση
Πάρα πολλά (19,7%) - Σχετικά πολλά (25,6%) - Μέτρια (19,4%) - Σχετικά λίγα (24,7%) - Τίποτα (10,6%)
Ερώτηση 2: Πόσο συχνά συζητιόταν ή συζητιέται αυτό το θέμα μέσα στην οικογένειά
σας;
Απάντηση
Ποτέ (15,7%) - Σπάνια (34,4%) - Περιστασιακά (35%) - Συχνά (14,6%)
Ερώτηση 3η: Γιατί δεν το συζητούσατε ποτέ ή (το συζητούσατε) σπάνια; (το άθροισμα των ποσοστών υπερβαίνει το 100% επειδή υπήρχε η δυνατότητα απάντησης σε
πάνω από μία επιλογές).
Απάντηση
Δεν υπήρχε ενδιαφέρον (35,7%) - Επιβαρυντική συζήτηση συναισθηματικά (23,9%) - Είχα
το συναίσθημα ότι δεν επιτρέπεται να μιλήσω για αυτό το θέμα (11,4%) - Υπάρχει φόβος
του να μάθω την αλήθεια για την οικογένειά μου (4,2%) - Τίποτα από τα παραπάνω-Δεν
ξέρω (40%)
Ερώτηση 4η: Είναι περίοδος που η Γερμανία πρέπει να σταματήσει να ασχολείται
με το παρελθόν της;
Στην παραπάνω ερώτηση απάντησε θετικά το 32,6%!
Συμπεράσματα 2ης έρευνας:
Στην πρώτη ερώτηση το 54,7% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι η γνώση που πήραν από
το σχολείο για την περίοδο Χίτλερ δεν ήταν ικανοποιητική. Μιλάμε για τη χώρα όπου γεννήθηκε το τέρας του ναζισμού και το κράτος που διέπραξε εκατομμύρια δολοφονίες, βιομηχανοποίησε τον θάνατο, έκανε επικίνδυνα ιατρικά πειράματα ακόμη και σε μικρά παιδιά
και δημιούργησε τους θαλάμους αερίων. Κι όμως! Όπως δηλώνουν πάνω από τους μισούς
Γερμανούς μαθητές το γερμανικό σχολείο δεν παρέχει την ενδεδειγμένη γνώση για τη φρίκη
του ναζισμού.
Τέλος, ένας στους τρεις Γερμανούς θεωρεί ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την περίοδο Χίτλερ. Αλήθεια, ποιος φταίει που ένα τόσο μεγάλο ποσοστό Γερμανών δεν ενδιαφέρεται να
μάθει για ποιο λόγο στοχοποιήθηκαν, διώχθηκαν και θανατώθηκαν εκατομμύρια Εβραίοι,
Ρομά, κομμουνιστές, σοσιαλδημοκράτες και φιλελεύθεροι, διανοητικά ανάπηροι, ομοφυλόφιλοι κ.ά.; Ποιος φταίει που ένα σημαντικό μέρος των Γερμανών μαθητών δεν θέλουν να
μάθουν ότι η Γερμανία είναι η βασική υπεύθυνη για τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο; Γιατί, άραγε,
δεν ενδιαφέρονται οι Γερμανοί μαθητές να μάθουν για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που η ναζιστική Γερμανία διέπραξε σε ολόκληρη την Ευρώπη;
Αλήθεια, το γερμανικό κράτος προβληματίζεται από αυτή την κατάσταση; Αν ναι, τι κάνει
ή τι προτίθεται να κάνει; Την ώρα, μάλιστα, που η ακροδεξιά στη Γερμανία το 2017 έλαβε
σχεδόν 6 εκατομμύρια ψήφους;
Μήπως, λοιπόν, το γερμανικό κράτος αντί να παρεμβαίνει ωμά στην ελληνική εκπαιδευτική
διαδικασία θα έπρεπε να ασχοληθεί με την ιστορική γνώση και τη δημοκρατική διαπαιδαγώγηση των Γερμανών μαθητών; Εκτός αν το μόνο που το ενδιαφέρει είναι η ακύρωση των
απαράγραπτων και τεκμηριωμένων ελληνικών αξιώσεων έναντι της Γερμανίας.
ΥΓ: Για λόγους πληρότητας και αντικειμενικότητας πρέπει να αναφέρουμε ότι το 86,5% των
Γερμανών έχει έρθει σε επαφή με χώρους ιστορικής μνήμης και μνημείων σχετιζόμενων
με τον ναζισμό, κάτι αναμφισβήτητα θετικό. Το στοιχείο αυτό αποτελεί μία ακόμη ένδειξη
ότι η καταδίκη του ναζισμού δεν διασφαλίζεται μόνο με επισκέψεις στους χώρους τέλεσης των ναζιστικών εγκλημάτων αλλά απαιτείται μία πολύ πιο συστηματική και βαθύτερη
διαδικασία.
(1) https://www.fu-berlin.de/presse/informationen/fup/2012/fup_12_181/index.html
(2) Stiftung-evz.de/handlungsfeld
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Ο Ολυμπιακός γιόρτασε
το 46ο πρωτάθλημα

Σε μια πανηγυρική
βραδιά, γεμάτη φως,
χρώμα και παλμό,
ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στο «Γ.
Καραϊσκάκης», μετά
τον αγώνα με τον
ΠΑΟΚ, την απονομή
Ντίνος
του 46ου πρωταθλήΜέλλιος
ματος στην Ιστορία
του.
Και μπορεί μέσα στο φαληρικό γήπεδο να μην υπήρχε κόσμος, αφού δεν
επιτρεπόταν, αλλά έξω απ΄ αυτό χιλιάδες φίλοι των «ερυθρόλευκων» έστησαν το δικό τους
πάρτι.

«Ασημένιος» στην Σόφια ο Πιλίδης
Το ασημένιο μετάλλιο κρέμασε στο στήθος
του ο Γιώργος Πιλίδης, καθώς λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο δεν έλαβε μέρος στον
τελικό του Προολυμπιακού τουρνουά πάλης
της Σόφιας κι ως εκ τούτου ο Πολωνός, Γκατζίεφ, ήταν εκείνος που πήρε το χρυσό άνευ
αγώνα,
Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή ουδόλως στενάχωρησε τον Έλληνα πρωταθλητή, καθώς
ο μεγάλος του στόχος στη διοργάνωσης
της βουλγαρικής πρωτεύουσας ήταν να
πάρει το «εισιτήριο» για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες, κάτι που είχε καταφέρει από χθες
(6/05), για πρώτη φορά στην καριέρα του.
Ο 21χρονος παλαιστής δεν κατάφερε ν΄
αγωνιστεί στο σημερινό τελικό, εξαιτίας

«Ασημένια» η Πλατανιώτη
στο τεχνικό σόλο
Το πρώτο μετάλλιό της στο 35ο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού
στίβου, που διεξάγεται στη Βουδαπέστη, κατέκτησε η Ελλάδα με την
Ευαγγελία Πλατανιώτη. Η 27χρονη
αθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης πήρε τη δεύτερη θέση στον
τελικό του τεχνικού προγράμματος
του σόλο και κατάφερε, στην έκτη
συμμετοχή της, να ανέβει επιτέλους
στο βάθρο, μετά από πέντε τέταρτες και έξι πέμπτες θέσεις.
Η πρωταθλήτρια του ΑΝΟ Μεταμόρφωσης
συγκέντρωσε 89,2897 βαθμούς και έμεινε
πίσω μόνο από την Ουκρανή Μάρτα Φιέντινα, που βαθμολογήθηκε με 91,8445.
Την τριάδα συμπλήρωσε η Λευκορωσίδα
Βασιλίνα Χαντόσκα, που ξεπέρασε οριακά
τη δεύτερη Ελληνίδα του τελικού, Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία εκπροσωπεί την
Αυστρία.
Είναι το έκτο μετάλλιο της καλλιτεχνικής κολύμβησης σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα,
πρώτο μετά από 15 χρόνια (συμπτωματικά

των ενοχλήσεων που εξακολουθεί να έχει
στο πόδι του κι έτσι έφυγε από τη γειτονική
χώρα με την 2η θέση και φυσικά με το «εισιτήριο» για το κορυφαίο αθλητικό γεγονός
του πλανήτη, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο
καλοκαίρι στο Τόκιο.

“Η ΜΠΟΡΑ” Πιστεύω ότι όλους μας αρέσουν οι μαρίδες. Κάποιος
μας λέει κάτι από την πείρα του: Έφυγα το πρωι για τη δουλειά μου
και γυρνώντας, είχα υποσχεθεί στη γυναίκα μου, θα περνούσα από
την αγορά να αγοράσω μαρίδες. Καθώς γύριζα και κατευθυνόμουν
στο μαγαζί , έπιασε μια δυνατή βροχή. Δεν μπόρεσα να συνεχίσω και
σταμάτησα κάτω από μια γέφυρα. Δεν θα προλάβαινα την
αγορά. Καθώς περίμενα, σκεφτόμουνα: “Πάνε οι τηγανιτές μαρίδες,
πάλι αυγά τηγανιτά για μεσημεριανό”. Μου ήρθε μια επιθυμία να
προσευχηθώ στον Θεό και να του πώ το μικρό μου πρόβλημα. Μόλις
τελείωσα την προσευχή μου, ένα τρίκυκλο σταμάτησε κάτω από τη
γέφυρα. Ο οδηγός του ήταν μούσκεμα και με αγανάκτηση τα είχε
βάλει με τον καιρό. “Πάει το μεροκάματο σήμερα,” γκρίνιαζε. Τότε
τον ρώτησα, “τι κουβαλάς, φίλε;” Φανταστείτε την έκπληξη μου όταν
έμαθα πως το τρίκυκλο ήταν γεμάτο μαρίδες!
Πολλά τα μαθήματα από την ιστορία του πιστού αυτού
ανθρώπου. Υπάρχουν μπόρες που, αφού περάσουν έρχεται η
ξαστεριά. Είναι οι απαντήσεις του Θεού στην προσευχή μας. Ζητάμε
αγάπη, ειρήνη στις οικογένειες μας, και οι ευλογίες αυτές γίνονται
δικές μας και Τον ευχαριστούμε γι αυτό. Ο κόσμος χωρίς Θεό δεν έχει
ελπίδα. Έχουμε αιώνια ελπίδα, έχουμε Πατέρα ουράνιο. Δόξα.
Δόξα, αλληλούια στο ευλογημένο Του όνομα!

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

και τότε στη Βουδαπέστη). Επίσης, η δεύτερη θέση της Πλατανιώτη "ισοφαρίζει" την
καλύτερη ελληνική επίδοση, που είχε ως
τώρα η Χριστίνα Θαλασσινίδου από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Αθήνας, το 1991,
το οποίο ήταν και το παρθενικό μετάλλιο
της χώρας μας σε οποιοδήποτε άθλημα της
πισίνας.
Η Πλατανιώτη θα έχει την ευκαιρία να προσθέσει ακόμη ένα μετάλλιο στη συγκομιδή
της αύριο το πρωί (12/5, 10:00), όταν αγωνίζεται στον τελικό του ελεύθερου προγράμματος του σόλο, όπου ήταν τρίτη στον
προκριματικό.

