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Έπαρση Κυπριακής Σημαίας στο
Κοινοβούλιο του Οντάριο
σελίδα 3, 18

Τιμώντας την 61η Επέτειο της
Ανεξαρτησίας της Κύπρου, η Κυπριακή
Ομοσπονδία Καναδά υπό την Αιγίδα
του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής
Δημοκρατίας στον Καναδά κ. Βασίλη
Φιλίππου, ύψωσαν τη Σημαία της
Μεγαλονήσου
στο
Επαρχιακό
Κοινοβούλιο του Οντάριο.
Η 1η Οκτωβρίου 1960 έχει καθιερωθεί
και γιορτάζεται στην Κύπρο ως η ημέρα
ανακήρυξης της Ανεξαρτησίας της
Κύπρου. Η Κύπρος ανακηρύσσεται
ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος τον
Αύγουστο του 1960 με βάση τις συμφωνίες
Ζυρίχης και Λονδίνου του 1959 και ύστερα
από τον απελευθερωτικό αγώνα της
ΕΟΚΑ (1955-1959) ενάντια στη βρετανική
αποικιοκρατία. Στις 16 Αυγούστου 1960,
η Μεγάλη Βρετανία εγκαταλείπει την
κυριαρχία της στο νησί, και εγκαθιδρύεται
επισήμως η Κυπριακή Δημοκρατία.

Επίσημη έναρξη “The Hellenic Heritage
Foundation Greek Canadian Archives”
Το περασμένο Σάββατο, 9 Οκτωβρίου σε μία εκδήλωσε που
πραγματοποιήθηκε στο Universal Eventspace κυρήχθηκε και
επίσημα η δημιουργία του “The Hellenic Heritage Foundation Greek
Canadian Archives” από τον πρόεδρο του
HHF Τόνυ Λουράκη και τον Πρύτανη του
σελίδα 4, 16
πανεπιστημίου York καθηγητή McMurtry.

Απελευθέρωση της
Αθήνας (1944)

12 Οκτωβρίου και σαν σήμερα οι δρόμοι
της ελληνικής πρωτεύουσας γέμισαν
από εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες,
γυναίκες και παιδιά που πανηγύριζαν
την αποχώρηση
των γερμανικών,
σελίδα 19
ναζιστικών
στρατευμάτων.

Υποψήφιος Πολιτευτής Επικρατείας
Εξωτερικού ο ομογενής Γιώργος Δρίβας
Στα πλαίσια της αλλαγής του εκλογικού νόμου στην
Ελλάδα, η οποία πλέον δίνει την δυνατότητα στην
ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, παραχώρησε
συνέντευξη στον «Ελληνικό Τύπο» ο κάτοικος της
παροικίας μας Γεώργιος Δρίβας ο οποίος θέτει
υποψηφιότητα ως πολιτευτής
επικράτειας εξωτερικού με το
σελίδα 7
κόμμα «Ενώνω».

Υπογράφηκε η νέα
ελληνοαμερικανική
αμυντική συμφωνία

Κύπρος: Εξαντλούμε
όλα τα διαθέσιμα
μέσα για άρση των
έκνομων ενεργειών

Ontario planning to
lift more COVID-19
restrictions
next week

Ontario’s digital
COVID-19 vaccine
passport app now
available to download

σελίδα 9

σελίδα 13

Page 10
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Now Selling

Beer, Wine & Cider

Product of USA

Sweet Green Seedless
Grapes

1

Ontario Grown Fancy Grade

Royal Gala Apples

1

Ontario Raised Poultry

Ontario Raised Pork

2

Astro

Yogurt or Sorbet

Yogurt

2 lt

3

Cashmere

1

Natrel

6=18 rolls

Sliced Bread
675 g

4

Zara

Pasta

2

49

99

/each

/each
D’Italiano

/each

Sausage or
Crustini Buns

454-500 g

3=6 Rolls

/100 g

D’Italiano

1%, 2%, 3.25%
2 lt

3

1

99

/100 g

Organic Milk

Sponge Ultra Pro
Paper Towel

Bathroom Tissue

2

49

99

/each

lb/8.80 kg

9.03 lb

12x100 g

99

3

Armstrong Cheddar
Mild, Medium or Marble

11.29 lb

lb/3.73 kg

lb/6.59 kg

Deli Serve

Pastrami

69

99

1

99

/Each

Deli Sliced

Fresh Chicken
Drumsticks

Rib End Pork Chops

Fresh Asparagus

49

lb/3.28 kg

lb/4.39 kg

Product of Mexico

Large Fresh
Romaine Lettuce

49

99

Chapman’s

Product of Canada

6’-8’

4

99
/each

4

99
/each

99

¢
each

2

49
/each

3
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61η επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας
Έπαρση Κυπριακής Σημαίας στο
Κοινοβούλιο του Οντάριο
Τιμώντας την 61η Επέτειο
της Ανεξαρτησίας της Κύπρου, η Κυπριακή Ομοσπονδία Καναδά υπό την
Αιγίδα του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά κ.
Βασίλη Φιλίππου, ύψωσαν
τη Σημαία της Μεγαλονήσου
στο Επαρχιακό Κοινοβούλιο
του Οντάριο.
Tελετάρχισσα της όλης
εκδήλωσης ήταν η κυρία
Χριστίνα Αμυγδαλίδη, Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά, η οποία εκ μέρους του Προέδρου της
Βουλής Hon. Ted Arnott και εκ μέρους της
Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά, καλωσόρισε και ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκομένους που τίμησαν με την παρουσία
τους την όλη εκδήλωση και στην συνέχεια
διάβασε τον εγκάρδιο χαιρετισμό του Προέδρου της Βουλής, στον χαιρετισμό της η
ίδια καλωσόρισε τον Εξοχώτατο Ύπατο
Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον
Καναδά και όλους τους παρευρισκομένους,
το καθένα ξεχωριστά και μεταξύ άλλων είπε
και τα ακόλουθα:
“As we celebrate the National Independence
day of Cyprus, we also welcome once
again to our city His Excellency, the High
Commissioner of the Republic of Cyprus to
Canada, Dr. Vasilios Philippou. We applaud
and congratulate the Cypriot Government
for the establishment of our Embassy in
Ottawa. The establishment of our Embassy
in Ottawa has strengthened the ties between
our two nations and together have promoted
peace and regional stability.
We would like to congratulate His Excellency,
Dr. Vasilios Philippou, resident in and
accredited to Canada, for his important
contribution to the further strengthening
of bilateral relations and the promotion of
a positive dialogue between Cyprus and
Canada.
Cyprus, since its independence is committed
to the core principles of its Constitution
guaranteeing the rights and freedoms of all

its citizens. In addition the Cypriot people
living in Canada, through their hard work and
dedication, have contributed to the richness
and wealth of the Canadian society at large.
Canada and the Republic of Cyprus enjoy
a dynamic and friendly relationship, built
upon shared values of justice, democracy,
freedom, peace, security and independence.
The friendship between Canada and
the Republic of Cyprus goes back many
years ago since the creation of Canada’s
peacekeeping operation in Cyprus. This
year’s Independence arrives at a time
of hope for all the people of Cyprus that
hopefully through negotiations a justifiable
and peaceful solution can be found and
Cyprus will become once again a Free and
Sovereign Nation”
Στο τέλος της εκδήλωσης ευχαρίστησε θερμά όλους όσους είχαν συνδράμει στην άψογη οργάνωση της εκδήλωσης, το Διοικητικό
Συμβούλιο και τα μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά.

Μόνο Εμβολιασμένοι επισκέπτες
στα Νοσοκομεία του Οντάριο
Αρκετά
νοσοκομεία
του Οντάριο θεσπίζουν
υποχρεωτικές πολιτικές
εμβολιασμού για τους
επισκέπτες, εκτός από
τις υπάρχουσες εντολές για το προσωπικό τους.
Το Πανεπιστημιακό Δίκτυο Υγείας στο
Τορόντο, το οποίο θέσπισε έγκαιρη
εντολή εμβολίου για το προσωπικό που
ξεπέρασε την επαρχιακή οδηγία, σχεδιάζει τώρα να ζητήσει από τους επισκέπτες
απόδειξη πλήρους εμβολιασμού από τις 22
Οκτωβρίου.
Η εκπρόσωπος Τζίλιαν Χάουαρντ λέει ότι
το δίκτυο νοσοκομείων φροντίζει μερικούς
από τους πιο ανοσοκατεσταλμένους ανθρώπους στην επαρχία, έτσι θέλουν να κάνουν ό, τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουν τους ασθενείς.
Από τις 25 Οκτωβρίου, οι Trillium Health
Partners στο Μισισάουγκα και το δυτικό Τορόντο θα απαιτούν απόδειξη εμβολιασμού
από άτομα που επισκέπτονται ασθενείς,
εκτός από τους συντρόφους των μητέρων
μετά τον τοκετό, τους ασθενείς στο τέλος
της ζωής τους, τους παιδιατρικούς ασθενείς
και το τμήμα επειγόντων περιστατικών.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Λένε ότι δεν θα δεχτούν αρνητικό τεστ αντί
του πλήρους εμβολιασμού για όλους τους
άλλους επισκέπτες, προκειμένου να επικεντρωθούν στη φροντίδα των ασθενών.
Η Huron Perth Healthcare Alliance λέει ότι
θα απαιτήσει από την οικογένεια και τους
φροντιστές να εμβολιαστούν πλήρως από
την 1η Νοεμβρίου, με παρόμοιες εξαιρέσεις
όπως οι Trillium Health Partners.
"Η πρωταρχική μας ευθύνη απέναντι σε
όσους χρειάζονται νοσοκομεία για φροντίδα
και στην ομάδα μας είναι να παρέχουμε όσο
το δυνατόν πιο ασφαλές περιβάλλον", δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Andrew Williams σε δήλωσή του.
«Η απαίτηση πλήρους εμβολιασμού κατά
του COVID-19 είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους επίτευξης αυτού του στόχου».

Μόνο οι πλήρως εμβολιασμένοι και
στον Ζωολογικό Κήπο του Τορόντο
Ο ζωολογικός κήπος ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι
όλοι οι επισκέπτες, μέλη,
επιχειρηματικοί συνεργάτες
και εργολάβοι ηλικίας 12
ετών και άνω θα πρέπει να έχουν αποδείξεις εμβολιασμού από τις 25 Οκτωβρίου.
«Η απόφασή μας να εφαρμόσουμε αυτήν
την πολιτική βασίζεται σε πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης
μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την
προστασία του προσωπικού μας, των επισκεπτών μας και των ζώων μας.”
«Ως θεσμικό όργανο που βασίζεται στην
επιστήμη, υποστηρίζουμε πλήρως τα στοιχεία ότι ο εμβολιασμός προστατεύει τα άτομα από σοβαρές ασθένειες και εξάπλωση
του COVID-19», δήλωσε ο Dolf DeJong, Διευθύνων Σύμβουλος του ζωολογικού κήπου
του Τορόντο.

«Είναι επίσης σημαντικό να καταλάβουμε
ότι μερικά από τα ζώα μας είναι ευαίσθητα
σε ασθένειες COVID-19, συμπεριλαμβανομένων των γορίλων, των ουρακοτάγκων,
των τίγρεων και των λιονταριών, για να
αναφέρουμε μερικά. Θα χρησιμοποιήσουμε
κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας
για να προστατέψουμε τα ζώα μας και ιδίως τα απειλούμενα είδη από την ανάπτυξη
ασθενειών λόγω του COVID-19 ».
Ο ζωολογικός κήπος λέει ότι το προσωπικό
και η ασφάλεια θα ελέγχουν για απόδειξη
εμβολιασμού στις μπροστινές πύλες.
Η επαρχία στο Οντάριο αναμένεται να ξεκινήσει την ενισχυμένη απόδειξη ψηφιακού
εμβολίου στις 22 Οκτωβρίου, ωστόσο ο
ζωολογικός κήπος λέει ότι θα συνεχίσει να
δέχεται την απόδειξη χαρτιού ή PDF μαζί με
μια έγκυρη μορφή ταυτότητας.
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Επίσημη έναρξη του “The Hellenic Heritage Foundation Greek
Canadian Archives” από τον πρόεδρο του HHF Τόνυ Λουράκη και
τον Πρύτανη του πανεπιστημίου York καθηγητή McMurtry
Στις 22 Σεπτέμβρη 2021
το Πανεπιστήμιο York και
το Greek Canadian History
Project ανακοίνωσαν τη
γενναιόδωρη χρηματοδότηση ποσού $1.4 εκατομ.
Κατερίνα
δολαρίων για πέντε χρόΓερασκλή
νια από το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς Hellenic
Heritage
Foundation
(HHF). Σε αναγνώριση της δωρεάς, το
Greek Canadian History Project θα ονομάζεται The Hellenic Heritage Foundation
Greek Canadian Archives.
Το περασμένο Σάββατο, 9 Οκτωβρίου σε
μία εκδήλωσε που πραγματοποιήθηκε στο
Universal Eventspace κυρήχθηκε και επίσημα η δημιουργία του “The Hellenic Heritage
Foundation Greek Canadian Archives” από
τον πρόεδρο του HHF Τόνυ Λουράκη και

τον Πρύτανη του πανεπιστημίου York καθηγητή McMurtry.
Ο καθηγητής McMurtry εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη δημουργία των Ιστορικών
Ελληνοκαναδικών Αρχείων και δεσμεύθηκε
να χρηματοδοτήση το έργο το πανεπιστήμιο York με ποσό ύψους $1 εκατομυρίου.
Από τη μεριά του ο κ. Λουράκης ευχαρίστησε όλους τους παριστάμενους και ανέφερε
χαρακτηριστικά, «Επενδύοντας στα HHF
Greek Canadian Archives αποτελεί θεμέλιο
για όσα ελπίζουμε να πετύχουμε. Τα αρχεία
θα είναι δημόσια και διαθέσιμα για μελέτη σε
όλους. Θα μπορεί όποιος επιθυμεί να μάθει
για την Ελληνο-Καναδική Ιστορία με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με άλλες ιστορικές
πηγές. Αντίστοιχα, μπορούμε να έρθουμε σε
επαφή και να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ
κοινό με πιο οικείο και άμεσο τρόπο από ό,τι
στο παρελθόν». Επίσης ανακοίνωσε ότι “τις

τελευταίες εβδομάδες είχαμε έναν αριθμό
διευθυντών, μελών και υποστηρικτών του
HHF που δεσμεύτηκαν για την υποστήριξη
αυτού του έργου και μέχρι σήμερα, είμαστε
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι
περίπου $840.000 έχουν ήδη συγκεντρωθεί και αυτό σημαίνει ότι έχουμε περίπου το
60% του συνολικού στόχου συγκέντρωσης
κεφαλαίων για την πλήρη υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας.
Με τη συλλογική μας χρηματοδότηση που
υπάρχει ήδη, απαιτούμε τώρα τη βοήθεια των κοινοτικών εταίρων, δωρητών και
υποστηρικτών μας για να κάνουμε αυτό
το όνειρο πραγματικότητα, ώστε οι επόμενες γενιές να μπορούν να μελετήσουν και
να διδαχθούν από την πλούσια ιστορία, τις
προκλήσεις και τις ιστορίες των Ελλήνων
μεταναστών στον Καναδά.

Μεταξύ άλλων στην εκδήλωση παρέστησαν
και ο Γενικός Πρόξενος στο Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης συνοδευόμενος από τον
νέο Σύμβουλο στο Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων του Προξενείου κ.
Διονύση Πρωτόπαπα, τον οποίο καλωσορίζουμε στο Τορόντο και του ευχόμαστε καλή
διαμονή.

Hellenic Heritage Foundation Greek Canadian Archives, York University
Σάκης Γκέκας, HHF Chair
in Modern Greek History,
York University
Πριν λίγες μέρες το Ελληνικό Ίδρυμα Κληρονομιάς
Σάκης
και το Πανεπιστήμιο Υορκ
Γκέκας
ανακοίνωσαν τη συμφωνία για τη χρηματοδότηση
του
Ελληνο-Καναδικού
Αρχείου (HHF Greek Canadian Archives).
Το Αρχείο έχει στόχο την αξιοποίηση τεκμηρίων για την ιστορία των Ελλήνων του
Καναδά. Για το σκοπό αυτό συλλέγεται αρχειακό υλικό όπως έγγραφα, εφημερίδες, βιβλία, φωτογραφίες, ταινίες ήχου και εικόνας
και ηλεκτρονικά αρχεία που καταγράφουν
τις εμπειρίες των Ελλήνων μεταναστών
στον Καναδά κυρίως μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τον τρόπο αυτό τα
HHF Greek Canadian Archives συμβάλουν
στη συγγραφή της ιστορίας των Ελλήνων
μεταναστών στον Καναδά και συμβάλουν
στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας της
μετανάστευσης από την Ελλάδα προς διάφορους προορισμούς στον κόσμο.
Τα Αρχεία θα δώσουν πρόσβαση σε ερευνητές, διδάσκοντες και φοιτητές αλλά και το
ευρύτερο κοινό με σκοπό να γίνουν γνωστές οι ιστορίες των Ελλήνων του Καναδά.
Για αρκετά χρόνια το Ερευνητικό Πρόγραμμα Ελληνο-Καναδικής Ιστορίας (Greek
Canadian History Project) έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία του αρχείου σε ένα
ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο του Υορκ,
οι υποδομές του οποίου αποτελούν προϋπόθεση για την συντήρηση και κατάλληλη
αποθήκευση των αρχείων – ιδίως των ευαίσθητων στον αδυσώπητο χρόνο - όπως
ταινίες ήχου και φιλμ.
Δύο από τα πιο επείγοντα καθήκοντα της
νέας αυτής συνεργασίας μεταξύ Υορκ και
HHF είναι: οι συνεντεύξεις με όσους Έλληνες του Καναδά είτε εγκαταστάθηκαν στη
χώρα πριν πολλά χρόνια, είτε γεννήθηκαν
εδώ και επιθυμούν να μοιραστούν τις ιστορίες τους, με τρόπο που θα εμπλουτίσει τις
επόμενες γενιές, και δεύτερο, η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού για την

αρχειοθέτηση και έρευνα του υλικού για την
ιστορία των Ελλήνων του Καναδά.
Το HHF Ελληνο-Καναδικό
Αρχείο στο Πανεπιστήμιο Υορκ
αποδεικνύει για μια ακόμα φορά
την στήριξη του HHF στην Έδρα
Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας,
που πλέον θα συμβάλει και
στην έρευνα για την ιστορία
των Ελλήνων του Καναδά.
Το αρχείο αυτή τη στιγμή χρειάζεται προσωπικό στη Βιβλιοθήκη του Υορκ που να
γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, με στόχο
να διευρυνθεί το ψηφιακό αρχείο που θα
στεγάζεται στο Πανεπιστήμιο York παρέχοντας έτσι το υλικό πλαίσιο για τη μελέτη
της Ελληνικής διασποράς στον Καναδά.
Ταυτόχρονα, η αρχειοθέτηση του ιστορικού
υλικού στο Υορκ, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο και φορέα, εξασφαλίζει όσο κανένας άλλος οργανισμός την πρόσβαση στις πηγές
για την ιστορία των Ελλήνων του Καναδά
σε ερευνητές, φοιτητές αλλά και το ευρύτερο κοινό από τον Καναδά, την Ελλάδα και
αλλού στον κόσμο, τουλάχιστον στο υλικό
που θα ψηφιοποιηθεί και θα είναι διαθέσιμο
στο διαδίκτυο.
Αποσπάσματα ή και ολόκληρες συνεντεύξεις (οπωσδήποτε με τη συγκατάθεση όσων
θα μοιραστούν τις ιστορίες τους), εφημερίδες και φωτογραφίες θα διασφαλίσουν ότι
η ιστορία των Ελλήνων του Καναδά θα γίνει
ακόμα περισσότερο γνωστή.
Η χρηματοδότηση θέσεων διευθυντή και
αρχειονόμου που θα εργάζονται για πέντε
χρόνια αποκλειστικά στο Ελληνο-Καναδικό
Αρχείο στο Υορκ εξασφαλίζει ότι θα τεθούν
οι βάσεις για την διαρκή και ανοικτή πρόσβαση και αξιοποίηση των τεκμηρίων για
την ιστορία των Ελλήνων του Καναδά από
φοιτητές και ερευνητές.
Το νέο αρχείο Ελληνοκαδικής ιστορίας στο
Πανεπιστήμιο York θα περιλαμβάνει μια
ψηφιακή πύλη (portal) που θα παρέχει τη
δυνατότητα αναζήτησης, θα περιέχει καταλόγους, θα οργανώνει εκθέματα που θα
στηρίζονταν σε προφορικές ιστορίες από
συνεντεύξεις, κάποιες από τις οποίες θα είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Η επιπλέον αυτή χρηματική στήριξη από το Hellenic Heritage
Foundation και το Πανεπιστήμιο
York θα συνεχίσει το έργο που
ξεκίνησε το 2012 με την πρωτοβουλία του τότε διδακτορικού
φοιτητή Christopher Grafos και
του καθηγητή του Σάκη Γκέκα, στη Σχολή του York Faculty
of Liberal Arts & Professional
Studies και το Τμήμα Ιστορίας.
Τότε, με την διορατικότητα και
την ευρυματικότητα του Chris
Grafos ξεκινήσαμε να συλλέγουμε ενθυμήματα και έγγραφα από
Έλληνες του Καναδά με στόχο
την τεκμηρίωση της ιστορίας και
των ποικίλων εμπειριών των Ελλήνων μεταναστών.
Η χρηματοδότηση θα επιτρέψει
την πιο συστηματική οργάνωση
του αρχείου, την ψηφιοποίηση
πολλών συλλογών και την ελεύθερη πρόσβασή τους σε ερευνητές και φοιτητές, καθώς και την
ανάπτυξη ενός νέου μαθήματος
για την ιστορία των Ελλήνων του
Καναδά.
Η συμμετοχή ερευνητών του Υορκ στη δημιουργία του ψηφιακού μουσείου για την
μετανάστευση των Ελλήνων στον Καναδά
(Ιmmigrec) που χρηματοδοτήθηκε από το
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προσέφερε ερευνητική εμπειρία, δίκτυα συνεργασίας με
άλλα πανεπιστήμια και πολύτιμα εργαλεία
για την επόμενη φάση της δημιουργίας ενός
σύγχρονου αρχείου. Επομένως η χρηματοδότηση από το HHF και το Υορκ δε θα μπορούσε να έρθει σε πιο κατάλληλη στιγμή.
Η Επιτροπή Ιστορίας του HHF με συμμετοχή ερευνητών από το Υορκ έχει να δείξει ήδη μια σημαντική σειρά από εκδηλώσεις και δράσεις δημόσιας ιστορίας,
όπως οι ιστορικοί περίπατοι στα «βήματα» των ανθελληνικών ταραχών του
1918 και στο Ντάνθορφ, την τοποθέτηση
της πλάκας που θα μνημονεύει την πρώτη «στέγη» της ελληνικής κοινότητας και
εκκλησίας στην οδό Jarvis 170 που θα
«αποκαλυφθεί» σύντομα, και δράσεις