Δεύτερη καλύτερη φετινή
επίδοση στον κόσμο για την
Κατερίνα Στεφανίδη
Η Κατερίνα Στεφανίδη πέρασε τα
4.80μ. σε αγώνα της σειράς στο
Continental Tour στο Λος Άντζελες,
επίδοση που είναι η δεύτερη καλύτερη φέτος παγκοσμίως.
Σημαντική στιγμή για την Κατερίνα Στεφανίδη, καθώς σε αγώνα της
σειράς στο Continental Tour στο Λος
Άντζελες, πέρασε τα 4μ.80, επίδοση
που είναι η δεύτερη καλύτερη φέτος
παγκοσμίως.
Το πρώτο της άλμα ήταν στα 4μ.50,
και έπειτα στα 4μ.60. Εν συνεχεία
άφησε τα 4μ.65 για να δοκιμάσει στα
4μ.70 όπου κατάφερε να περάσει με την
δεύτερη προσπάθεια. Ωστόσο τόσο η ίδια,
όσο και οι Κέιτ Ναζότ και Ολίβια Γκρούβερ,
επέλεξαν να αφήσουν τα 4μ.75 για να συνεχίσουν στα 4μ.80.
Μάλιστα, τελευταία φορά που η αθλήτρια
του Μίτσελ Κρίερ είχε ξεπεράσει τα 4μ.80
και είδε τον πήχη πάνω από το 4μ.83 ήταν
τον Οκτώβριο του 2019 στο Παγκόσμιο της

Ντόχα.
Δείτε εδώ τις 5 καλύτερες επιδόσεις
παγκοσμίως:
1) 4μ.82 Κένεντι (Αυστραλία), 13 Μαρτίου
2021
2) 4μ..80 Μόρις (ΗΠΑ) 4μ.80, 27 Μαρτίου
2021
3) 4μ.80 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ, 9 Μαΐου 2021
4) 4μ.71 Γκάι (ΗΠΑ), 1η Μαΐου 2021
5) 4μ.70 Ναζότ (ΗΠΑ), 9 Μαΐου 2021

Άρης - Παναθηναϊκός 0-0:
Έ-Χ-ασαν την ευκαιρία να τερματίσουν
δεύτεροι οι γηπεδούχοι
Ο Άρης αν και ήταν καλύτερος
στη μεγαλύτερη διάρκεια του
αγώνα με τον Παναθηναϊκό δεν
μπόρεσε να κάμψει την αντίσταση του με το ισόπαλο 0-0 να στερεί από τον Άρη την ευκαιρία να
διεκδικήσει τη δεύτερη θέση.
Ο Άρης έμεινε στο 0-0 με τον
Παναθηναϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης και έχασε έχασε την ευκαιρία να μπορέσει να τερματίσει
δεύτερος καθώς δεν εκμεταλλεύτηκε την ήττα του ΠΑΟΚ από τον
Ολυμπιακό για να μειώσει τη διαφορά και να

μπορέσει στην 10η και τελευταία αγωνιστική των playoffs να τον προσπεράσει.
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Η εβδομάδα της κρίσης στο ΝΒΑ: Οι μάχες για 4άδα, 6άδα,
8άδα, 10άδα και ο δρόμος των Μπακς για την κορυφή
4 βράδια έμειναν για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος στο ΝΒΑ και τα ανοιχτά
μέτωπα είναι πολλά. Δείτε τι συμβαίνει σε
Ανατολή και Δύση, αλλά και το υπερβολικά δύσκολο μονοπάτι που πρέπει να περπατήσουν οι Μπακς για να ανέβουν στην
κορυφή.
Τρεις και τέσσερις αγώνες έμειναν μέχρι οι
30 οργανισμοί του ΝΒΑ να ολοκληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους στην κανονική περίοδο. Έξι βράδια έμειναν και οι μάχες είναι
ανοιχτές σε πολλά μέτωπα.
Μάχες για την την κορυφή των περιφερειών, για την τετράδα που προσφέρει πλεονέκτημα έδρας τουλάχιστον στον πρώτο
γύρο των playoffs, μάχες για την εξάδα που
οδηγεί απευθείας στην post season, μάχες
για την οκτάδα που προσφέρει την ευκαιρία
να μπεις στην ελίτ με μία νίκη, μάχες για
τη δεκάδα και το play-in tournament, μάχες
και για την αποφυγή συγκεκριμένων αντιπάλων. Όλα ανοιχτά, μέχρι το βράδυ της
Κυριακής (16/5) το οποίο περιλαμβάνει 15
αγώνες!
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ
Οι Σίξερς θα πάρουν την πρώτη θέση και το
απόλυτο πλεονέκτημα έδρας μέχρι τους τελικούς της περιφέρειας. Από εκεί και πέρα,
Νετς και Μπακς παλεύουν για τη δεύτερη
θέση, με το Μιλγουόκι του Γιάννη Αντετοκούνμπο να βρίσκεται μία νίκη πίσω αλλά
να γνωρίζει ότι σε πιθανή ισοβαθμία θα
υπερτερεί του Μπρούκλιν.
Νικς, Χοκς, Χιτ κάθονται στην τέταρτη, στην
πέμπτη και στην έκτη θέση αντίστοιχα με
την απόσταση μεταξύ τους στη μισή και τη
μία νίκη, με στόχο την τετράδα που θα προσφέρει το πλεονέκτημα έδρας τουλάχιστον
στον πρώτο γύρο των playoffs.
Οι Σέλτικς έχασαν έδαφος μετά από την
εντός έδρας ήττα τους από το Μαϊάμι και
δεν θα έχουν στο υπόλοιπο της σεζόν τον
Τζέιλεν Μπράουν, Χόρνετς, Πέισερς και Γουίζαρντς παλεύουν για την 8η θέση ώστε να
τους αρκεί μία νίκη στο play-in tournament
για να μπουν στην οκτάδα και ως έβδομοι
να αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρας
Νετς ή Μπακς. Ο ηττημένος του αγώνα 7-8
θα παλέψει με τον νικητή του αγώνα 9-10,
θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία για τα playoffs,
αλλά θα γνωρίζει πως απέναντι στους

Σίξερς, με ντεζαβαντάζ, μάλλον δεν θα κάνει την υπέρβαση.
Οι Μπουλς είναι η μοναδική ομάδα με μαθηματικές ελπίδες για τη δεκάδα, ωστόσο
με τέσσερις αγώνες για το φινάλε βρίσκεται
δυόμιση νίκες πίσω από τους Γουίζαρντς και
εκτός συγκλονιστικού απροόπτου δεν θα
τους προλάβει. Οι 12οι Τορόντο Ράπτορς
αποκλείστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης.
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΥΣΗ
Ανοιχτή παραμένει η πρώτη θέση, με τους
Γιούτα Τζαζ να βρίσκονται μιάμιση νίκη
πάνω από τους Σανς που έχουν όμως έναν
αγώνα λιγότερο. Τρία ματς θα δώσουν οι
Μορμόνοι, τέσσερα το Φοίνιξ που θα υπερτερεί σε πιθανή ισοβαθμία.
Κλίπερς και Νάγγετς θα βρίσκονται στην
τετράδα, Μάβερικς και Μπλέιζερς είναι πέμπτοι και έκτοι αντίστοιχα, με τους Λέικερς
στην έβδομη θέση, μιάμιση νίκη πίσω από
το Πόρτλαντ αλλά και με έναν αγώνα λιγότερο. Μεγάλη μάχη γίνεται ανάμεσα στους
Γουόριορς και τους Γκρίζλις για την 8η θέση,
με το Μέμφις να βρίσκεται μισή νίκη πίσω
από την ομάδα του Σαν Φρανσίσκο αλλά να
υπερτερεί σε πιθανή ισοβαθμία μαζί του. Οι
Σπερς είναι 10οι και εκεί θα μείνουν αν δεν
συμβεί κάτι συγκλονιστικό, καθώς οι Πέλικανς βρίσκονται δυόμιση νίκες πίσω και
έχουν και αγώνα περισσότερο.
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΜΠΑΚΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΤΕΛΙΚΟΥΣ
Αυτή τη στιγμή, το Μιλγουόκι έχει τέσσερις
αγώνες για να κλείσει την κανονική περίοδο. Μέσα με τους Μάτζικ, έξω με τους
Πέισερς, μέσα με τους Χιτ και έξω με τους
Μπουλς. Δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έχει δεχθεί 134, 133 και
146 πόντους στα τελευταία τρία παιχνίδια
με Γουίζαρντς, Ρόκετς και Σπερς αντίστοιχα,

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 1-1: Ισοπαλία
που ικανοποίησε και τους δύο
Ο Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ στο Θεόδωρος Κολοτρώνης. Ο Ανσαριφάρντ άνοιξε το σκορ για
την Ένωση στο 56', ο Κώτσιρας έφερε το
παιχνίδι στα ίσια στο 64'.
Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχθηκε την ΑΕΚ
για την ένατη αγωνιστική των playoffs της

Super League Interwetten, με τις δύο ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1. Ο Ανσαριφάρντ έδωσε το προβάδισμα για την
Ένωση στο 56', με τον Κώτσιρα να ισοφαρίζει στο 64', σκορ το οποίο παρέμεινε μέχρι
τέλους.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 1-0:
Γιορτή με Μασούρα
Ο Ολυμπιακός χάρη σε γκολ του Μασούρα
στο 32ο λεπτό επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ
στο παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής, στο
οποίο οι ερυθρόλευκοι γιόρτασαν την κατάκτηση του 46ου πρωταθλήματος.
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στα
playoffs επικρατώντας 1-0 του ΠΑΟΚ για

την 9η αγωνιστική. Οι ερυθρόλευκοι πέτυχαν αυτό το τρίποντο χάρη σε γκολ του
Μασούρα στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης.
Το παιχνίδι είχε ιδιαίτερη σημασία για την
ομάδα του Μαρτίνς, η οποία γιόρταζε την
κατάκτηση του 46ου πρωταθλήματος.

δεν θα πάρει την πρώτη θέση στην Ανατολή
και το σημαντικό θα είναι να αποφύγει τους
Χιτ στον πρώτο γύρο, έστω και αν θα έχει το
πλεονέκτημα έδρας.
Ως δεύτεροι, σε περίπτωση που προσπεράσουν τους Νετς δηλαδή, οι Μπακς θα αντιμετωπίσουν την ομάδα που θα νικήσει το
ματς 7-8 στο play-in tournament (μία εκ των
Σέλτικς, Χόρνετς, Πέισερς, Γουίζαρντς). Ως
τρίτοι, θα αντιμετωπίσουν την έκτη ομάδα
της Περιφέρειας, κάποια εκ των Νικς, Χοκς,
Χιτ και αν προκριθούν, θα αντιμετωπίσουν
τον νικητή του ζευγαριού 2-7 (πιθανότατα
τους Νετς) με μειονέκτημα έδρας για την
πρόκριση στους τελικούς της Ανατολής.
Οι πρώτοι Σίξερς θα αντιμετωπίσουν την

8η ομάδα, αυτή δηλαδή που θα προκριθεί
στα playoffs μετά από δύο νίκες στο play-in
tournament και αν την αποκλείσουν θα παίξουν με όποιον προχωρήσει από το ζευγάρι
4-5.
Με απλά λόγια, είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο οι Μπακς να πρέπει να αποκλείσουν
κατά σειρά τους Μαϊάμι Χιτ, τους Μπρούκλιν
Νετς και τους Φιλαντέλφια Σέβεντι Σίξερς
για να συμμετάσχουν στους τελικούς του
ΝΒΑ, στους οποίους θα βρουν έναν εξίσου
ανταγωνιστικό αντίπαλο. Ο δρόμος για την
κορυφή μοιάζει πιο δύσκολος από ποτέ,
όμως ο ανταγωνισμός στη Λίγκα έχει εκτοξευθεί και όποιος θέλει να γίνει πρωταθλητής, θα πρέπει να κερδίσει τους καλύτερους.