όπως η σειρά των επεισοδίων podcast
για τα 200 χρόνια από την επανάσταση
του 1821 (The Idea of Greece podcast).
Η Επιτροπή Ιστορίας κατάφερε να πραγματοποιήσει έναν από τους πιο καίριους στόχους της συνεργασίας Υορκ και ΗHF και το
δεύτερο πιο σημαντικό σταθμό στην ιστορία της σχέσης αυτής από το 2000, όταν
υπογράφηκε η συμφωνία για την ίδρυση της
Έδρας Ελληνικών Σπουδών και Νεότερης
Ιστορίας στο Υορκ.
Το HHF Ελληνο-Καναδικό Αρχείο στο
Πανεπιστήμιο Υορκ αποδεικνύει για μια
ακόμα φορά την στήριξη του HHF στην
Έδρα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας, που
πλέον θα συμβάλει και στην έρευνα για
την ιστορία των Ελλήνων του Καναδά.
Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, είμαστε
όμως σε καλύτερο δρόμο από ποτέ.

συνεχίζεται στη σελίδα 16
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Greeks are back: 50 Έλληνες που διαπρέπουν στο εξωτερικό επιστρέφουν...
Θα συναντηθούν στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου
Πενήντα Έλληνες οι οποίοι ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό ως ανώτατα στελέχη
επιχειρήσεων, αναμένεται να συναντηθούν
στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου, για τη Διάσκεψη «Greeks Are Back». Κοινός τους
σκοπός είναι να μοιραστούν τις γνώσεις και
την εμπειρία τους προκειμένου η Ελλάδα να
γίνει πιο ελκυστική σε ξένες επενδύσεις.
Ο ιθύνων νους και επικεφαλής της Public
Affairs and Networks, Ανδρέας Γιαννόπουλος, μίλησε για την πρωτοβουλία στη δημοσιογράφο Μαρία Παππά για το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ποιος είναι ο στόχος της Διάσκεψης;
Στόχος είναι τα στελέχη να μοιραστούν τις
γνώσεις και την εμπειρία τους. Να κάνουν
συγκεκριμένες προτάσεις, εφαρμοσμένης
πολιτικής. Δεν πρόκειται για ένα think tank
που θα συζητεί αορίστως. Οι προστάσεις
δεν θέλουμε να είναι φλύαρες. Ό,τι προτείνει
η κάθε ομάδα θα αποτυπωθεί και συντεθεί
σε ένα κείμενο που θα ονομαστεί «Πρωτοβουλία για τις ξένες επενδύσεις στην
Ελλάδα». Αυτό το κείμενο θα σταλεί στην
κυβέρνηση, στα κόμματα, σε βουλευτές,
ευρωβουλευτές, τα ΜΜΕ και σε άλλους θεσμικούς φορείς για να υπάρξει η ευρύτερη
δυνατή δημοσιότητα και γνωστοποίηση των
προτάσεων. Επιπλέον, στόχος είναι αυτή η
Διάσκεψη να γίνεται κάθε χρόνο. Του χρόνου θέλαμε να παρουσιάσουμε στην αρχή
της Διάσκεψης τι από αυτά που θα προταθούν φέτος θα έχει υλοποιηθεί, τι θα βρίσκεται σε εξέλιξη και τι όχι. Είναι αυτό που αγγλιστί λέμε «accountability», η λογοδοσία,
δηλαδή ο έλεγχος. Θα έχουμε άλλες ομάδες
εργασίας, βέβαια, θα υπάρχει ένας πυρήνας
των στελεχών που θα συμμετάσχουν φέτος
αλλά θα προστεθούν και καινούριοι.
Εκτός από τα ανώτατα στελέχη των εταιρειών στη Διάσκεψη παίρνουν μέρος και
στελέχη της κυβέρνησης;
Θα
συμμετάσχουν
ο
υπουργός

Οικονομικών, ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
θα είναι και ο πρόεδρος του
ΣΕΒ. Αυτό θα είναι το προοίμιο για να μπούμε στο κυρίως
θέμα της Διάσκεψης η οποία
θα έχει έξι ομάδες εργασίας
με 8 -10 άτομα, η κάθε ομάδα.
Μετά το πέρας των εργασιών,
ο εισηγητής της κάθε ομάδας
θα παρουσιάσει μια διαφάνεια με τα βασικά σημεία σε
«bullet points» για το τι προτείνει κάθε ομάδα εργασίας
σε σχέση με τι πρέπει να γίνει
στις πράσινες επενδύσεις,
στο φορολογικό πλαίσιο,
στην προσέλκυση ταλέντων,
στην καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη, και φυσικά
στη ψηφιακή μετάβαση, ώστε
να γίνει η Ελλάδα ελκυστικός επενδυτικός
προορισμός. Εκεί θα είναι και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το Greeks Are
Back;
Θα ξεκινούσα από μια θετική διαπίστωση.
Η ιδέα μού γεννήθηκε όταν ζούσα και εργαζόμουν κι εγώ στο εξωτερικό, σε μια μεγάλη
πολυεθνική εταιρεία. Όπου και να πήγαινα,
στο πλαίσιο των επαγγελματικών μου δραστηριοτήτων, έβλεπα Έλληνες και μάλιστα
σε υψηλόβαθμες θέσεις μεγάλων εταιρειών,
παντού. Από τη ζύμωση και από τις κουβέντες που είχαμε ανάμεσα μας προέκυπτε
πάντοτε στο τέλος η «έννοια» για την Ελλάδα. Δεν λέω «παράπονο» γιατί φυσικά όταν
αγαπάς κάτι παραπονιέσαι, όποτε βλέπεις
στραβά πράγματα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι
έχουν πραγματική ανιδιοτέλεια. Όλοι είμαστε πατριώτες στην Ελλάδα. Όταν ζεις στο
εξωτερικό αυτή η έννοια και η αγάπη, γίνονται μεγαλύτερες γιατί ενισχύονται από την

ΗΠΑ: Τον Νοέμβριο ανοίγουν τα
χερσαία σύνορα με Μεξικό και Καναδά,
για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ανοίξει «στις
αρχές Νοεμβρίου» τα χερσαία σύνορα με
το Μεξικό και με τον Καναδά στους ταξιδιώτες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως
για την COVID-19 και κάνουν μετακινήσεις που δεν κρίνονται απόλυτα απαραίτητες, ανήγγειλαν σήμερα αξιωματούχοι
του Λευκού Οίκου και τοπικοί πολιτικοί.
Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, την ημερομηνία που θα ισχύσει η νέα κατάσταση
θα διευκρινίσει «πολύ σύντομα», πιθανόν ήδη σήμερα, ο υπουργός Εσωτερικής
Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο Αλεχάντρο Μαγιόρκας. Η αλλαγή των κανόνων θα ισχύσει επίσης για τα ταξίδια με πορθμεία, ενώ
παρόμοιες - αν και όχι απόλυτα ίδιες - διατάξεις θα εφαρμόζονται για τα διεθνή αεροπορικά ταξίδια.
Η απαγόρευση των διελεύσεων επιβλήθηκε
από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2020 στο πλαίσιο των
μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης
της πανδημίας του νέου κορονοϊού.
Βουλευτές της Νέας Υόρκης εξήραν την

απόφαση. Παραμεθόριες κοινότητες υπέστησαν βαριά πλήγματα, καθώς αρκετές
βασίζονταν στον τουρισμό και το διασυνοριακό εμπόριο, χωρίς να λογαριάζονται οι
ενίοτε τραγικές δυσχέρειες για οικογένειες
και εργαζόμενους που χρειαζόταν να περνούν συχνά τα βόρεια ή τα νότια σύνορα.
Ο Καναδάς επιτρέπει από την 9η Αυγούστου την είσοδο σε πλήρως εμβολιασμένους Αμερικανούς που κάνουν ταξίδια στην
επικράτειά του ακόμη κι δεν χαρακτηρίζονται απόλυτα απαραίτητα.