Σούπερ Λιγκ 1: Έμειναν
τρεις για δύο θέσεις
Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ
σφράγισε το δεύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο
μέσω πρωταθλήματος, αφήνοντας ανοικτές δύο θέσεις για τρεις μνηστήρες. Μετά
τον πρωταθλητή Ολυμπιακό που θα παίξει
στα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ και
ανεξάρτητα από το ποιος θα κατακτήσει
το Κύπελλο, με τη νέα επικράτησή του (4η
μέσα σε 6 εβδομάδες) στο ντέρμπι «Δικεφάλων», ο ΠΑΟΚ κλείδωσε τη συμμετοχή
του στο Κόνφερανς Λιγκ ακόμα κι αν δεν
πάρει ούτε έναν βαθμό στις τελευταίες τρεις
αγωνιστικές, μιας και το ντέρμπι Παναθηναϊκού – ΑΕΚ αποκλείει κάθε πιθανότητα να
τον προσπεράσουν και οι δύο. Ακόμα και
στο ακραίο σενάριο της τριπλής ισοβαθμίας
στους 61 βαθμούς, μένει εκτός η ΑΕΚ. Σε
καμία περίπτωση ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να
τερματίσει 5ος, οπότε ανεξάρτητα από την
έκβαση του τελικού, ευρωπαϊκή διέξοδο δίνει και η 4η θέση της Σούπερ Λιγκ 1.
Αν και δεν νίκησε στο «Κλ. Βικελίδης» τον
βαθμολογικά αδιάφορο Ολυμπιακό ώστε
να εξασφαλιστεί, ο Αρης εξακολουθεί να
έχει διακριτό προβάδισμα 7 και 4 βαθμών
έναντι Παναθηναϊκού και ΑΕΚ αντιστοίχως.
Δεν μπορεί, όμως, να νιώσει σιγουριά γιατί
τα δύο από τα τρία υπολειπόμενα παιχνίδια
του είναι εναντίον τους κι αν τα χάσει, κινδυνεύει να μείνει αυτός εκτός Ευρώπης, ειδικά
εάν δεν νικήσει την Κυριακή τον ΠΑΟΚ στην
Τούμπα. Ακραίο το σενάριο, αλλά υπαρκτό

στον κόσμο του ποδοσφαίρου όπου έχουν
συμβεί διαχρονικά απίστευτες ανατροπές.
Πέρα από τους δύο βαθμούς, απώλεια για
τον Αρη ήταν και ο σοβαρός τραυματισμός
του Τζέγκο. Επαθε κάταγμα 5ου μεταταρσίου, θα υποβληθεί σε εγχείριση και θα επιστρέψει στο ξεκίνημα της προετοιμασίας.
Το κυριακάτικο ντέρμπι της Λεωφόρου θα
είναι πολύ καθοριστικό για τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Αν και με το 2-2 κόντρα
στον Αστέρα Τρίπολης έχασαν τεράστια ευκαιρία να βρεθούν σε απόσταση αναπνοής,
οι «πράσινοι» μείωσαν στους 3 βαθμούς τη
διαφορά και με νίκη αποκτούν το πλεονέκτημα γιατί υπερτερούν στην ισοβαθμία. Αν
δεν κερδίσουν όμως, ουσιαστικά αποχαιρετούν την Ευρώπη. Με ήττα τους, αυτό θα
συμβεί και μαθηματικά, ενώ με ισοπαλία
θα ελπίζουν σε θαύμα: όχι μόνο 2Χ3 ώς το
τέλος και νίκη με δύο γκολ διαφορά την Τετάρτη στο «Κλ. Βικελίδης», αλλά και ήττες
του Αρη στα εκτός έδρας ντέρμπι με ΠΑΟΚ
και ΑΕΚ…
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New York Times: «Η Ελλάδα ποντάρει στο άνοιγμα του τουρισμού»
Με τον τίτλο “Η Ελλάδα ποντάρει
στο άνοιγμα του τουρισμού”, οι
New York Times φιλοξενούν θέμα
για την επανεκκίνηση του τουρισμού στη χώρα μας που πραγματοποιείται νωρίτερα από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.
Γιάννης
Κακαγιάννης Αποκαλύπτοντας τους βασικούς άξονες του ελληνικού πλάνου που έχει
ως ημερομηνία εκκίνησης την 15η
Μάϊου, το άρθρο κάνει επίσης λόγο για το “διαβατήριο
υγείας” που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για
το κοινό σχέδιο δράσης όλων των χωρών της Ευρώπης αναφορικά με τον τουρισμό.
Η χώρα μας σύμφωνα με το άρθρο, παραμένει η πρώτη χώρα που ανοίγει τον τουρισμό ακόμα και για τους
μη-Ευρωπαίους υπό προϋποθέσεις, κάτι που συνοδεύεται
και από αύξηση των πτήσεων και άρση των περιορισμών.
Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης,
επισημαίνει ότι για την Ελλάδα “Ο Ιούνιος είναι πολύ αργά”
γι αυτό και η χώρα μας πήρε την απόφαση να διαφοροποιηθεί από το κοινό πλάνο επανεκκίνησης του τουρισμού που
χαράζει η Ευρώπη, αν και παραμένει πιστή στις κοινές θέσεις
όσον αφορά τους όρους και τις προυποθέσεις.

Ο «χάρτης» της επανεκκίνησης

“Η Ελλάδα ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε πολλούς επισκέπτες στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων αυτών από τις
Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνοντας να προηγείται των περισσότερων Ευρωπαίων γειτόνων της στην επανεκκίνηση του
τουρισμού, παρότι τα νοσοκομεία της χώρας παραμένουν
γεμάτα και τα περισσότερα από τα τρία τέταρτα των Ελλήνων
εξακολουθούν να μην εμβολιάζονται” τονίζεται στο ρεπορτάζ.
Σημαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει ο άκρως σημαντικός ρόλος του τουρισμού για την ελληνική οικονομία, καθώς
“ο τομέας αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο του εργατικού δυναμικού της χώρας και περισσότερο από το 20 τοις εκατό του
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος – γι αυτό και η απόφαση
της επανεκκίνησης έχει τη συναίνεση όλων των πολιτικών
παραγόντων της χώρας. Και παρόλο που το αμερικανικό
υπουργείο Εξωτερικών πρόσθεσε πρόσφατα την Ελλάδα
στον μακρύ κατάλογο των χωρών με το απαγορευτικό πρόσημο 4, για την εφημερίδα είναι σημαντικό πως η χώρα μας
υποστηρίζει τα πρωτόκολλα και τα μέτρα, τα οποία, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, θα βοηθήσουν στο να νιώσουν οι τουρίστες ασφαλείς.
Λεπτομέρειες επίσης αποκαλύπτονται για τη κοινή ευρωπαική δράση όσον αφορά τον τουρισμό: “Με τη χαλάρωση των
περιορισμών της στα σύνορα, η Ελλάδα δείχνει να προηγείται του διευρυμένου ευρωπαικού σχεδίου για την επανεκκίνηση του τουρισμού, αν και δεν είναι η μόνη που προωθεί ένα
πιο άμεσο χρονοδιάγραμμα. Μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κροατία και η Κύπρος έχουν ήδη ανοίξει σε
εμβολιασμένους και αρνητικούς σε covid τουρίστες, συμπεριλαμβανομένων αυτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Επίσης ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουήλ Μακρόν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι, εάν το επιτρέπει η

επιδημιολογική κατάσταση της χώρας, η χώρα θα ανοίξει στις
9 Ιουνίου σε όλους τους επισκέπτες που δεν ανήκουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι
έχουν ένα «διαβατήριο υγείας», λεπτομέρειες του οποίου δεν
έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά ακόμη εντός της Ευρώπης, η Ισλανδία, το Μαυροβούνιο
και η Σερβία έχουν ήδη λάβει μέτρα για να χαλαρώσουν τους
περιορισμούς των συνόρων τους, συμπεριλαμβανομένων
των Αμερικανών επισκεπτών” τονίζει η εφημερίδα.

Οι δηλώσεις Θεοχάρη

Η Ελλάδα χαιρετίζει την κοινή θέση σχετικά με το πλάνο της
επανεκκίνησης του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λένε
οι NYT παραπέμποντας σε συνέντευξη του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη ο οποίος υποστηρίζει πως:«Το μόνο
που λέμε είναι ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα. Δεν μπορούμε
να περιμένουμε μέχρι τον Ιούνιο”. Η εφημερίδα τονίζει ότι αυτή
τη στιγμή επιτρέπεται η είσοδος σε ταξιδιώτες που μπορούν
και “παρέχουν απόδειξη για εμβολιασμό Covid ή μια αρνητική
δοκιμή PCR που πραγματοποιήθηκε έως και 72 ώρες πριν
από την άφιξή τους. Οι επισκέπτες που ταξιδεύουν μπορεί
επίσης να υποβληθούν σε τυχαίες, υποχρεωτικές γρήγορες
δοκιμές στο αεροδρόμιο. Όποιος έχει θετικό αποτέλεσμα θα
πρέπει να μπει καραντίνα σε ένα ελληνικό ξενοδοχείο μαζί με
τους ταξιδιώτες του για τουλάχιστον 10 ημέρες, με έξοδα της
ελληνικής κυβέρνησης”.

Οι τουρίστες της τελευταίας στιγμής

Σύμφωνα με το άρθρο από τις 28 Μαΐου, η Delta Air Lines
επαναπρογραμματίζει την άμεση καθημερινή ανταπόκριση
μεταξύ του Διεθνούς Αεροδρομίου John F. Kennedy της Νέας
Υόρκης και της ελληνικής πρωτεύουσας, κάτι πολύ σημαντικό για τους Αμερικανούς τουρίστες ενώ θα ακολουθήσουν
στις αρχές Ιουνίου οι American Airlines, United και Emirates
προσφέροντας άμεση εξυπηρέτηση από τα αεροδρόμια της
Νέας Υόρκης. Οι απευθείας πτήσεις προς την Αθήνα από το
Σικάγο, την Ουάσινγκτον Ντουλς, την Ατλάντα και τη Φιλαδέλφεια θα είναι επίσης διαθέσιμες online για τη θερινή περίοδο. Ωστόσο αυτό που προβληματίζει τους Έλληνες και
Αμερικανούς πράκτορες είναι ότι οι κρατήσεις θα είναι της
τελευταίας στιγμής, οπότε δεν μπορούν ακριβώς να προβλέψουν την ενδεχόμενη πληρότητα.

«Πολλοί άνθρωποι βρίσκονται ακόμα σε κατάσταση« αναμονής», δηλώνει χαρακτηριστικά η Chantel
Kyriakopoulou-Beuvink, διευθύντρια της Natural
Greece, ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου που εδρεύει
στην Αθήνα και συνεργάζεται κυρίως με πελάτες στις
Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Όπως επισημαίνει η κ. Κυριακοπούλου-Μπιούβικ αρκετές κρατήσεις
για τον Μάη έχουν ήδη ακυρωθεί, αν και οι περισσότεροι πελάτες έχουν ζητήσει να κρατηθεί το εισιτήριο
τους για μελλοντικά ταξίδια.
Το καλό, βέβαια, είναι όπως γνωστοποιεί η εφημερίδα
στους Αμερικανούς αναγνώστες ότι έχουν ήδη ανακοινωθεί τα δρομολόγια των πλοίων για τα ελληνικά
νησιά, οπότε οι ταξιδιώτες μπορούν να προκρατήσουν τα εισιτήρια τους ώστε να είναι σίγουροι ότι θα
εξασφαλίσουν το ταξίδι τους σε κάποιο νησί. Μάλιστα,
αναμένεται τα δρομολόγια να είναι αυξημένα σε σχέση με πέρυσι και να υπάρχει συχνή ανταπόκριση στις Σποράδες-και
όχι μόνο. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος θα είναι απαραίτητο
το δελτίο της κατάστασης της υγείας και θα τηρούνται όλοι οι
αυξημένοι κανόνες ασφαλείας.