απόσταση που υπάρχει. 'Αρα,
η ιδέα ξεκίνησε από το ότι
υπάρχει ένα πολύ σημαντικό
δυναμικό Ελλήνων, ανώτερων στελεχών στο εξωτερικό.
Μόνο το Ισραήλ μπορεί να
συγκριθεί με την Ελλάδα. Η
Ελλάδα έχει πολλούς απόδημους Έλληνες και αυτοί οι άνθρωποι είναι σε υψηλόβαθμες
θέσεις, σε μεγάλες διεθνείς
εταιρείες. Σκέφτηκα ότι θα
ήταν χρήσιμο να μαζευτούν
αυτοί οι άνθρωποι κάποια
στιγμή. Να έρθουν πίσω και
να επιστρέψουν αξία, μοιραζόμενοι τις γνώσεις, τις εμπειρίες, τις παραστάσεις για κάτι
πολύ ειδικό: πώς μπορεί η
Ελλάδα να γίνει ελκυστικός
επενδυτικός προορισμός. Δεν
μιλάμε για «σοφούς» οι οποίοι ζουν εκτός
συνόρων και θα έρθουν εδώ και θα δώσουν
τα φώτα στους αδαείς που δεν ξέρουν τι
τους γίνεται. Όμως, το λέω μετά λόγου γνώσεως, όταν συναναστρέφεσαι, στα κεντρικά
μεγάλων εταιρειών, συναδέλφους σου και
είσαι μέσα στα κέντρα των αποφάσεων,
ξέρεις ποιοι είναι οι παράγοντες, ποια είναι
τα κριτήρια που επικρατούν τελικά όταν

πρόκειται μια χώρα να τοποθετηθεί στο
χάρτη των πιθανών επενδυτικών επιλογών
μιας εταιρείας.
Πρόκειται για ένα φιλόδοξο εγχείρημα που χρειάζεται μεγάλο συντονισμό.
Πόσο καιρό το οργανώνετε;
Ένα χρόνο τώρα το οργανώνουμε. Το ανακοινώσαμε τον Σεπτέμβριο 2020 και αυτό
που χρειάστηκε πολύ χρόνο ήταν να φτάσουμε σε αυτό το «σώμα» των 50 στελεχών.
Είναι πολλοί Έλληνες στο εξωτερικό, αλλά
έπρεπε να βρούμε και τους κατάλληλους
ανθρώπους που θα ταίριαζαν σε κάθε ομάδα εργασίας. Υπήρξαν πολλές επικοινωνίες.
Τον Σεπτέμβριο κάναμε έξι τηλεδιασκέψεις
ανά ομάδα εργασίας, με στόχο να γνωριστούν οι συμμετέχοντες, να μην δει ο ένας
τον άλλο πρώτη φορά στις 21 Οκτωβρίου,
στην Αθήνα. Αυτοί οι άνθρωποι αφήνουν
τις δουλειές τους ουσιαστικά, για κάτι που
δεν εντάσσεται στα επαγγελματικά τους
καθήκοντα και έρχονται στο περιθώριο του
προσωπικού τους χρόνου. Συμμετέχουν με
το νου και με την καρδιά. Δεν πρόκειται για
στελέχη που έφυγαν στην κρίση. Έχουν
υψηλές θέσεις εδώ και χρόνια. Έρχονται για
να επιστρέψουν αξία στην πατρίδα τους με
βάση την εμπειρία, τις γνώσεις και το συναίσθημα που έχουν για την Ελλάδα.

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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Ο χρόνος ξεθωριάζει αδυσώπητος, ακόμα και
τα πιο φωτεινά
κορυφώματα της
ζωής. Η ομαδική,
όμως, μνήμη συνδαυλισμένη από
την ιστορία και την
παράδοση,
βρίσκει τρόπο να τα

ξαναζεί.
Αυτή την εβδομάδα, που τελειώνει αύριο,
σημαδεύει μια σημαντική ιστορική επέτειος.
Στις 12 του Οκτώβρη του 1944, ένα λαμπρό
πρωϊνό με χνούδι χρυσαφένιο και ευωδιά
οπώρας, αργά και ιεροτελεστικά, ανέβηκε
στο κοντάρι της πάνω στον ιερό βράχο της
Ακρόπολης η γαλανόλευκη και σαν αετός ξεδίπλωσε κι ανέμισε στον αιθέρα τις πλατιές,
γαλάζιες φτερούγες.
Ανέμισε - στεγνώνοντας τα δάκρυα που
την είχαν βρέξει - πάνω από τον πιο αρχαίο
ιερό χώρο της γης, την πέτρινη κιβωτό της

Η στήλη του Μέτοικου
12 ΟΚΤΩΒΡΗ - ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
πνευματικής κληρονομιάς του
κόσμου. Και κάτω, ανάμεσα
στα μνημεία που σεβάστηκαν
οι αιώνες, συναγμένοι οι Αθηναίοι, τη χαιρέτησαν με μάτια
βουρκωμένα.
Τη σημαία αυτή είχαν υφάνει
Αθηναίες παρθένες, από μετάξι κλωσμένο με ελπίδες και
όνειρα στο σκοτάδι της σκλαβιάς, καθώς μέσα στο στήθος
τους, οι παλμοί της καρδιάς
τους μετρούσαν για τέσσερα
μαύρα χρόνια το πήγαινε έλα
της σαϊτας στον αργαλειό.
Αν η Ευρώπη δεν είχε χάσει
την έννοια πολλών υψηλών

πραγμάτων, η 12 του Οκτώβρη, η μέρα της
απελευθέρωσης της Αθήνας, θα είχε καθιερωθεί σαν γιορτή της ανθρωπότητας. Γιατί
αυτή η πόλη και αυτή η χώρα, που στάθηκαν
το φώς της, προσφέρθηκαν ολοκαύτωμα στο
βωμό της Ελευθερίας της.
Σήμερα που οι τριήρεις του νέου Ξέρξη της
Ανατολής γυροφέρνουν το Αιγαίο, η Σαλαμίνα θυμίζει και προστάζει. Από τη θάλασσα πέρα ακούεται το τραγούδι των νικητών
της Ασιατικής Τυραννίας. Η γαλανόλευκη
στον ιερό βράχο των αιώνων θυμίζει και
καθοδηγεί.
Μάς απειλούν οι γείτονες με τα πολλά καράβια τους, την πολεμική μηχανή τους, τον
αριθμό των στρατιωτών τους. Τους θυμίζουμε, όμως,πως ουδείς Ασιάτης πέρασε στην
Ευρώπη αλώβητος γιατί τον κράτησε ο Βράχος που λέγεται Ελλαδα.
Κι αν πέρασε για λίγο, έφυγε ταπεινωμένος,
γιατί η Ελληνική θάλασσα αναταράσσεται και
πνίγει, οι κάμποι και τα βουνά θεριεύουν κι’αποδιώχνουν και οι Έλληνες ‘‘ Δούλοι δεν λογιούνται ανθρώπου, ουδ’ υπήκοοι κανενός.‘‘

Διεθνές Πρόγραμμα Επιβράβευσης Εκπροσώπων Ελληνικού Πολιτισμού
και Ανάπτυξης Φιλαναγνωσίας για την Ελληνική Γραμματεία
Μια νέα καινοτόμος πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, με σκοπό
την διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού και
της Φιλαναγνωσίας για την Ελληνική Γραμματεία στην ευρύτερη Ελληνική και Διεθνή
κοινότητα.
Το πρόγραμμα HFC DELEGATE AWARDS

αποτελεί μια νέα καινοτόμο δράση που
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, με σκοπό την
καλλιέργεια της εξωστρέφειας του Ελληνικού Πολιτισμού και της Φιλαναγνωσίας για
την Ελληνική Γραμματεία.
Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε, εκπονείται

Μια πρωτοποριακή συσκευή
“φορητής οθόνης” παρουσίασε
το πανεπιστήμιο του Καναδά
Η νέα τεχνολογία, που ονομάστηκε
«PocketView», μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόνομο κομμάτι τεχνολογίας ή θα μπορούσε να ενσωματωθεί
σε υπάρχουσες ή έξυπνες συσκευές επόμενης γενιάς. Οι ερευνητές
δημιούργησαν πρωτότυπα που μιμούνται smartphones, στυλό, μπρελόκ και άλλα σχήματα και μεγέθη.
Η οθόνη φωτίζεται από υφάσματα
για να εμφανίζει ειδοποιήσεις για
email ή μηνύματα, χρόνο, καιρικές
συνθήκες ή άλλες μορφές βασικών
πληροφοριών.
«Η ιδέα δεν είναι να εμφανίζονται
όλες οι πληροφορίες που θα βλέπατε συνήθως στην οθόνη του
smartphone σας», δήλωσε ο ερευνητής
Antony Albert Raj Irudayaraj. «Πρόκειται για
οθόνες που δείχνουν ελάχιστες πληροφορίες. Αυτό είναι αρκετά καλό αν περπατάτε
ή κάνετε ποδήλατο, για παράδειγμα, για να
εμφανίσετε βασικές οδηγίες πλοήγησης. Ας
υποθέσουμε ότι λάβατε ένα μήνυμα και δεν
θέλετε να αποσπάσετε την προσοχή από
αυτό που κάνετε. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στην οθόνη και να δείτε την ειδοποίηση.»

Καθώς οι συσκευές οθόνης μπορούν να λάβουν διάφορα σχήματα και μεγέθη, έχουν
την ευελιξία να φοριούνται και να χρησιμοποιούνται σε οποιοδήποτε ρούχο που
έχει τσέπη. Οι ερευνητές λένε επίσης ότι
η τεχνολογία είναι «σχετικά φθηνή» και θα
μπορούσε εύκολα και γρήγορα να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα. Τα πρωτότυπα
είναι ενεργοποιημένα με Bluetooth, ώστε να
μπορούν να συγχρονιστούν με υπάρχουσες συσκευές.

«Ένα τηλέφωνο στην μπροστινή τσέπη
μπορεί να είναι άβολο. Έτσι το να έχεις κάτι
μικρό δίνει στους ανθρώπους περισσότερες επιλογές. Δημιουργήσαμε μια μεγάλη
ποικιλία παραγόντων μορφής που θα ήταν
επίσης κατάλληλοι για μικρότερες τσέπες
που είναι κοινές στα γυναικεία ρούχα ».

Παρόλο που σήμερα εργάζονται με αυτόνομα πρωτότυπα, οι ερευνητές λένε ότι η επόμενη γενιά τέτοιων οθονών LED θα μπορούσε εύκολα να ενσωματωθεί σε υπάρχουσες
συσκευές. «Προφανώς, έχουμε επικεντρωθεί στην τεχνολογία και τον προγραμματισμό της εφεύρεσης», δήλωσε ο Daniel