Πότε ανοίγουν τα Μουσεία

Όπως αποκαλύπτει πρώτα η ΝΥΤ, κάτι που δεν έχει επισήμως γνωστοποιηθεί στην Ελλάδα, στις 15 Μαίου θα ανοίξουν
εκτός από τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία, οπότε οι τουρίστες μπορούν να προγραμματίσουν κάποια επίσκεψη, για παράδειγμα, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
στο οποίο η εφημερίδα έχει ιδιαίτερη παραπομπή. Μαζί με
αυτά θα ανοίξουν και άλλες δραστηριότητες ενώ όταν γραφόταν το κείμενο υπολόγιζαν ότι θα έχουν ήδη ανοίξει τα εστιατόρια και τα καφέ που ήταν κλειστά από τον Νοέμβριο.
“Για μια χώρα που έχει έντονη κουλτούρα καφέ αυτό ήταν
πολύ καίριο” επισημαίνει η εφημερίδα κάνοντας επίσης λόγο
για το ψυχολογικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει, λόγω
του παρατεταμένου εγκλεισμού, οι κάτοικοι των Ελληνικών
μεγαλοπούλεων. Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους καθώς
“Η εθνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 8,2 τοις εκατό το
2020, καθιστώντας την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με την
μεγαλύτερη ζημία στην Ευρώπη. Το τελειωτικό χτύπημα δόθηκε στον τουρισμό: Το 2020, τα έσοδα της Ελλάδας από τον
εξωτερικό τουρισμό μειώθηκαν στο ένα τέταρτο σε σχέση με
τα 18 δισεκατομμύρια ευρώ (σχεδόν 22 δισεκατομμύρια δολάρια) που καταγράφηκαν το προηγούμενο έτος”.
Το εκτεταμένο αυτό άρθρο-αφιέρωμα των New York Times
ωστόσο κλείνει με θετικό μήνυμα καθώς η αρθρογράφος δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στον εμβολιασμό που συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς και στην περίπτωση των ελληνικών νησιών τα
οποία παραμένουν, σε μεγάλο βαθμό, covid-free, κάτι που η
ίδια προκρίνει ως πολύ θετικό για τους τουρίστες “ώστε να
έχουν ένα κίνητρο επιστρέψουν στην Ελλάδα”. Βέβαια, όπως
τονίζει παραπέμποντας στις δηλώσεις πρακτόρων και ανθρώπων του τουρισμού η σεζόν θα είναι και πάλι δύσκολη
καθώς ο κορονοιός δεν έχει εξαλειφθεί και η κατάσταση θέλει
χρόνο ώστε να εκτονωθεί.

WORD ECONOMIC FORUM: Παγκόσμια έρευνα – Οι περισσότεροι
ενήλικες συμφωνούν με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού για ταξίδια
του Douglas Broom
Καθώς η COVID-19 συνεχίζει να καταστρέφει τον κόσμο μας, νέα έρευνα για το
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δείχνει ότι
περισσότερα από τα τρία τέταρτα των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο πιστεύουν ότι τα
πιστοποιητικά εμβολιασμού πρέπει να είναι
υποχρεωτικά για ταξίδια.
• Υπάρχει ισχυρή παγκόσμια υποστήριξη
για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, σύμφωνα με νέα έρευνα του Ipsos για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.
• Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των ανθρώπων παγκοσμίως πιστεύουν ότι πρέπει

να είναι υποχρεωτικά για ταξίδια.
• Ενώ τα δύο τρίτα των ανθρώπων λένε ότι
πρέπει να τα έχουμε για να μπαίνουμε στα
στάδια και στους χώρους συναυλιών.
• Περισσότεροι από τους μισούς λένε το ίδιο
και για καταστήματα, εστιατόρια ή γραφεία.
• Και ένα παρόμοιο ποσοστό αναμένει ότι
τα πιστοποιητικά εμβολιασμού θα είναι ευρέως διαδεδομένα μέχρι το τέλος του έτους.
Ο Ipsos ερεύνησε πάνω από 21.000 άτομα
σε 28 χώρες και βρήκε ισχυρή υποστήριξη
(78%) για την απαίτηση από τους ταξιδιώτες να φέρουν διαβατήρια COVID. Η ισχυρότερη υποστήριξη ήταν στη Μαλαισία και

το Περού, όπου το 92% και το 90% των
ανθρώπων είναι θετικοί στα πιστοποιητικά
εμβολιασμού για ταξίδια.
Υπήρξε η πλειοψηφία υπέρ των διαβατηρίων εμβολίων σε κάθε έθνος που ρωτήθηκε.
Οι πολίτες της Ουγγαρίας (52% υπέρ) και
της Πολωνίας (58%) ήταν οι λιγότερο ενθουσιώδεις για την ιδέα.
Σχεδόν τα τρία τέταρτα (73%) δήλωσαν ότι
τα διαβατήρια εμβολίων θα κάνουν τα ταξίδια και τις μεγάλες εκδηλώσεις πιο ασφαλή,
με υποστήριξη που κυμαίνεται από περισσότερα από οκτώ στα 10 άτομα στην Αργεντινή, την Κίνα, την Ινδία, τη Μαλαισία και

το Περού έως το 52% στην Ουγγαρία και το
53% στη Ρωσία.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 67% δήλωσε ότι
τα διαβατήρια COVID-19 θα πρέπει επίσης
να είναι υποχρεωτικά σε δημόσιους χώρους
όπως γήπεδα και αίθουσες συναυλιών με
την ισχυρότερη υποστήριξη στην Ινδία, τη
Χιλή και τη Μαλαισία (84%) ενώ στη Ρωσία
και την Ουγγαρία μόνο το 31% και το 47%
συμφώνησαν ότι ήταν απαραίτητα.
Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (66%) δήλωσαν ότι αναμένουν ότι τα
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διαβατήρια εμβολίων θα είναι ευρέως διαδεδομένα στη χώρα τους μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους, αν και υπήρχαν μεγάλες
διακυμάνσεις στις απόψεις που κυμαίνονται
από 81% στην Ινδία και το Περού έως λιγότερες από το ένα τρίτο (32%) στη Ρωσία.
Περισσότεροι από τους μισούς από αυτούς που ρωτήθηκαν παγκοσμίως (55%)
δήλωσαν ότι τα άτομα που εισέρχονται σε
καταστήματα, εστιατόρια και γραφεία θα
πρέπει επίσης να υποχρεούνται να φέρουν
διαβατήριο εμβολίου. Η ιδέα ήταν λιγότερο
δημοφιλής στη Ρωσία (20%) και η ισχυρότερη υποστήριξη ήταν στην Ινδία όπου το
78% υποστήριξε αυτό το μέτρο. Οι απόψεις
σε παγκόσμιο επίπεδο διαφέρουν σχετικά
με το ποιος θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε
προσωπικά ιατρικά αρχεία για την έκδοση
διαβατηρίων εμβολιασμού. Πάνω από τα
τέσσερα πέμπτα (84%) θα επέτρεπαν στον
γιατρό τους να έχει πρόσβαση, 56% στον
εργοδότη τους, 50% στην κυβέρνησή τους,
αλλά μόνο το 40% θα εμπιστευόταν τις ιδιωτικές εταιρείες.
Μια δεύτερη έρευνα για 15.000 άτομα σε 12
χώρες, που διεξήχθη επίσης από τον Ipsos,
διαπίστωσε έντονα διαιρεμένες απόψεις
σχετικά με το πόσο καιρό πρέπει να απαιτούνται διαβατήρια εμβολίων.
Σχεδόν το ένα τρίτο είπε ότι θα έπρεπε να
χρησιμοποιηθούν για λίγους μόνο μήνες,
το 32% ήταν χαρούμενοι που τους είδαν να
χρησιμοποιούνται μέχρι το τέλος του έτους,

το 23% θεώρησε ότι θα έπρεπε να παραμείνουν σε χρήση για αρκετά χρόνια και 13%
επ ‘αόριστον.
Η ισχυρότερη υποστήριξη για τη διατήρησή τους για λίγους μόνο μήνες προήλθε
από την Ισπανία (54%) και το Μεξικό (48%),
ενώ η Ιαπωνία ήταν το μόνο έθνος όπου η
πλειοψηφία υποστήριξε ότι απαιτούσε διαβατήρια εμβολίων για αρκετά χρόνια ή επ
‘αόριστον.
Όταν ρωτήθηκαν στην ίδια έρευνα εάν πίστευαν ότι μόνο άτομα που είχαν εμβολιαστεί θα πρέπει να επιτρέπεται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν
μεγάλες ομάδες, όπως τη χρήση δημόσιων
συγκοινωνιών, πτήσεων ή παρακολούθησης αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, περισσότεροι από τους μισούς (54%)
συμφώνησαν με αυτόν τον περιορισμό .
Η υποστήριξη για την απαγόρευση των μη
εμβολιασμένων από δημόσιες εκδηλώσεις
και μεταφορές ήταν ισχυρότερη στη Βραζιλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά,
όπου περισσότεροι από έξι στους 10 υποστήριξαν την ιδέα.
Ωστόσο, σε παγκόσμιο επίπεδο, το 46%
πίστευε ότι ο περιορισμός της ελευθερίας
με αυτόν τον τρόπο ήταν άδικο για εκείνους
που δεν είχαν εμβολιαστεί, με τις μεγαλύτερες αντιρρήσεις να έχουν η Γαλλία (57%), η
Ισπανία (55%), η Ιαπωνία (53%) και η Γερμανία (53% ).
πηγή:www.weforum.org
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Uncle Vanya – Review of Film of Chekhov’s Play
Anton Chekhov’s Uncle Vanya
opened in January 2020 at
the Harold Pinter Theatre
in London. It was a critically
acclaimed production and
James
scheduled to run until May 2,
Karas
2020. The pandemic put an
end to that and the production
closed in March. But all was not lost because
the cast was called back and a performance,
with all the pandemic precautions taken was
filmed and streamed in cinemas and finally
on television including PBS this year.
Irish playwright Conor McPherson adapted
the play by tightening the dialogue and Ian
Rickson directed a superlative production.
The catalyst for the plot is the return of old
Professor Serebryakov (Roger Allam) to
retire on “his” large estate somewhere in
the depths of Russia. He is accompanied
by his new, pretty and very young second
wife Yelena (Rosalind Eleazar). While the
professor was pursuing his academic work,
the estate was managed by Vanya, (Toby
Jones), his first wife’s brother and Sonya
(Aimee Lou Wood), his daughter by his first
marriage. We also have Maryia (Dearbhla
Molloy), the first wife’s mother, and Dr.
Astrov (Richard Armitage) who visits the
estate often and plays an important part in
the play as well as Telegin (Peter Wright),
a former landowner who has fallen on bad
times and is now living on the estate.
Chekhov draws scrupulous and discerning
portraits of the extended family and
guests and gives us a portrait of a group

in a crumbling estate and by
extension of Russia itself. The
director and the cast have the
task of portraying the people
and the situation in a play that
at first glance does not provide
a plot that can generate much
excitement. The play does, and
Rickson and the outstanding
cast capture the essence
of the play with masterful
performances.
Allam gives us an astute
portrayal of the Professor who
is irascible, hypochondriacal,
dreamy and utterly useless. He writes
articles that no one reads, has no grasp of
practical reality and is extremely limited in
what we would call people skills. He wants to
sell the estate and buy something in the city
and a holiday spot in Finland for his old age.
The estate is not his because it belonged to
his first wife and therefore legally devolves
to his daughter Sonya. And is there enough
money to do what he dreams and what
about the other people involved?
Yelena married the Professor because she
considered him very intelligent and educated
and now finds out that she is bored with him.
She studied music in St. Petersburg and her
touch with practical reality is non-existent.
Rosalind Eleazar as Yelena is attractive,
frustrated and a sexual lure but she is a
prisoner of the entire situation and there is
no real escape for her.
Toby Jones as Uncle Vanya is entrapped

as well. He has managed the estate for
decades and has nothing to show for it. At
47 would be left with nothing at all if it is
sold. He cannot sleep at night, naps during
the day, misses meals and drinks to excess.
He is adrift in the crumbling estate and the
Russian wilderness and Jones conveys
Vanya’s anger, frustration and bewilderment
brilliantly.
Dr. Astrov is the non-family member who
captures the mood of the people on the
estate and the general despair. He is very
intelligent, perceptive and a man who
cared about people and nature, especially
the primeval forests that surrounded the
estate. He has become a doctor who feels
dejected, depressed and for whom life has
no meaning. He drinks to excess and feels
useless. He sees the depredation of the
natural surroundings. He is attracted to
Yelena but she rejects him. Armitage gives

us a superb portrayal of the tragic
situation of a good man and by
extension the best of Russia going
to waste.
Wright as Telegin is a pathetic
figure who lost his wealth and
now mooches a living from his
former neighbours and can do
no more than strum a guitar. His
nickname Waffles epitomizes him.
Anna Calder-Marshall plays the
completely sympathetic servant
Nana who tries to satisfy the
dysfunctional group.
Wood as Sonya is a young girl
who falls in love with Astrov but he does not
even notice her. She infuses some optimism
in the play where there is very little to be
hopeful about. When the theft of morphine,
a good method for killing pain or ending life
and a gunshot both fail, you have reached
ultimate despair.
Rae Smith’s design for the cavernous living
area of the crumbling estate is excellent. It is
large and furnished but looks desolate and
unpleasant.
If one can say anything positive about
the murderous pandemic, it may be that it
forced the cast and crew of Uncle Vanya to
get together again and film his outstanding
production.
Uncle Vanya by Anton Chekhov in an
adaptation by Conor McPherson was
shown on WNED TV on May 9. 2021 and
may be seen on streaming media. Check
Google for upcoming broadcasts.

Ανάλυση DNA: Οι σημερινοί Έλληνες αρκετά όμοιοι με τους
πληθυσμούς του Βορείου Αιγαίου πριν 2.000 χρόνια
Ο Μινωικός πολιτισμός στην Κρήτη, ο Ελλαδικός πολιτισμός στην ηπειρωτική Ελλάδα και ο Κυκλαδικός πολιτισμός στα νησιά
του Αιγαίου, παρά τις διαφορές τους στα
ταφικά έθιμα, στην αρχιτεκτονική και στην
τέχνη, είχαν γενετικές ομοιότητες στη διάρκεια της πρώιμης Εποχής του Χαλκού πριν
περίπου 5.000 χρόνια.
Αυτή είναι η διαπίστωση μιας νέας διεθνούς
επιστημονικής μελέτης ανάλυσης αρχαίου
DNA της περιοχής από Έλληνες και ξένους
ερευνητές, η οποία ρίχνει περισσότερο φως
στην προέλευση των πρώτων σημαντικών
πολιτισμών του Χαλκού στην Ευρώπη, στο
ρόλο των μεταναστεύσεων και στην εμφάνιση των Ινδο-Ευρωπαϊκών γλωσσών.
Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που «διάβασε» (αλληλούχισε) πλήρη γονιδιώματα
από σκελετούς που βρέθηκαν σε διάφορες
αρχαιολογικές τοποθεσίες στην περιοχή
του Αιγαίου και του ευρύτερου ελλαδικού
χώρου, συγκεκριμένα τέσσερα από την

Πρώιμη Εποχή του Χαλκού και δύο από τη
Μέση Εποχή του Χαλκού.
Ακόμη αναλύθηκαν τα μιτοχονδριακά γονιδιώματα από άλλα 11 άτομα της πρώιμης
Εποχής του Χαλκού. Η ανάλυση όλων αυτών των γονιδιωμάτων επέτρεψε στους
επιστήμονες να πραγματοποιήσουν δημογραφικές και στατιστικές αναλύσεις και να
εξάγουν συμπεράσματα για τις ιστορίες
των αρχαίων πληθυσμών της περιοχής. Η
ανάγνωση αρχαίου DNA αποτελεί ένα πολύ
δύσκολο εγχείρημα λόγω της φθοράς ενός
τόσο παλαιού βιολογικού υλικού.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου του
Εργαστηρίου Φυσικής Ανθρωπολογίας του
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και την
‘Αννα-Σαπφώ Μαλασπίνα του Τμήματος
Υπολογιστικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Λωζάννης και του Ελβετικού Ινστιτούτου Βιοπληροφορικής, που έκαναν τη

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

σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιολογίας Cell, συμπέραναν ότι οι πρώτοι πολιτισμοί που έχτισαν μνημειακά ανάκτορα και
αστικά κέντρα στην Ευρώπη, είναι πιο ομοιογενείς γενετικά από ό,τι αναμενόταν.
Τα ευρήματα, σύμφωνα με τους ερευνητές,
είναι σημαντικά, επειδή υποδηλώνουν ότι
σημαντικές καινοτομίες όπως η ανάπτυξη αστικών κέντρων, η χρήση μετάλλων
και το εντατικό εμπόριο, που συνέβησαν
κατά τη μετάβαση από τη Νεολιθική στην
Εποχή του Χαλκού, δεν οφείλονταν μόνο
στη μαζική μετανάστευση από την Ανατολή προς το Αιγαίο, όπως ήταν έως τώρα η
επικρατούσα αντίληψη, αλλά επίσης στην
πολιτισμική συνέχεια των τοπικών γεωργικών νεολιθικών πληθυσμών του Αιγαίου. Οι
πληθυσμοί του Αιγαίου της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού, με βάση τα παλαιογενετικά
δεδομένα, φαίνεται πως διαμορφώθηκαν
σε σχετικά μικρό βαθμό από τις εξ ανατολών μεταναστεύσεις.

Από την άλλη, η μελέτη βρήκε ότι
έως τη Μέση Εποχή του Χαλκού πριν
4.000 έως 4.600 χρόνια τα άτομα
από το Βόρειο Αιγαίο είχαν πια σημαντικές γενετικές διαφορές σε σχέση με εκείνα κατά την Πρώιμη εποχή του Χαλκού. Αυτοί οι άνθρωποι
είχαν κατά περίπου το ήμισυ (50%)
κοινή καταγωγή με τους ανθρώπους
από την Ποντο-Κασπιακή Στέπα, μια
μεγάλη γεωγραφική περιοχή που
εκτεινόταν ανάμεσα στους ποταμούς
Δούναβη και Ουράλη και βόρεια της
Μαύρης Θάλασσας.
Επίσης, με βάση τα γενετικά ευρήματα, οι
σημερινοί Έλληνες είναι αρκετά όμοιοι γενετικά με εκείνους τους πληθυσμούς του
Βορείου Αιγαίου του 2.000 π.Χ.
Η μελέτη εκτιμά ότι τα μεταναστευτικά κύματα από τη μεγάλη στέπα βόρεια του Αιγαίου διαμόρφωσαν τη σημερινή Ελλάδα.
Όλα αυτά τα πιθανά μεταναστευτικά κύματα, σύμφωνα με τους ερευνητές, προηγήθηκαν χρονικά της εμφάνισης της πιο
πρώιμης μορφής της ελληνικής γλώσσας,
υποστηρίζοντας έτσι τις θεωρίες σχετικά με
την ανάδυση της Πρωτο-Ελληνικής γλώσσας και την εξέλιξη των Ινδο-Ευρωπαϊκών
γλωσσών είτε στην Ανατολία είτε στη στέπα
του Πόντου-Κασπίας.
Στη νέα μελέτη συμμετείχαν πολλοί άλλοι
Έλληνες ερευνητές από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων της Κοζάνης και της Φλώρινας, καθώς επίσης τα πανεπιστήμια Δημοκρίτειο,
Αριστοτέλειο και Αιγαίου.
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«ΛΙΑΝ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΩΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Κατά Μάρκον, κεφ. 15:43-16:8)

ΗΡΩΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Δεν είχε ακόμη ξημερώσει καλά και τρεις ευλαβικές γυναίκες ξεκινούν για τον τάφο του
Κυρίου. Γεμάτες πόνο και αγάπη προχωρούν
μέσα στο μισοσκόταδο. Στα χέρια τους κρατούν πολύτιμα και ακριβά αρώματα για να
αλείψουν το Σώμα του Διδασκάλου.
Οι μαθητές απελπισμένοι για τη Σταύρωση
του Κυρίου τους, είναι κρυμμένοι «διά τον
φόβον των Ιουδαίων».
Μόνον οι Μυροφόρες γυναίκες παραμένουν
πιστές κατά την ώρα του πάθους. Ο Ιωσήφ
«ο από Αριμαθαίας ευσχήμων βουλευτής»,
μαζί με τον Νικόδημο απέθεσαν το νεκρό
σώμα του Ιησού στο μνημείο και οι Μυροφόρες «εθεώρουν που τίθεται».
Τίποτε δεν τις φοβίζει. Ούτε το μίσος των
Ιουδαίων, ούτε οι απειλές των στρατιωτών.
Βαδίζουν σταθερά με θάρρος και ηρωισμό,
χωρίς να υπολογίζουν τη ζωή τους μπροστά
στο ιερό καθήκον τους. «Και πολύ πρωί την

πρώτη ημέρα της εβδομάδος την ώρα, που
γλυκοχάραζε το φως του ηλίου, φτάσανε στο
μνημείο... η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία
η μητέρα Ιακώβου και η Σαλώμη».
Μια αγωνία μόνον πιέζει την ψυχή τους:
Ποιος θα μας αποκυλίσει τον βαρύ λίθο από
την θύρα του μνημείου». Αλλά σε λίγο η αγωνία γίνεται έκσταση. Διότι βλέπουν με έκπληξη ότι ο λίθος είχε αποκυλισθεί, ο τάφος ήταν
κενός και ο Άγγελος τις ανήγγειλε το μεγάλο
γεγονός: «Ηγέρθη ο Κύριος». Αναστήθηκε ο
Χριστός, δεν είναι εδώ. Να ο τόπος που τον
είχαν θέσει.
Οι Μυροφόρες γυναίκες του Ευαγγελίου είναι
ηρωικές γυναίκες. Γι αυτό έχουν κερδίσει τη
συμπάθεια και τον θαυμασμό όλου του χριστιανικού κόσμου.
Δεν δίστασαν μπροστά σε καμμία δυσκολία.
Δεν έχασαν το θάρρος τους μπροστά στα πιο
δύσκολα εμπόδια. Δεν δείλιασαν μπροστά