και εξελίσσεται από εκπαιδευτικούς
και στελέχη του Ελληνικού Ιδρύματος
Πολιτισμού σε συνεργασία με τους
υπεύθυνους του δικτύου Παραρτημάτων του και τους διαπιστευμένους εκπροσώπους του ανά τον κόσμο. Αφορά μαθητές, φοιτητές και κάθε είδους
επαγγελματίες ανεξαρτήτως εθνικότητας, που αγαπούν, ενδιαφέρονται και
δραστηριοποιούνται σε θέματα Ελληνικού Πολιτισμού στη χώρα τους.
Σκοπός του προγράμματος HFC
DELEGATE AWARDS είναι η δημιουργία ενός σώματος «Εκπροσώπων Ελληνικού Πολιτισμού» στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό.
Ο «Εκπρόσωπος Ελληνικού Πολιτισμού» υποστηρίζει την ενασχόλησή
του με πτυχές του Ελληνικού Πολιτισμού, μέσα από ένα πλαίσιο δράσης
το οποίο καταγράφει και αναδεικνύει
την εμπλοκή του.
Στόχοι του προγράμματος είναι:
• Η επίσημη αναγνώριση της ενασχόλησης με «ελληνικά πολιτιστικά θέματα και
τη Φιλαναγνωσία» • Η ενίσχυση σχετικών
δραστηριοτήτων με την παροχή κινήτρων
στους ενδιαφερόμενους • Η ανταμοιβή της
προσπάθειας μέσα από ένα αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του επιπέδου δραστηριότητας των εμπλεκομένων θα πραγματοποιείται με αξιολόγηση της υποψηφιότητας βάσει
φακέλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τρεις
προϋποθέσεις:
1. Προσωπική αναζήτηση: PERSONAL
QUEST 2. Συνεισφορά ομοτίμων: PEER
CONTRIBUTION 3. Εμπλοκή της κοινότητας: COMMUNITY INVOLVEMENT
Οι «Εκπρόσωποι Ελληνικού Πολιτισμού»
κατατάσσονται σε τρία επίπεδα κατηγοριοποίησης: HFC Junior Delegates, HFC
Senior Delegates, HFC Expert Delegates.
Vogel, αναπληρωτής καθηγητής επιστήμης
υπολογιστών στο Waterloo. «Ακόμη και ως
αξεσουάρ μόδας, είναι κάτι που μας είπαν οι
άνθρωποι ότι θέλουν. Οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το χρησιμοποιούν σε κλαμπ ή σε

Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές μέχρι 15
Μαρτίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με: delegateawards@hfc.gr
Συντονιστής και επιβλέπων του προγράμματος HFC DELEGATE AWARDS αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Δρίβας, εκπαιδευτικός και
συγγραφέας. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Θεωρητική
Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Reading
του Ηνωμένου Βασιλείου. Εργάστηκε στην
εκπαίδευση ξένων γλωσσών από το 1981
ως εκπαιδευτικός και εκπαιδευτής καθηγητών, συγγραφέας και ομιλητής σε συνέδρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Διετέλεσε Διευθυντής Σπουδών στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών των Εκπαιδευτηρίων
Δούκα από το 1994 μέχρι το 2021. Επίσης
διετέλεσε επιθεωρητής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Ποιοτικών Γλωσσικών Υπηρεσιών
(EAQUALS) και πιστοποιημένος αξιολογητής του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Διαχείρισης
Ποιότητας(EFQM).
αθλήματα ή με πολλούς άλλους τρόπους.
Είναι τόσο απλό πράγμα αλλά και μια τόσο
ριζοσπαστική ιδέα που έχει τόσες πολλές
δυνατότητες ».
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Υποψήφιος Πολιτευτής Επικρατείας Εξωτερικού
ο ομογενής Γιώργος Δρίβας
Στα πλαίσια της αλλαγής
του εκλογικού νόμου στην
Ελλάδα, η οποία πλέον
δίνει την δυνατότητα στην
ψήφο των Ελλήνων του
εξωτερικού, παραχώρησε
Κατερίνα
συνέντευξη στον «ΕλληνιΓερασκλή
κό Τύπο» ο κάτοικος της
παροικίας μας Γεώργιος
Δρίβας ο οποίος θέτει
υποψηφιότητα ως πολιτευτής επικράτειας
εξωτερικού με το κόμμα «Ενώνω».

Μικρό βιογραφικό

O Γιώργος Δρίβας
είναι μεταπτυχιακός βιολόγος έχοντας ολοκληρώσει
τις σπουδές του
στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων και το
Edinburgh Napier
University. Στο Τορόντο ζει συνεχόμενο από το 2017 και
έχει συμμετάσχει σε
διάφορες δραστηριότητες της Ελληνικής Κοινότητας καθώς και
ως δάσκαλος Ελληνικής γλώσσας και είναι
παντρεμένος με την Αναστασία Κακαγιάννη. Έχει επίσης λάβει μέρος εθελοντικά επί
σειρά ετών στην διδασκαλία ερευνητικών
δραστηριοτήτων σε παιδιά προσχολικής και
σχολικής ηλικίας στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και ως εθελοντής
ερευνητής στην BirdLife of Greece στην
στατιστική μελέτη των πτηνών της πανίδας
της Ελλάδος.
-Γιώργο σε ευχαριστώ που δέχτηκες να
παραχωρήσεις συνέντευξη στον «Ελληνικό Τύπο».
-Η ευχαρίστηση είναι δική μου Κατερίνα.
-Ας ξεκινήσουμε πρώτα με την ερώτηση
τί είναι το «Ενώνω»;
-Το πολιτικό κόμμα «ΕΝΩΝΩ» ιδρύθηκε
στις 15 Οκτωβρίου 2020. Πρωτεργάτης και
εμπνευστής της ιδρύσεώς του είναι ο πρόεδρός του κύριος Νίκος Μαυραγάνης.
-Πώς και αποφασίστηκε η δημιουργία
ενός κόμματος;
-Κινητήριο έναυσμα για την δημιουργία
του «Ενώνω» υπήρξε ο ανηλεής πόλεμος
ηθικών αξιών αλλά και στο διεθνές πεδίο
όπου ο ανθρωπισμός και η δικαιοσύνη παραγκωνίζονται ένεκεν της υποταγής των
λαών σε μία άδικη σκληρή αλλά και άψυχη
παγκοσμιοποίηση.
-Πώς αποφάσισες να πολιτευτείς; Έχεις
θέσει υποψηφιότητα ξανά στο παρελθόν;
-Γεγονός είναι πως δεν έχω υπάρξει στο παρελθόν υποψήφιος με κάποιο κόμμα. Πάντα
όμως ήμουν και εξακολουθώ να είμαι πολιτικοποιημένο άτομο. Οι συγκυρίες τώρα επέτρεψαν να ασχοληθώ προσωπικά. Με όλα
αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίως πιστεύω
πως όλοι μας έστω και λίγο πρέπει να ασχολούμαστε με την πολιτική. Ο Πλάτωνας είχε
αναφέρει μάλιστα πως ίσως να τιμωρείσαι
που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με την

πολιτική επειδή μπορεί να σε
κυβερνήσουν κάποιοι που
δεν το αξίζουν.
-Πώς προέκυψε η υποψηφιότητά σου στο «Ενώνω»;
-Πάνω σε αυτό θα ήθελα να
ευχαριστήσω τον πρόεδρο
Νίκο Μαυραγάνη, για την
τιμητική πρόταση που μου
απηύθυνε. Η αρχική επαφή
έγινε μέσα από το φιλικό μας
περιβάλλον. Αποδέχτηκα την
πρόταση να συμμετάσχω
ως πολιτευτής στο ψηφοδέλτιο κατοίκων εξωτερικού,
διότι με κέρδισε η στάση του
προέδρου μας καθώς και η προσωπικότητά
του. Ενώ δεν κατείχε θέση βουλευτού όταν
θα ερχόταν προς ψήφιση η «Συμφωνία των
Πρεσπών», επέλεξε να παραιτηθεί από
Υφυπουργός Μεταφορών της κυβερνήσεως
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτό μπορώ να πω ότι με
άγγιξε επειδή ήταν μια απόλυτα πατριωτική
στάση.
-Πώς ο Νίκος Μαυραγάνης αποφάσισε
να επιστρέψει στην πολιτική αφού παραιτήθηκε από υφυπουργός αλλά και
βουλευτής;
-Βασικά η παραίτησή του έγινε δεκτή μετά
από δύο μήνες αφότου υποβλήθηκε. Το
διάστημα που προηγήθηκε υπήρξε μεγάλος αγώνας με παραστάσεις αλλά και επιστολές του ιδίου σχετικά με το φλέγων ζήτημα του «Μακεδονικού» και όχι μόνο. Στη
συνέχεια ακολούθησε η πανδημία η οποία
τελικά χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία
για την καταπάτηση ανθρωπίνων αλλά και
δημοκρατικών δικαιωμάτων όχι μόνο στην
Ελλάδα αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο που
ώθησε τον πρόεδρό μας να επιστρέψει στην
πολιτική και να συνεχίσει τους πολιτικούς
αγώνες με το κίνημα «Ενώνω» με κέντρο
τον άνθρωπο.
-Το κόμμα λοιπόν είναι νέο. Παρατηρώ
με μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο πως δεν εμφανίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά ελάχιστα, ούτε
στις δημοσκοπήσεις. Τί κάνει γι’ αυτό το
επικοινωνιακό επιτελείο του «Ενώνω»;
-Όπως πολύ σωστά ανέφερες το κόμμα είναι ουσιαστικά νεοϊδρυθέν. Το γεγονός πως
δεν βρισκόμαστε στην Ελλάδα σε άμεση
προεκλογική περίοδο διαδραματίζει τον
ρόλο του σε αυτό. Πολλά μικρότερα νεοϊδρυθέντα κόμματα στο παρελθόν δεν εμφανίζονταν σε δημοσκοπήσεις των μεγάλων
εφημερίδων και καναλιών πριν τις εκλογές
και τελικά στην προεκλογική περίοδο αποδείχτηκαν οι πραγματικές τους επιρροές
στο εκλογικό σώμα. Λόγω των περιοριστικών μέτρων από την πανδημία του κορωνοϊού δεν δόθηκε η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί ένας επικοινωνιακός αγώνας
με τις κλασικές μεθόδους. Το γεγονός πως
τα ΜΜΕ επιλέγουν να προβάλουν μονίμως
«έτοιμους» αλλά και «πρόθυμους» πολιτικούς προς συγκεκριμένες σκοπιμότητες πιστεύω έχει παίξει επίσης τον ρόλο του στην
μη προβολή του κόμματος από τα μεγάλα
κανάλια. Η πραγματική επιρροή του κόμματος στην κοινωνία θα φανεί έντονα μόλις