στην ιδέα ότι θα εύρισκαν την κουστωδία των
Ρωμαίων κατακτητών.
Ήταν πολύ φυσικό να έχουν κάποια δειλία,
μέσα στις δύσκολες αυτές συνθήκες.
Οι Μυροφόρες όμως έδειξαν τόλμη και ηρωισμό τέτοιον που δεν παρουσίασαν οι άνδρες,
οι μαθητές του Κυρίου.
Και αυτόν τον ηρωισμό που φτάνει μέχρι αυτοθυσίας, τον διετήρησαν σ’ όλη τους τη ζωή.
Από τότε που γνώρισαν τον Λυτρωτή τους
και συνδέθηκαν με τον Χριστό και γέμισε η
καρδιά τους από θεϊκή αγάπη, έγιναν γενναιόψυχες, ατρόμητες, ηρωικές. Έγιναν τα σύμβολα όχι ενός ηρωισμού χωρίς σύνεση, αλλά
υποδείγματα ηρωικά με γόνιμη χριστιανική
και κοινωνική προσφορά.
Αλήθεια έχομε ανάγκη σήμερα (που
ζούμε σε μια βαθειά ηθική και πνευματική
κρίση) από ηρωικές χριστιανικές μητέρες και
συζύγους.
Από χριστιανική μητέρα με ηρωισμό, που
πονά και προσεύχεται με δάκρυα για τα παιδιά της.
Από ηρωική μητέρα, που πάντα υπομένει.
Που καταπονείται, αλλά ανανεώνεται με τη
ζώσα πίστη και χάρη των Αγίων Μυστηρίων.
Από ηρωική μητέρα και σύζυγο που είναι
άγγελος φωτεινός μέσα στο σπίτι της. Που
βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό του συζύγου
της και τον ενισχύει και τον παρηγορεί, που
τακτοποιεί τα πάντα με τον καλό τρόπο κι

ευγένεια.
Αλλά έχομε μεγάλη ανάγκη κι από ηρωικές
δασκάλες και αδελφές νοσοκόμες, που υπηρετούν τον ανθρώπινο πόνο. Τα νοσοκομεία
είναι γεμάτα από πονεμένους ανθρώπους.
Πόσοι άνθρωποι στενάζουν και υποφέρουν!
Οι γιατροί βέβαια προσπαθούν να κάνουν
το καλύτερο. Αλλά η μεγαλύτερη θυσία γίνεται από τις άξιες αδελφές νοσοκόμες, που
σαν άγγελοι παρηγοριάς συμπαραστέκονται
στο προσκέφαλο του πονεμένου. Οι νοσοκόμες που έχουν πάρει σαν ιερή αποστολή
τη διακονία τους, είναι πράγματι σύγχρονες
μυροφόρες. Αυτές αλείφουν με τα μύρα της
αγάπης και καλωσύνης, με ηρωισμό και
αφάνταστη αυταπάρνηση, τους πονεμένους
αδελφούς του Χριστού μας.
Σύγχρονες μυροφόρες είναι και όλες οι χριστιανές δασκάλες και καθηγήτριες και κατηχήτριες που μοχθούνε με αυταπάρνηση και
ηρωισμό να μεταδώσουν στα παιδιά, Χριστό
και Ελλάδα.
Ας ευχηθούμε σ’ όλες τις Ελληνίδες μητέρες,
συζύγους, αδελφές νοσοκόμες, δασκάλες
και κατηχήτριες να μην αποκάμνουν, αλλά
να είναι πάντοτε οι σύγχρονες ηρωικές Μυροφόρες. Να πλουτίζουν τις ψυχές των με
τα εύωσμα άνθη των αρετών, που θα ξεχειλίζουν από αρώματα, τα οποία θα σκορπούν
πάντοτε γύρω τους, με αγάπη και καλωσύνη.

ΗΠΑ - Τουρκία: Στο Κογκρέσο, νομοσχέδιο που προστατεύει το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Νέα νομοθετική πρωτοβουλία για τη προστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου απέναντι στις τουρκικές αυθαιρεσίες
ανέλαβαν οι επικεφαλής της ελληνικής
κοινοβουλευτικής ομάδας στο Κογκρέσο (Hellenic Caucus). Πρόκειται για ένα
διακομματικό νομοσχέδιο που φέρει την
υπογραφή της δημοκρατικής βουλευτή
Κάρολιν Μαλόνεϊ και του ρεπουμπλικάνου βουλευτή Γκας Μπιλιράκη. Στόχος
του νομοσχεδίου είναι να καταστήσει την
Τουρκία υπόλογη για την παραβίαση των
θρησκευτικών ελευθεριών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, των Ελλήνων Ορθόδοξων Χριστιανών και των άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων.
Σχολιάζοντας το νομοσχέδιο, η Κάρολιν Μαλόνεϊ σημείωσε ότι « "ο Νόμος του 2021 για
τη Θρησκευτική Ελευθερία στην Τουρκία και
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο" θα ασκήσει
σημαντική πίεση στην Τουρκία για να σταματήσει να παραβιάζει τις θρησκευτικές ελευθερίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Χωρίς
απτές επιπτώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος Ερντογάν θα συνεχίσει
να λειτουργεί με ατιμωρησία και η Τουρκία
θα διατηρήσει την εκστρατεία της για θρησκευτικές διακρίσεις εναντίον των Ελλήνων
Ορθόδοξων Χριστιανών, του Οικουμενικού
Πατριαρχείου και των άλλων θρησκευτικών
μειονοτήτων. Ως συνιδρυτής και συμπρόεδρος της Ελληνικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας (Hellenic Caucus) στο Κογκρέσο, έχω
καλέσει την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί
τα δικαιώματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να ανοίξει ξανά τη Θεολογική Σχολή
της Χάλκης. Αυτή η νομοθεσία είναι το βήμα
που πρέπει να κάνουμε για να επιτευχθεί αυτός ο τελικός στόχος».
Από την πλευρά του, ο Γκας Μπιλιράκης τόνισε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να
παραμείνουν συνεπείς στην επιβολή των
κοινών δημοκρατικών αξιών, οι οποίες αναμένονται από τους λεγόμενους συμμάχους
μας, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης
ενός συνεπούς σεβασμού στα θέματα των
θρησκευτικών ελευθερίων».

Το διακομματικό νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος
του 2021 για τη Θρησκευτική Ελευθερία στην
Τουρκία και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο»
θα καταστήσει την Τουρκία υπόλογη για τις
θρησκευτικές διακρίσεις και θα εκφράσει τη
δέσμευση των ΗΠΑ για την υπεράσπιση της
διεθνούς θρησκευτικής ελευθερίας με τρεις
τρόπους:
Εκφράζοντας την αίσθηση του Κογκρέσου
ότι η τοποθέτηση της Τουρκίας στην Ειδική
Λίστα Παρακολούθησης (του Στέιτ Ντιπάρτμεντ) θα ήταν ένα ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο για την επισήμανση των παραβιάσεων εναντίον της θρησκευτικής ελευθερίας
στην Τουρκία και εναντίον του Οικουμενικού
Πατριαρχείου
Ζητώντας από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να
υποβάλει έκθεση στο Κογκρέσο στην περίπτωση που θα αποφασίσει να αγνοήσει τη
σύσταση της αρμόδιας επιτροπής (USCIRF)
και να μην συμπεριλάβει την Τουρκία στην
Ειδική Λίστα Παρακολούθησης. Η έκθεση θα
πρέπει να περιέχει μια λεπτομερή αιτιολόγηση της απόφασης του.
Ζητώντας από τον υπουργό Εξωτερικών να
υποβάλει έκθεση στο Κογκρέσο σχετικά με
την πολιτική του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την
προώθηση των θρησκευτικών ελευθερίων
στην Τουρκία, Η έκθεση θα πρέπει να περιέχει μια περιγραφή των προγραμματισμένων
προσπαθειών για την καταπολέμηση των
επιδεινούμενων συνθηκών για τις θρησκευτικές ελευθερίες στην Τουρκία, στις οποίες
θα συμπεριλαμβάνεται η διπλωματία, τα
προγράμματα εξωτερικής βοήθειας και άλλες
σχετικές προσπάθειες.
Ικανοποίηση στην Ελληνοαμερικανική
Κοινότητα
Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νίκος Λαρυγγάκης, είπε ότι
«ήταν τιμή για το AHI να συνεργαστεί με τη
βουλευτή Μαλόνεϊ για να στηρίξει τη νομοθεσία σχετικά με τη συστηματική δίωξη της
Τουρκίας εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Συγχαίρουμε την βουλευτή Μαλόνεϊ
για την μακροχρόνια δέσμευση της στην προστασία των δικαιωμάτων του Οικουμενικού

Πατριαρχείου. Μετά την μετατροπή της Αγίας
Σοφίας από μουσείο σε τζαμί, είναι σωστό και
απαραίτητο να έχουμε μια ισχυρή και διμερή
αντίδραση από το Κογκρέσο. Αυτή η νομοθεσία ικανοποιεί αυτήν την ανάγκη».
Ο ύπατος πρόεδρος της οργάνωσης AHEPA,
Τζορτζ Χωριάτης, επισήμανε ότι «η Τουρκία
καταστέλλει διαρκώς τη θρησκευτική ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα των
μειονοτικών πληθυσμών της με ατιμωρησία.
Ο Νόμος 2021 για τη Θρησκευτική Ελευθερία στην Τουρκία και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι μια σημαντική διακομματική
νομοθεσία που θα καταστήσει την Τουρκία
υπεύθυνη για την μισαλλοδοξία και το κακό
ιστορικό της πάνω σε θέματα θρησκευτικής
ελευθερίας».
Από την πλευρά του, ο εκτελεστικός

διευθυντής του Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) Έντι Ζεμενίδης σημείωσε ότι «η βουλευτής Μαλόνεϊ έχει από καιρό
αναγνωρίσει ότι η καταπίεση της Τουρκίας
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο απειλεί την ίδια
την ύπαρξη του Χριστιανισμού τόσο στην
Τουρκία όσο και στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση Μπάιντεν πρέπει να ακολουθήσει
αυτή τη στάση αρχής της βουλευτή Μαλόνεϊ
σε αυτό το ζήτημα. Ο πρόεδρος Μπάιντεν, ο
οποίος έχει επίσης ισχυρό ιστορικό στα θέματα θρησκευτικής ελευθερίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πρέπει να στηριχτεί στο
προηγούμενο που δημιούργησε η υπόθεση
του πάστορα Μπράνσον και να καταστήσει
σαφές στην Άγκυρα ότι θα υπάρξουν συνέπειες για τη συνεχιζόμενη καταπίεση των χριστιανικών μειονοτήτων».
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Παλαιστινιακό: Ένας αιώνας σύγκρουσης - Πώς και γιατί φτάσαμε ως εδώ
Στις 13 Μαΐου το 1948, ο Νταβίντ Μπεν Γκουριόν ανακοίνωνε την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ.Ήταν ένα ορόσημο
στη σχεδόν αιωνόβια κρίση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων που φτάνει ως το σήμερα.
Κατερίνα Αγριμανάκη

Αντιστοίχως, αγκάθι παραμένει και το μέλλον των
Παλαιστίνιων κρατουμένων σε φυλακές του Ισραήλ.

Γη δύο λαών και τριών θρησκειών και τόπος των
ιερότερων μνημείων μουσουλμάνων, εβραίων
και χριστιανών, το Ισραήλ γίνεται συχνά θέατρο
αιματηρών συγκρούσεων.
Τα πολύνεκρα επεισόδια που συγκλονίζουν τη μικρή, διαιρεμένη εθνοτικά και θρησκευτικά, γωνιά
στην ανατολική εσχατιά της Μεσογείου, είναι τα τελευταία σε μια σύγκρουση που μετρά δεκαετίες και
χωρίς διαφαινόμενη «ημερομηνία λήξης».