προκηρυχθούν εκλογές στη χώρα μας.
-Παρατηρώ πως ο πρόεδρός σας καλεί
στο κόμμα άτομα που δεν είχαν σχέση
στο παρελθόν με την πολιτική. Πώς κι
έτσι;
-Ο κύριος Μαυραγάνης επιλέγει άτομα πολιτικοποιημένα μεν, αλλά όχι κομματικοποιημένα. Βασικός πυλώνας της λειτουργίας
του κόμματος είναι να δοθεί η ευκαιρία στο
λεγόμενο «νέο αίμα». Σε ανθρώπους που
δεν είχαν την δυνατότητα στο παρελθόν να
προσφέρουν στην πατρίδα μέσω της πολιτικής εκπροσώπησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός πως η λεγόμενη
«οικογενειοκρατία» σε πολλά κόμματα του
κοινοβουλίου έχει αποξενώσει τους πολιτικούς από την κοινωνία και γι’ αυτό αποτυγχάνουν να πιάσουν τον παλμό της. Αυτός
πιστεύω είναι κι ο λόγος που ο πρόεδρός
μας απευθύνεται σε μη κομματικά στελέχη
για να συμπολιτευθούν. Το κάλεσμά του ήδη
έχει απαντηθεί από περισσότερους από
155 υποψήφιους πολιτευτές.
- Πιστεύεις θα έχουμε σύντομα εκλογές
στην Ελλάδα όπως πρόσφατα στον
Καναδά;
- Η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα είναι διαφορετική από ότι στον Καναδά. Η κυβέρνηση του Justin Trudeau ήταν κυβέρνηση
συνεργασίας. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή έχει αυτοδυναμία. Ωστόσο, η οργή που έχει προκαλέσει στην Ελληνική κοινωνία
τον τελευταίο καιρό είναι εμφανής. Μια τα μέτρα περιορισμού για την μείωση της
διασποράς του COVID-19,
που σε πολλές περιπτώσεις
είναι ξεκάθαρα μέτρα καταστολής κι όχι πολιτικής προστασίας. Επίσης τα γεγονότα
με τις πρόσφατες πυρκαγιές
το καλοκαίρι αλλά και την
κατασπατάληση πόρων με
αποδέκτες άλλους, πλην της
δημόσιας υγείας, αλλά και
πυροπροστασίας κι όχι μόνο,
πραγματικά πιστεύω πως θα
μας φέρει προ των εκλογών
πολύ πιο σύντομα από ότι
περιμένουμε.
-Εσύ σαν Έλληνας πλέον
του εξωτερικού, πώς θα
μπορούσες να βοηθήσεις
την παροικία από την θέση

του βουλευτή;
-Ζω στον Καναδά τα τελευταία 4 χρόνια και μάλιστα τον
πρώτο χρόνο που βρέθηκα
στο Τορόντο δούλεψα σαν
δάσκαλος στην Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο. Αυτό μου
έδωσε την δυνατότητα να δω
ο ίδιος από κοντά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ελληνική παροικία και κυρίως οι
Έλληνες του εξωτερικού που
επιθυμούν να κρατήσουν ζωντανή την επαφή με την χώρα
μας. Τα προηγούμενα έτη δεν
μπορούσε να εκλεγεί κάποιος
στο Ελληνικό κοινοβούλιο ως
άμεσος πολιτευτής του εξωτερικού. Τώρα
με αυτή την ευκαιρία μπορούμε να έχουμε
ζωντανές φωνές της Ελληνικής διασποράς
μέσα στο κοινοβούλιο κι έτσι να μεταφέρουμε άμεσα τα προβλήματα της παροικίας
στο Ελληνικό κράτος. Είναι πολύ σημαντικό
εφόσον πλέον δίνεται το δικαίωμα σε Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν, έστω και
με την υπάρχουσα νομοθεσία διαμέσου του
προξενείου ή της πρεσβείας, να γνωρίζουν
ότι υπάρχουν άνθρωποι μέσα από την Ελληνική Παροικία που κατεβαίνουν υποψήφιοι ώστε να κρατηθεί ζωντανή η φωνή της
Ελληνικής Διασποράς μέσα στην καρδιά
της πολιτικής σκηνής της πατρίδας μας.
-Οπότε δηλαδή όπως είπε και ο Ιούλιος
Καίσαρας, ο κύβος ερρίφθη για την δική
σου συμμετοχή στις επόμενες βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα;
-Ακριβώς και θα συνεχίσω να προετοιμάζομαι γι’ αυτό όλο και περισσότερο όσο περνάει ο καιρός ούτως ώστε να φανώ αντάξιος
των προσδοκιών όλων των Ελλήνων της
παροικίας μας που θα μας επιλέξουν με την
ψήφο τους, αλλά και αντάξιος της πρόσκλησης του προέδρου.
-Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο για
τον χρόνο σου και να σου ευχηθώ καλή
επιτυχία.
-Εγώ ευχαριστώ Κατερίνα για την ευκαιρία
της συνέντευξης και τις ευχές σου.

8

GREEK NEWS

Greek Press | October 15, 2021

Έκθεση ΔΝΤ: Στο 7,3% το πρωτογενές
έλλειμμα για το 2021 στην Ελλάδα
Τα έσοδα του δημοσίου προβλέπεται να
μειωθούν ελαφρά το 2022 και το 2023
Μείωση του δημόσιου χρέους από φέτος
και επιστροφή της Ελλάδας στα πρωτογενή
πλεονάσματα από το 2023 προβλέπει για
την Ελλάδα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ) σε έκθεσή του που δόθηκε σήμερα
στη δημοσιότητα.
Το Ταμείο προβλέπει ότι το συνολικό έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης θα διαμορφωθεί φέτος στο 10,2% του ΑΕΠ έναντι 10,5%
πέρυσι, για να μειωθεί σημαντικά στο 4,3%
το 2022 και να συνεχίσει να υποχωρεί τα
επόμενα χρόνια για να φθάσει στο 1,6% το
2026.
Το πρωτογενές έλλειμμα - στο οποίο δεν
περιλαμβάνονται οι τόκοι για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους - προβλέπεται
να μειωθεί οριακά φέτος στο 7,3% του ΑΕΠ
από 7,5% πέρυσι και να μειωθεί δραστικά
το 2022 στο 1,3%, ενώ από το 2023 προβλέπεται να καταγραφεί μικρό πρωτογενές
πλεόνασμα 0,2%, το οποίο θα αυξάνεται
σταδιακά τα επόμενα χρόνια για να φθάσει
στο 1,5% το 2026.
Η δημοσιονομική προσαρμογή θα βασισθεί
περισσότερο στη μείωση των δημοσίων δαπανών, οι οποίες προβλέπεται να μειωθούν
από το 60,7% του ΑΕΠ το 2020 στο 59%
φέτος και στο 52,4% το 2022 και να συνεχίσουν να υποχωρούν τα επόμενα χρόνια για
να φθάσουν το 48,3% το 2026.
Τα έσοδα του δημοσίου προβλέπεται να
μειωθούν ελαφρά το 2022 και το 2023 στο
48,1% του ΑΕΠ από 48,8% φέτος και να
υποχωρήσουν στη συνέχεια σταδιακά στο
46,8% το 2026.
Το χρέος της γενικής κυβέρνησης κορυφώθηκε, σύμφωνα με το ΔΝΤ, το 2020 στο
211,2% του ΑΕΠ, ενώ προβλέπεται να υποχωρήσει φέτος στο 206,7% και να συνεχίσει
να αποκλιμακώνεται στη συνέχεια για να
υποχωρήσει το 2026 στο 179,6%.

Το αποτύπωμα της πανδημίας στο παγκόσμιο χρέος
Στη διάρκεια της πανδημίας το παγκόσμιο
χρέος - του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
πλην τραπεζών - αυξήθηκε κατά 14% στο
επίπεδο - ρεκόρ των 226 τρισ. δολαρίων. Το
παγκόσμιο δημόσιο χρέος ανέρχεται στα 88
τρισ. δολάρια ή κοντά στο 100% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το 2021 και το 2022 αναμένεται
να μειωθεί κατά περίπου μία ποσοστιαία
μονάδα κάθε χρόνο και στη συνέχεια να
σταθεροποιηθεί στο 97% του ΑΕΠ.
Το Ταμείο προειδοποιεί για τον κίνδυνο
ξαφνικής αύξησης των επιτοκίων στις αναπτυγμένες οικονομίες, ενώ σημειώνει ότι
οι κεντρικές τράπεζες κάποιων οικονομιών
αναδυόμενων αγορών έχουν αρχίσει να αυξάνουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν
τον πληθωρισμό.
Το Ταμείο σημειώνει ότι οι χώρες θα πρέπει
να προσαρμόσουν τις δημοσιονομικές πολιτικές τους στις ιδιαίτερες συνθήκες τους,
μεταξύ άλλων στο ποσοστό των εμβολιασμών και την ένταση της ανάκαμψής τους
αναφέρει το Ταμείο. Σημειώνει, επίσης, ότι
πρέπει να ενισχυθεί η αξιοπιστία των πολιτικών τους με μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά πλαίσια που μπορούν να πείσουν τους
δανειστές ότι είναι δημοσιονομικά υπεύθυνες και έτσι να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησής τους.

Κεγκέρογλου και Γερουλάνος βάζουν
πλώρη για τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ
Ντόμινο εξελίξεων στο Κίνημα
Αλλαγής, μετά τα νέα δεδομένα
που διαμορφώθηκαν ύστερα
από την ξαφνική ασθένεια και
απόσυρση της Φώφης Γεννηματά, με τους υποψήφιους για
την προεδρία να φτάνουν στους
πέντε.
Μετά την ανακοίνωση υποψηφιότητας για την προεδρία
από τον γραμματέα της ΚΟ του
ΚΙΝΑΛ, Βασίλη Κεγκέρογλου,
και ο Παύλος Γερουλάνος, με επιστολή του
προς την ΕΔΕΚΑΠ, εκδηλώνει την πρόθεσή
του να είναι υποψήφιος για την ηγεσία του
κόμματος.
Και οι δύο νέοι υποψήφιοι ζητούν παράταση πέραν της Παρασκευής 15 Οκτωβρίου,
της προθεσμίας για τη συλλογή των 5.000
απαιτούμενων υπογραφών, που θα στηρίζουν την υποψηφιότητά τους.
Ο κ. Γερουλάνος, μάλιστα, ζητά και την επιμήκυνση της προεκλογικής διαδικασίας,
«για να δοθεί η δυνατότητα πολιτικού διαλόγου με την κοινωνία, ώστε να προκύψουν

απαντήσεις τέτοιες, που θα
μας καταστήσουν ξανά κυρίαρχη δύναμη αλλαγής», όπως
αναφέρει χαρακτηριστικά.
Στην επιστολή του, ο Παύλος
Γερουλάνος αναφέρεται στην
πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, τονίζοντας πως «στεκόμαστε όλοι
δίπλα της στη νέα μάχη που
δίνει, με πίστη ότι θα την κερδίσει, διότι ξέρει να κερδίζει»,
ενώ κάνει λόγο για κενό «πολιτικό και σημαντικό» που αφήνει η μη συμμετοχή της στη διαδικασία εκλογής προέδρου
στο ΚΙΝΑΛ.
«Πράγματι, ενημέρωσα την ΕΔΕΚΑΠ, με
επιστολή μου, για την πρόθεσή μου να είμαι
υποψήφιος για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ και
ζήτησα να παραταθεί για μία εβδομάδα η
προθεσμία, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή
22 Οκτωβρίου, προκειμένου να συγκεντρώσω τις απαιτούμενες 5.000 υπογραφές»,
δήλωσε ο κ. Κεγκέρογλου.