Η κλιμάκωση του τελευταίου
μήνα

Πριν ένα μήνα, κατά την έναρξη του ιερού μήνα
του Ραμαζανιού, Παλαιστίνιοι διαμαρτυρήθηκαν για
τους «αχρείαστα αυστηρούς περιορισμούς» της ισραηλιής αστυνομίας που εμπόδιζε τη συγκέντρωσή
τους στα σκαλιά έξω από την Πύλη της Δαμασκού
στην Παλιά Πόλη - μια ανεπίσημη παράδοση, μετά
τις βραδυνές προσευχές.
Μετά από μέρες εντάσεων και επεισοδίων, η κατάσταση κορυφώθηκε στα τέλη Απριλίου όταν εκατοντάδες ακροδεξιοί Ισραηλινοί διαδήλωσαν στους
δρόμους της πόλης, φωνάζοντας συνθήματα όπως
«θάνατος στους Άραβες».

Ένα αιωνόβιο ζήτημα

Ήταν η Βρετανία που πήρε τον έλεγχο της περιοχής, γνωστής ως Παλαιστίνης, από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία, μετά την ήττα της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η γη κατοικείτο από Άραβες κατά πλειοψηφία και
μια εβραϊκή μεινότητα.
Η ένταση μεταξύ των δύο λαών άρχισε να κλιμακώνεται όταν η διεθνής κοινότητα ανέθεσε στη Βρετανία να δημιουργήσει μια «εθνική εστία» στην Παλαιστίνη για τους Εβραίους. Για τους Εβραίους ήταν τα
πατρογονικά εδάφη τους, και τους Παλαιστινίους η
πατρίδα τους.
Μεταξύ 1920 και για τις επόμενες δύο δεκαετίες, ολοένα και
περισσότεροι εβραίοι κατέφευγαν εκεί, φυγή που έλαβε μαζικό χαρακτήρα λόγω του πογκρόμ στην Ευρώπη και μετά
το Ολοκαύτωμα.
Η βία εντεινόταν όχι μόνο μεταξύ εβραίων και Αράβων, αλλά
και μεταξύ αυτών κατά της βρετανικής αρχής.
Το 1947, τα Ηνωμένα Έθνη ψήφισαν υπέρ της διάσπασης
της Παλαιστίνης σε δύο κράτη, το αραβική και το εβραϊκό,
σχέδιο που προέβλεπε, ειρήσθω εν παρόδω μια «διεθνή»
Ιερουσαλήμ. Το σχέδιο έγινε αποδεκτό από τους Εβραίους
ηγέτες, αλλά απορρίφθηκε από την αραβική πλευρά και τελικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ
και η «Νάκμπα»

Ανήμποροι να επιλύσουν το πρόβλημα,
οι Βρετανοί αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν, το 1948, οπότε και οι εβραίοι
ηγέτες ανακήρυξαν την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ.
Οι Παλαιστίνιοι αντέδρασαν. Ακολούθησε ο πρώτος πόλεμος, με στρατεύματα των γειτονικών αραβικών κρατών να
εισβάλουν στη χώρα.

Εκατοντάδες χιλιάδες ήταν οι Παλαιστίνιοι που ξεριζώθηκαν τότε, στην περιβόητη «Νάκμπα», την «Καταστροφή»,
όταν περίπου το 85% του αραβικού
πληθυσμού (πάνω από 700.000 άνθρωποι) εξαναγκάστηκε σε βίαιη φυγή
από τις πατρογονικές εστίες του, καταφεύγοντας σε Λίβανο, Συρία και Ιορδανία - όπου έζησαν και πέθαναν σε προσφυγικούς καταυλισμούς.
Με την κατάπαυση του πυρός, το επόμενο έτος, το Ισραήλ
είχε πάρει στον έλεγχό του σχεδόν το σύνολο των εδαφών.
Η Ιορδανία κατέλαβε τη γη που έγινε γνωστή ως Δυτική
Όχθη και η Αίγυπτος τη Γάζα. Η Ιερουσαλήμ χωρίστηκε στα
δύο, με το Ισραήλ να καταλαμβάνει το δυτικό μισό της και
την Ιορδανία το έτερον ανατολικό ήμισυ.

Ο Πόλεμος των Έξι Ημερών

Στις αρχές Ιουνίου του 1967, το Ισραήλ κατάφερε μέσα σε

Ο Νταβίντ Μπεν Γκουριόν, ο πρώτος πρωθυπουργός
του κράτους του Ισραήλ, διαβάζει την Διακήρυξη
της Ανεξαρτησίας στις 14 Μαΐου του 1948 Zoltan Kluger/GPO via Getty Images
έξι μέρες να κατατροπώσει τρεις αραβικούς στρατούς (Αιγύπτου, Συρίας, Ιορδανίας) και να τριπλασιάσει τα εδάφη του
με την προσάρτηση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, της Δυτικής Όχθης, της Λωρίδας της Γάζας, της Χερσονήσου του
Σινά και των Υψωμάτων του Γκολάν.

Τα αγκάθια επίλυσης του
Παλαιστινιακού

Στον αιώνα αυτόν συγκρούσεων, οι προστριβές, η αδιαλλαξία, οι πόλεμοι δημιούργησαν νέα τετελεσμένα που έμελλε
να ματαιώσουν πολλές φορές τα χρόνια που ακολούθησαν
τις όποιες διαπραγματεύσεις και ελπίδες για επίλυση.
Ένα από τα βασικά αγκάθια της πολυκαιρισμένης σύγκρουσης, ο εβραϊκός εποικισμός σε εδάφη που οι Παλαιστίνιοι
λογαριάζουν ως δικό τους μελλοντικό κράτος. Πρόκειται για
οικισμούς -σύμφωνα με το διεθνές Δίκαιο, παράνομα- χτισμένους σε εδάφη που προσαρτήθηκαν στον Πόλεμο των
Έξι Ημερών, κοινώς Δυτική Όχθη, Υψίπεδα του Γκολάν, ανατολική Ιερουσαλήμ (και παλιότερα
και στη Λωρίδα της Γάζας, απ'όπου
οι ισραηλινές δυνάμεις και έποικοι
αποχώρησαν από την περιοχή, στο
πλαίσιο του προγράμματος μονομερούς απεμπλοκής).
Βάσει της απόφασης 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών, «οι ισραηλινοί οικισμοί σε
κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη
δεν έχουν νομική ισχύ και συνιστούν
κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς
δικαίου».

Εν μέσω διογκούμενης οργής, το ήδη τεταμένο
κλίμα επιδείνωσε η δικαστική απόφαση που αναμενόταν να εκδοθεί από δικαστήριο του Ισραήλ την
περασμένη Δευτέρα, για το αν οι αρχές θα προχωρούσαν σε έξωση σε δεκάδες Παλαιστινίους από τη
συνοικία Σέιχ Τζάρα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και
θα παραχωρούσαν τα σπίτια τους σε εβραίους εποίκους.
Εβραϊκές οικογένειες υποστηρίζουν πως έχασαν τη γη τους
στη Σέιχ Τζαρά κατά τη διάρκεια του πολέμου που προέκυψε με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ.
Δύο δεκαετίες μετά, στον πόλεμο των Έξι Ημερών, το Ισραήλ προσάρτησε την ανατολική Ιερουσαλήμ από τις ιορδανικές δυνάμεις. Υπό τον ισραηλινό νόμο, οι Εβραίοι που
μπορούν να αποδίξουν πως κατείχαν τίτλους γης προ 1948,
μπορούν να διεκδικήσουν τις τότε περιουσίες τους. Ο νόμος
αυτός δεν ισχύει για τους Παλαιστινίους που έχασαν τα σπίτια τους στη Δυτική Ιερουσαλήμ.
Οι οικογένειες Παλαιστινίων κι εβραίοι έποικοι έχουν εμπλακεί σε μια μακρόσυρτη νομική μάχη. Η παλαιστινιακή ηγεσία
κάνει λόγο για «εθνοκάθαρση» που στόχο έχει να «ιουδαιοποιήσει την ιερή πόλη», το Ισραήλ επιμένει πως πρόκειται
για «νομική διένεξη μεταξύ ιδιωτών» καταγγέλλοντας την
παλαιστινιακή πλευρά για υποκίνηση βίας.
Σημειώνεται πως οι Εβραίοι που έχουν γεννηθεί στην ανατολική Ιερουσαλήμ είναι Ισραηλινοί πολίτες, ενώ στους Παλαιστινίους της ανατολικής Ιερουσαλήμ διασφαλίζεται ένα
καθεστώς μόνιμης διαμονής που μπορεί, ωστόσο, να ανακληθεί, αν ζήσουν εκτός πόλης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν υπηκοότητα, κάτι που
η συντριπτική πλειονότητα επιλέγει να μην κάνει, όχι μόνο
γιατί πρόκειται για μακρά και αβέβαιη διαδικασία, αλλά κυρίως γιατί δεν αναγνωρίζει τον έλεγχο του Ισραήλ.
Το Ισραήλ έχει χτίσει εβραϊκούς οικισμούς στην ανατολική
Ιερουσαλήμ που στεγάζουν περίπου 220.000 ανθρώπους.
Η ισραηλινή οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων T'Tselem
και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα
τη Νέα Υόρκη καταγγέλλουν το Ισραήλ για πολιτική απαρτχάιντ στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, κάτι που το κράτος
απορρίπτει, επιμένοντας πως όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Στις κοπιώδεις και έως τώρα ατελέσφορες διαπραγματεύσεις, ένα από
τα ακανθώδη πεδία συζήτησης είναι
εκείνο της Ιερουσαλήμ. Αμφότερες
οι πλευρές τη διεκδικούν ως πρωτεύουσα του κράτους τους.
Τα Ηνωμένα Έθνη έθεσαν την πόλη, το 1949, λίγο μετά
την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, σε καθεστώς «corpus
separatum» – ξεχωριστή οντότητα, δηλαδή, υπό διεθνή
έλεγχο – κάτι που ποτέ δεν εφαρμόστηκε.

Διεθνείς αναλυτές και δημοσιογράφοι εκτιμούν πως δεν
υπάρχει διαφαινόμενη λύση στην κατάσταση, τουλάχιστον
στο άμεσο μέλλον.

Επιπλέον, παραδοσιακό πεδίο αντιπαράθεσης στις κατά
καιρούς διαπραγματευτικές διαδικασίες μεταξύ των δύο
πλευρών, έχει ο επαναπατρισμός των Παλαιστίνιων προσφύγων που εκδιώχθηκαν το '48, κάτι που αξιώνει η παλαιστινιακή πλευρά, αλλά αποκλείει το Ισραήλ.

Το πιο πρόσφατο ειρηνευτικό σχέδιο καταρτίστηκε από
τις ΗΠΑ, επί προεδρίας Τραμπ και, αν και χαρακτηρίστηκε
«συμφωνία του αιώνα» από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό,
Μπενιαμίν Νετανιάχου, απορρίφθηκε ως μονομερές και άνισο από τους Παλαστινίους.

Το μέλλον της σύγκρουσης

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ

14 Μαΐου, 2021 | Ελληνικός Tύπος

29

30
14 Παρασκευή

Αγ. Θεράποντος
επ. Κύπρου /
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15 Σάββατο

16 Κυριακή

17 Δευτέρα

17 Τρίτη

Αγ. Πανηγυρίου
εκ Κύπρου /
Αρχιλλείου /
Παχωμίου
Μεγάλου

Αγ. Θεοφάνους
επ. Σολίας /
Απ. Ανδρονίκου
+ Ιουνίας

Αγ. Ιουλίας /
Πέτρου /
Ευφρασίας
Αγκύρας

13 Μαρτύρων
Καντάρας/ Αγ.
Δάνσταν εκ
Canterbury

18 Τετάρτη

Αγ. Λυδίας
Φιλιππησίας /
Θαλλελαίου /
Θαλλασίου

19 Πέμπτη

Αγίων
Κωνσταντίνου
και Ελένης
Ισαποστόλων

15 Μαΐου: Διεθνής Ημέρα της Οικογένειας
Οικογένεια και νέες τεχνολογίες
Η Διεθνής Ημέρα της Οικογένειας καθιερώθηκε το 1993 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και εορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Μαΐου.
Ο ετήσιος αυτός εορτασμός αντανακλά τη σπουδαιότητα που αποδίδει η διεθνής κοινότητα στην οικογένεια ως βασικό κύτταρο της κοινωνίας.