Κρήτη – Προβληματισμός και
επιφυλακή για τη σεισμική ακολουθία
Ανήσυχοι παραμένουν οι σεισμολόγοι
που παρακολουθούν την εξέλιξη του
χθεσινού σεισμού των 6,3 ρίχτερ που συγκλόνισε την Κρήτη, καθώς εκτιμούν ότι
οι μετασεισμοί που ακολούθησαν είναι
περιορισμένοι.
Ένας μεγάλος σεισμός με ελάχιστη μετασεισμική δραστηριότητα. Αυτή είναι η
αντίφαση που στρέφει τα ανήσυχα βλέμματα των σεισμολόγων προς το Λασίθι
της Κρήτης.
«Αυτό που μας απασχολεί είναι ότι δεν
έχουμε την ισχυρή μετασεισμική ακολουθία
που στατιστικά έχουμε μετά από τέτοιους
σεισμούς και παρακαλουθούμε το φαινόμενο τις επόμενες ώρες» σημείωσε στο MEGA
ο Γεράσιμος Χουλιάρας.
Οι επιστήμονες παραμένουν πάντως καθησυχαστικοί. Η θάλασσα θα προστατέψει το
νησί.
Οι κάτοικοι στο Λασίθι προσπαθούν ακόμα
να ξεπεράσουν το σοκ. Τα σπίτια άντεξαν
και κυρίως δεν θρηνήσαμε θύματα, ενώ σοκαρισμένοι ακόμα είναι και οι ξένοι επισκέπτες του νησιού.
Καταμέτρηση ζημιών στη Σητεία
Στον Ξερόκαμπο, στη Ζάκρο και τη Σητεία,
ήδη έχει αρχίσει η καταμέτρηση ζημιών.
«Δίνουμε προτεραιότητα στα σχολεία, στα
νοσοκομεία και όλα τα δημόσια κτίρια»

σημείωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ενώ ο
υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης
υπογράμμισε: «Είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε στην προώθηση των λύσεων και
για να στηρίξουμε τους κατοίκους και την
τοπική αυτοδιοίκηση».
Στο Αρκαλοχώρι ο Αλέξης Τσίπρας
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στο Αρκαλοχώρι και μίλησε με τους σεισμόπληκτους κατοίκους και τόνισε την ανάγκη να
επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ανακούφιση των πληγέντων.
«Να μην γίνει το ίδιο που έγινε με το Δαμάσι, που οι αποζημιώσεις δόθηκαν έναν
χρόνο μετά» ανέφερε ο κ. Τσίπρας.
Για τις επόμενες 48 ώρες οι αρχές του δήμου
παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η καταμέτρηση των ζημιών θα συνεχιστεί.

Κύμα συμπαράστασης στη
Φώφη Γεννηματά
Η Φώφη Γεννηματά έφυγε από
την κούρσα της διαδοχής του κινήματος αλλαγής ανατρέποντας
τα προγνωστικά για την επόμενη μέρα στο κίνημα αλλαγής
παραμένει στις επαλξεις της πολιτικής σαν απλή βουλευτής και
υπόσχεται να δίνει αγώνες.
Μάχες που σαν άνθρωπος γνώρισε από πρώτο χέρι εξαιτίας
της απώλειας των γονιών της
από καρκίνο. Ο Γιώργος Γεννηματάς πάλεψε με τον καρκίνο δύο χρόνια
και η Κάκια δέκα. Έφυγαν με επτά μήνες
διαφορά Ήταν το 1994, όταν ο Γιώργος
Γεννηματάς έφυγε από τη ζωή, χτυπημένος
από τον καρκίνο, σε ηλικία μόλις 55 ετών.
Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε χάσει τη μάχη
με την επάρατη νόσο, η σύζυγός του Κάκια,
σε ηλικία 54 ετών.
Η Φώφη Γεννηματα μεγαλωμένη σε πολιτικό περιβάλον δεν ήταν δυνατό να κάνει κάτι
άλλο από το να ακολουθήσει τα βήματα του

πατέρα της. Δυστυχώς και η
ίδια βρέθηκε αντιμέτωπη με
την ασθένεια που της στέρησε τους γονεις της και για την
οποία πολλές φορές κατά το
παρελθόν μίλησε δημόσια,
καθώς και για τη μάχη που
έχει δώσει τα προηγούμενα
χρόνια.
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ
παρά την ταλαιπωρία από
την κρίση ειλεού προχθές το
βράδυ, κάλεσε χθες μέσω zoom από τον
Ευαγγελισμό τους στενούς της συνεργάτες
για να τους ενημερώσει.
Μεγάλο ήταν το κύμα συμπαράστασης από
τον πολιτικό κόσμο καθώς τόσο μέλη του
ΚΙΝΑΛ όπως οι Ανδρέας Λοβέρδος, Χάρης
Καστανίδης και Νίκος Ανδρουλάκης, όσο
και ο πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων, έστειλαν τις ευχές τους
για ταχεία ανάρρωση.

ΕΝΦΙΑ – Άνοιξε η πλατφόρμα για
διορθώσεις στις δηλώσεις
Τις πύλες της ηλεκτρονικής εφαρμογής για
την υποβολή αρχικών και τροποποιητικών
δηλώσεων Ε9 έτους 2021 άνοιξε η ΑΑΔΕ.
Έτσι, οι φορολογούμενοι που εντόπισαν
λάθη και παραλείψεις στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ έχουν την ευκαιρία να τα
διορθώσουν.
Αμέσως μετά θα εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό με το ποσό του φόρου ακινήτων που θα
πρέπει να πληρώσουν.
Τα συνηθέστερα λάθη αφορούν σε:
– ποσοστά συνιδιοκτησίας

– βοηθητικούς χώρους
– ημιτελή κτίσματα
Σημειώνεται ότι οι δύο πρώτες δόσεις θα
πρέπει να εξοφληθούν έως τις 29 Οκτωβρίου, ενώ η τελευταία δόση θα καταβληθεί
έως το τέλος Φεβρουαρίου 2022.
Αν προκύψει μείωση φόρου:
– Έως 300 € θα γίνεται αυτόματη
εκκαθάριση
– Πάνω από 300 €, με δικαιολογητικά στην
Εφορία για να γίνει έλεγχος.
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Υπογράφηκε η νέα ελληνοαμερικανική αμυντική συμφωνία:
Ψήφος εμπιστοσύνης στον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας
Η επιβεβαίωση του στρατηγικού και σταθεροποιητικού ρόλου που διαδραματίζει
η Ελλάδα από την περιοχή των Βαλκανίων μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται στον πυρήνα της νέας Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας
(MDCA) που υπέγραψε η χώρα μας με
τις ΗΠΑ. Λίγο μετά την ολοκλήρωση της
συνάντησης του Νίκου Δένδια με τον
Άντονι Μπλίνκεν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ,
οι δύο υπουργοί προσήλθαν στην αίθουσα Benjamin Franklin όπου υπέγραψαν
σε ειδική τελετή την πενταετή ανανέωση
της συμφωνίας.
Στον απόηχο της υπογραφής, διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η MDCA αποτελεί
μια ψήφο εμπιστοσύνης που αναγνωρίζει
έμπρακτα τον διευρυμένο γεωπολιτικό ρόλο
που καλείται να παίξει η Ελλάδα. Όπως
μάλιστα επισημαίνουν, οι ΗΠΑ επιλέγουν
να ενισχύσουν το γεωπολιτικό και στρατηγικό τους αποτύπωμα στη χώρα μας, την
ίδια ώρα που απομακρύνονται από την
Ευρώπη και στρέφουν το στρατηγικό τους
ενδιαφέρον στον Ειρηνικό. Ως εκ τούτου, η
Ελλάδα συγκαταλέγεται στο γκρουπ των
ελάχιστων ευρωπαϊκών χωρών στις οποίες
οι ΗΠΑ επενδύουν για το μέλλον. Αξίζει να
σημειωθεί ότι πρόκειται για συμβατική δέσμευση που θα συνεχίσει να ακολουθείται
ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι ο ένοικος
στον Λευκό Οίκο.
Υπό αυτό το πρίσμα, ένα άλλο στοιχείο που
αποτιμάται θετικά είναι η πενταετής χρονική παράταση, με δεδομένο ότι προσδίδει
μακροπρόθεσμο χαρακτήρα στην αμυντική
σχέση και επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να
επενδύσει γεωπολιτικά και στρατηγικά στην
Ελλάδα. Οι διπλωματικές πηγές εκτιμούν
ότι η μεγαλύτερη χρονική διάρκεια θα επιτρέψει στη συμφωνία να απαλλαγεί από τη
συγκυρία της στιγμής, η οποία διαμορφώνεται από τις σχέσεις που έχουν οι ΗΠΑ με
άλλα κράτη της περιοχής.
Ένα άλλο θετικό γεγονός που καταδεικνύει
την αυτοτελή στρατηγική αξία της Ελλάδας
είναι ότι σε αντιδιαστολή με το παρελθόν
οι ΗΠΑ δεν επιχείρησαν να κάνουν ένα
αντίστοιχο άνοιγμα προς την Τουρκία. Διπλωματικές πηγές παρατήρησαν ότι είναι
η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ δεν βάζουν την
Ελλάδα και την Τουρκία στο ίδιο καλάθι.
Αντιθέτως, η Ουάσιγκτον φαίνεται ότι δεν
πτοείται από την προκλητική συμπεριφορά
της Τουρκίας και δεν διστάζει να αναπτύξει
τις δυνάμεις της στην Ελλάδα. Η επιλογή
της Αλεξανδρούπολης θεωρείται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που υποδηλώνει
την αμερικανική βούληση για την ενίσχυση
της ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το γεγονός ότι αυτή η επιλογή γίνεται
με παράκαμψη των Στενών του Βοσπόρου,
εκτιμάται ότι θα προσκομίσει οφέλη για την
ευρύτερη περιοχή του Έβρου και της Θράκης. Κάνοντας μια συνολική αποτίμηση
της δυναμικής που εμφανίζουν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, διπλωματικές πηγές
υπογράμμισαν ότι «η διμερής σχέση έχει
περάσει σε επίπεδο χωρίς σύγκριση στην
διακοσαετή ιστορία των δύο κρατών».
Προστασία της Ελληνικής Εδαφικής
Ακεραιότητας
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της χώρας
θωρακίζεται περαιτέρω, τόσο μέσω της
ρητής αναφοράς που υπάρχει στο κείμενο