Σκοπός της Παγκόσμιας Ημέρας είναι να προωθεί την ενημερότητα για ζητήματα που
αφορούν την οικογένεια και να αυξήσει τη γνώση των κοινωνικών, οικονομικών και
δημογραφικών ζυμώσεων στις οποίες υπόκεινται οι οικογένειες.
Παρ’ ό,τι οι οικογένειες ανά τον κόσμο έχουν αλλάξει μορφή κατά τις τελευταίες δεκαετίες, όσον αφορά τη δομή τους και ως αποτέλεσμα των παγκόσμιων τάσεων και
δημογραφικών αλλαγών, τα Ηνωμένα Έθνη συνεχίζουν να αναγνωρίζουν την οικογένεια ως τη βασική μονάδα της κοινωνίας.
Η Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας γιορτάζεται σε όλες τις χώρες,
δείχνοντας τη σημασία που έχει η οικογένεια για τη σύγχρονη
κοινωνία των ριζικών μεταβολών.
Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, το θέμα για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας των Οικογενειών το 2021 είναι «Κοινωνικά δίκαιη
μετάβαση προς την αειφόρο ανάπτυξη: ο ρόλος των ψηφιακών
τεχνολογιών στην κοινωνική ανάπτυξη και ευημερία όλων».
Τώρα που ο COVID-19 χωρίζει τις οικογένειες, φέρνει απώλειες
στις οικογένειες, πλήττει τα πιο ηλικιωμένα της μέλη, είναι η οικογένεια αυτή που βγαίνει μπροστά, η οικογένεια που μας περιμένει να μας επαναπατρίσει με ανοιχτές αγκαλιές, να καταπραΰνει
τον πόνο μας, να μας επιτρέψει να κουρνιάσουμε την στιγμή της
μεγάλης κρίσης.
Η οικογένεια είναι επίσης η πηγή για να ξεπεραστούν οι κοινωνικοί και ατομικοί φόβοι, η οικογένειά μας είναι άλλωστε αναπόσπαστο μέρος των χαρών μας και της αγωνίας μας, ακόμα κι αν
πρέπει να αγκαλιαστούμε μόνο μέσα από μια βιντεοκλήση!

Χρόνια μας Πολλά!
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Melitzanes Papoutsakia
Greek Mess (Ελληνικό μπάχαλο)
•
•
•
•

• (makes 10)
2 cups whipping cream
1 cup icing sugar
1 tsp. ground mastiha
2 pints of raspberries (or other

•
•
•

seasonal berry)
12 Amygdalota (almond cookies),
crumbled with your hands
1/2 cup chopped almonds
4 Tbsp. chopped mint leaves

1.
Whip your
cream into soft peaks
then add the ground
mastiha and 1/2 cup
of icing sugar and
continue whipping
Πήτερ
until you’ve achieved
Μινάκης
stiff peaks. Set aside.
2.
P l a c e
3/4 of your berries in a bowl with the
remaining (1/2 cup) of icing sugar and
stir until the sugar is incorporated. Now
coarsely mash the berries until you’ve
achieved the consistency of a chunky
jam.
3.
Add the mashed berries
into your whipped and fold in with a
spatula. Now add half of the crumbled
Amygdalota (almond cookies) into the
whipped cream/berry mixture (Mess).
4.
Divide and spoon the Mess
into whiskey tumbler glasses then top
with the remaining crumbled cookies.
Next layer to be placed in the glasses are the reserved berries then the chopped almonds.
Finish each serving with a topping of chopped fresh mint and serve immediately or cover
and place in the fridge for up to a day.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

12 Αμυγδαλωτά (μπισκότα αμυγδάλου), θρυμματισμένα με τα χέρια σας
1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένα αμύγδαλα
4 κουταλιές της σούπας. ψιλοκομμένα φύλλα μέντας

1.
Χτυπάμε την κρέμα σε μαλακές κορυφές και στη συνέχεια προσθέτουμε την κοπανισμένη μαστίχα και 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη άχνη και συνεχίζουμε να χτυπάμε μέχρι να
επιτύχουμε σκληρές κορυφές. Αφήνουμε την κρέμα στην άκρη.
2.
Τοποθετούμε τα 3/4 των μούρων σε ένα μπολ με το υπόλοιπο (1/2 φλιτζάνι)
ζάχαρη άχνη και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθεί η ζάχαρη. Τώρα λιώνουμε καλά τα
μούρα μέχρι να πετύχουμε τη συνοχή μιας σφιχτής μαρμελάδας.
3.
Προσθέτουμε τον πουρέ μούρων στην κρέμα και ανακατεύουμε απαλά με μια
σπάτουλα. Τώρα προσθέτουμε τα μισά από τα θρυμματισμένα αμυγδαλωτά (μπισκότα
αμυγδάλου) στο χτυπημένο μείγμα κρέμας / μούρων.
4.
Χωρίζουμε το μείγμα σε ποτήρια ουίσκι και στη συνέχεια γεμίζουμε με τα υπόλοιπα θρυμματισμένα μπισκότα. Το επόμενο στρώμα που πρέπει να τοποθετηθεί στα
ποτήρια είναι τα ολόκληρα μούρα και έπειτα τα ψιλοκομμένα αμύγδαλα. Ολοκληρώνουμε
κάθε μερίδα με ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο και σερβίρουμε αμέσως ή καλύπτουμε και
τοποθετούμε στο ψυγείο για έως και μια ημέρα.

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

•
•
•
•
•
•
•

Pomodoro)
1/2 cup white wine
salt, pepper
3 tsp dried oregano
3 Tbsp of chopped fresh parsley
1/2 tsp cinnamon (optional)
1 recipe for Bechamel Sauce
1 cup grated Kefalotiri cheese

1.
Wash and dry the eggplants, trim
off the stems and cut in half, lengthwise.
Score the inside using your knife (without
cutting through the skins) to make a crisscross pattern.
2.
Drizzle the eggplant halves
with olive oil and season with salt. Place
facedown in a parchment-lined baking sheet
in a preheated 400F oven (middle rack), bake
for 30 minutes or until just soft to the touch.
Reserve.
3.
Make your filling: in a heavy sauce
pan, saute your onions, garlic, bay leaves,
some salt for about 10 minutes, until the
onions are soft and translucent. Now add
ground beef and and saute until browned.
Add your wine, tomato sauce, oregano,
parsley and simmer until thick. Adjust
seasoning with salt and pepper. In about 3045 minutes you should have a thick sauce. Stir in your cinnamon and set aside.
4.
Make your Bechamel Sauce and reserve .
5.
Place your eggplant halves in a roasting pan. Use a ladle to press down into the
eggplants to make a cradle out of each. Sprinkle some cheese on the bottoms, then spoon
in the meat sauce into each cavity. Now spoon the bechamel sauce over the meat sauce
and top with grated cheese. Bake in a pre-heated 400F oven for approx. 40 minutes. The
tops should be a nice golden-brown.
6.
Allow to rest 15 minutes then serve warm.

Μελιτζάνες Παπουτσάκια

Ελληνικό μπάχαλο
( 10 τεμάχια)
2 φλιτζάνια κρέμα γάλακτος
1 φλιτζάνι ζάχαρη άχνη
1 κουτ. κοπανισμένη μαστίχα
2 κούπες σμέουρων (ή άλλα εποχιακά μούρα)

6-8 small to medium eggplants,
halved
1lb of extra lean ground beef
4 tbsp of olive oil
2 large onions, diced
3 bay leaves
6 cloves of minced garlic
1 can of plum tomatoes, pureed (or

•
•
•
•
•
•
•

6-8 μικρές έως μεσαίες μελιτζάνες,
μισές
1 λίβρα άπαχου βοδινού κρέατος
4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
2 μεγάλα κρεμμύδια κομμένα σε
κύβους
3 φύλλα δάφνης
6 σκελίδες κοπανισμένες σκόρδου
1 κουτί από ντομάτες, πουρέ (ή
Pomodoro)

•
•
•
•
•
•
•

1/2 φλιτζάνι λευκό κρασί
αλάτι πιπέρι
3 κ.γ. αποξηραμένη ρίγανη
3 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό
1/2 κουταλάκι του γλυκού κανέλα
(προαιρετικό)
1 συνταγή για σάλτσα Bechamel
1 φλιτζάνι τριμμένο τυρί Κεφαλοτύρι

1.
Πλένουμε και στεγνώνουμε τις μελιτζάνες, κόβουμε τους μίσχους και τις κόβουμε
στη μέση, κατά μήκος. Βγάζουμε το εσωτερικό χρησιμοποιώντας το μαχαίρι σας (χωρίς να
κόψετε τα δέρματα) για να κάνουμε ένα σταυρό μοτίβο.
2.
Ραντίζουμε τα μισά της μελιτζάνας με ελαιόλαδο και αλάτι. Τοποθετούμε τις μελιτζάνες στραμμένες προς τα κάτω σε ένα φύλλο ψησίματος σε προθερμασμένο φούρνο
400 Φαρενάιτ (μεσαία σχάρα), ψήνουμε για 30 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν. Αφήνουμε
στην άκρη.
3.
Φτιάχνουμε τη γέμιση: σε ένα βαρύ τηγάνι, σοτάρουμε τα κρεμμύδια, το σκόρδο,
τη δάφνη, λίγο αλάτι για περίπου 10 λεπτά, έως ότου τα κρεμμύδια να είναι μαλακά και
ημιδιαφανή. Τώρα προσθέτουμε το αλεσμένο βοδινό κρέας και σοτάρουμε μέχρι να ροδίσουν. Προσθέτουμε το κρασί, τη σάλτσα ντομάτας, τη ρίγανη, το μαϊντανό και σιγοβράζουμε μέχρι να γίνει ένα πηχτό μείγμα. Ρυθμίζουμε το καρύκευμα με αλάτι και πιπέρι. Σε
περίπου 30-45 λεπτά θα πρέπει να έχουμε μια παχιά σάλτσα. Ανακατεύουμε την κανέλα
και αφήνουμε στην άκρη.
4.
Φτιάχνουμε τη σάλτσα μπεσαμέλ και κρατάμε στην άκρη.
5.
Τοποθετούμε τα μισά της μελιτζάνας σε ένα ταψί. Χρησιμοποιούμε μια κουτάλα
για να πιέσουμε τις μελιτζάνες προς τα κάτω για να φτιάξουμε μια κοιλότητα. Πασπαλίζουμε λίγο τυρί στο κάτω μέρος και μετά με ένα κουτάλι ρίχνουμε τη σάλτσα κρέατος σε κάθε
κοιλότητα. Τώρα περιχύνουμε τη σάλτσα μπεσαμέλ πάνω από τη σάλτσα κρέατος και
ολοκληρώνουμε με τριμμένο τυρί στην κορυφή. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 400
Φαρενάιτ για περίπου. 40 λεπτά. Οι κορυφές πρέπει να πάρουν ένα ωραίο χρυσό-καφέ
χρώμα.
6.
Αφήνουμε να ξεκουραστεί για 15 λεπτά και στη συνέχεια σερβίρουμε το πιάτο
ζεστό.
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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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