της συμφωνίας, όσο και μέσω της παρουσίας αμερικανικών δυνάμεων σε περιοχές
κλειδιά, όπως ο Έβρος και η Κρήτη. Τρεις
δεκαετίες μετά την αρχική συμφωνία και
μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό γεωπολιτικό περιβάλλον οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν
την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας
της Ελλάδας.
Αμερικανική Καταδίκη του Casus Belli
Για πρώτη φορά σε συμβατικό κείμενο που
αφορά τη χώρα μας, οι ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν
ότι η απειλή χρήσης βίας είναι μη αποδεκτή πρακτική. Η συγκεκριμένη αναφορά
ερμηνεύεται από την ελληνική πλευρά ως
μια έμμεση καταδίκη του τουρκικού casus
belli. Η συγκεκριμένη διατύπωση θεωρείται, λοιπόν, ότι φωτογραφίζει εμμέσως πλην
σαφώς το casus belli, κάτι που κρινόταν
απαραίτητο, καθώς όταν είχε υπογραφεί η
συμφωνία η Τουρκία δεν είχε βάλει ακόμα
την απειλή χρήσης βίας στο τραπέζι.
Σε αυτό το πλαίσιο, επιβεβαιώνεται η απόφαση για αμοιβαία προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας απέναντι
σε ενέργειες που απειλούν την ειρήνη και
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι ένοπλες επιθέσεις. Μάλιστα οι δύο πλευρές δεσμεύονται να αποτρέψουν τέτοιες ενέργειες
αλλά και να αντιταχθούν σε αυτές.
Ενίσχυση της Αμερικανικής Στρατιωτικής Παρουσίας σε Περιοχές Καίριας
Στρατηγικής Σημασίας
Η νέα συμφωνία ενισχύει το αμερικανικό
αποτύπωμα σε περιοχές καίριας στρατηγικής σημασίας για την χώρα μας. Η επιλογή
στρατοπέδου πλησίον της Αλεξανδρούπολης και του Ναύσταθμου της Σούδας αποτελούν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα,
καθώς πρόκειται για περιοχές όπου εμφανίζεται έντονη τουρκική παραβατικότητα. Όσον αφορά την Αλεξανδρούπολη, οι
μνήμες από τα γεγονότα του Έβρου παραμένουν νωπές, ενώ η Κρήτη συνδέεται με
το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο, το
οποίο εντάσσεται στο ευρύτερο στρατηγικό
πλαίσιο του τουρκικού αναθεωρητισμού.
Επιπλέον, η χρονική παράταση της συμφωνίας ανοίγει πλέον τον δρόμο για την
εκταμίευση κονδυλίων από το αμερικανικό
Κογκρέσο, τα οποία θα επιτρέψουν τη πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε
έργα στρατιωτικών υποδομών. Η συμφωνία
επιτρέπει στη χώρα μας τη χρήση αυτών
των εκσυγχρονισμένων εγκαταστάσεων και
συνεπώς θα λειτουργήσει και προς όφελος
των Ελληνικών Ένοπλων Δυνάμεων.
Με τα νέα δεδομένα, η συμφωνία είναι πενταετής και προβλέπει μια περίοδο χάριτος
δύο ετών στην περίπτωση που μια από τις
δύο πλευρές αποφασίσει να την καταγγείλει.
Ανοιχτό Παράθυρο για την Μελλοντική
Επέκταση του Αμερικανικού Στρατιωτικού Αποτυπώματος σε Ελληνικά Νησιά
Η νέα συμφωνία όχι μόνο δεν αποκλείει
την μελλοντική αμερικανική παρουσία στα
Ελληνικά νησιά πέραν της Κρήτης, αλλά
περιλαμβάνει και ρητή πρόβλεψη για την
επέκταση και σε άλλες εγκαταστάσεις. Διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η
αμερικανική πλευρά δεν επιθυμούσε στην
παρούσα τουλάχιστον συγκυρία να δεσμευτεί άμεσα για άλλες περιοχές. Ερμηνεύοντας, λοιπόν, τη συγκεκριμένη απόφαση,
εκτίμησαν ότι έχει να κάνει με γεωγραφικές
επιλογές αλλά και οικονομικούς λόγους.
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Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί
ότι στρατηγικοί εταίροι όπως τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι
οποίοι βρίσκονται εκτός των πολυμερών σχημάτων, επενδύουν
στην ελληνική άμυνα. Η συγκεκριμένη εξέλιξη εκτιμάται ότι ανοίγει
τον δρόμο για την ενίσχυση των
δεσμών και με άλλους εταίρους.

Ωστόσο, η συμφωνία βάζει τα θεμέλια για
τη μελλοντική αύξηση των τοποθεσιών εφόσον το επιβάλουν οι συνθήκες.
Οι Διμερείς Συμφωνίες Δημιουργούν μια
Ασπίδα Προστασίας που Υπερβαίνει Δεσμεύσεις σε Πολυμερή Σχήματα
Υπό το φως των νέων συμφωνιών με τις
ΗΠΑ και την Γαλλία, διπλωματικές πηγές
υπογράμμισαν το γεγονός ότι στρατηγικοί
σύμμαχοι της Ελλάδας αποφασίζουν να
επενδύουν διμερώς στην χώρα μας και συνεπώς να ενισχύσουν περαιτέρω τις υπάρχουσες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει
εντός του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Όπως σημείωσαν το συγκεκριμένο γεγονός υποδηλώνει
την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουν στην
προστασία και την ευημερία της χώρας μας.

Η Ελλάδα Καθίσταται Κρίσιμος
Παράγοντας στην Ευρωπαϊκή
Άμυνα και στην Ενδυνάμωση
των Διατλαντικών Δεσμών
Διπλωματικές πηγές επισήμαναν ότι η νέα
συμφωνία αποτελεί απόδειξη ότι η στρατηγική σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ παραμένει ακέραια και δυναμική. Για την ελληνική
πλευρά, οι συμφωνίες με την Ουάσιγκτον
και με το Παρίσι αλληλοσυμπληρώνονται
και δεν είναι ανταγωνιστικές, καθώς αποτελούν σημεία ορόσημο στις προσπάθειες
που καταβάλλει η Ελλάδα για την Ευρωπαϊκή και την ευρωατλαντική ασφάλεια. Υπό
αυτό το πρίσμα, σημειώνεται ότι η αγορά
στρατιωτικού εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας συνεισφέρει στην ενίσχυση της
άμυνας αλλά και της δίκαιης κατανομής των
βαρών μεταξύ Ευρωπαίων συμμάχων και
των ΗΠΑ εντός του ΝΑΤΟ.

Μπάλλος – Ισχυρές καταιγίδες
στην Αττική – Χιόνισε στη
Βόρεια Ελλάδα – Βιβλική
καταστροφή στη Βόρεια Εύβοια
Σε κλοιό έντονης κακοκαιρίας βρίσκεται όλη η χώρα, με καταρρακτώδεις
βροχές αλλά και χιόνια στη Βόρεια
Ελλάδα.
Ξεκίνησε να σαρώνει ολόκληρη τη
χώρα η κακοκαιρία Μπάλλος με βροχές και χαλαζοπτώσεις.
Οι ουρανοί άνοιξαν και οι δρόμοι στη
Γλυφάδα μετατράπηκαν σε ποτάμια
κάνοντας επικίνδυνη τη διέλευση πεζών και οχημάτων.
Οι κεντρικοί δρόμοι της πρωτεύουσας στο κόκκινο. Οδηγοί περίμεναν για
ώρες στο τιμόνι μέχρι να φτάσουν στον
προορισμό τους.
Στο Μεσολόγγι η καταρρακτώδης βροχή
έχει σκεπάσει τα πάντα.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται να
συνεχιστούν στη περιοχή για αυτό με απόφαση του δημάρχου, Κώστα Λύρου, δε λειτούργησαν σήμερα σχολεία και οι παιδικοί
σταθμοί.
Οι προειδοποιήσεις μέσω του 112 ξεκίνησαν
να πηγαίνουν σε Κέρκυρα και Κεφαλλονιά.
Μέσω των μηνυμάτων καλούνται οι πολίτες
να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.
Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στη Φλώρινα με τις
εικόνες να θυμίζουν Χριστούγεννα.
Στις ήδη πλημμυρισμένες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας από την κακοκαιρία Αθηνά
οι κάτοικοι δίνουν μάχη με το χρόνο και
προσπαθούν να οχυρώσουν τις περιουσίες
τους.
Κάποιοι ηλικιωμένοι αλλά και ευπαθείς
ομάδες έχουν ήδη μεταφερθεί σε ασφαλή
σημεία ενώ μισθώθηκε και ξενοδοχείο για
όποιον έχει ανάγκη.
Ήδη η πυροσβεστική υπηρεσία έχει δεχτεί

αρκετές κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από
σπίτια στη Βόρεια Εύβοια.
Ο φόβος για τη σημερινή και αυριανή ημέρα
είναι διάχυτος. Οι κάτοικοι μετρούν για πολλοστή φορά τις πληγές τους.
Έτοιμο ακόμα και για εκκένωση περιοχών
όπου χρειαστεί σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων είναι το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.
Ο υπουργός Χρήστος Στυλιανίδης, μετά
από την σύσκεψη με τους συναρμόδιους
φορείς, τόνισε ότι «προτεραιότητα είναι η
προστασία της ανθρώπινης ζωής».
Σε επιφυλακή βρίσκονται από το πρωί Πυροσβεστική Υπηρεσία, αστυνομία, στρατός
αλλά και το ΕΚΑΒ.
Εικόνες βιβλικής καταστροφής στη Βόρεια
Εύβοια
Στο χωριό Αχλάδι στη Βόρεια Εύβοια, οι κάτοικοι βρίσκονται σε επιφυλακή περιμένοντας τη νέα κακοκαιρία που αναμένεται να
ξεκινήσει σε λίγες ώρες.
Μηχανήματα του δήμου εργάζονται συνεχώς, προσπαθώντας να καθαρίσουν το
ρέμα, ενώ και οι κάτοικοι προσπαθούν να
οχυρώσουν τις περιουσίες τους με σακιά
από άμμο.
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Ontario planning to lift more
COVID-19 restrictions next week
The Ford government is planning to loosen
more COVID-19 restrictions as COVID-19
cases continue to trend down.
A senior Ontario government source says
the province will soon announce a plan
to end capacity limits in venues such as
restaurants and gyms.
It comes nearly a week after Ontario lifted
capacity limits in sports venues, concerts
halls and movie theatres.
The province had planned to eventually exit
the Step 3 phase of their reopening plan,
but increasing case numbers and the delta
variant forced them to pause.
The source, who wasn’t authorized to speak
about the pending announcement publicly,
said the province will release a plan late
next week for exiting Ontario’s reopening
framework, which will include details on
when more capacity limits can be lifted.
Masking indoors and other public health
restrictions are expected to remain in effect.
Speaking on Thursday, the province’s chief
medical officer of health acknowledged
that the removal of vaccine certificates will
be done in a phased approach, saying that
eventually, some venues won’t be required
to ask individuals for credentials.
Dr. Kieran Moore did say that vaccine
certificates will likely remain in place for
venues of mass gatherings, or where a large
number of people are in close proximity.
“That safe gradual removal of health
measures in Ontario has done us well all
along,” Moore said.
“What we see is a phased removal of
domains requiring verification of your
immunization as we have very low rates
across Ontario. We may not require them
in some venues but will in others where we
have mass gatherings happening.”
Toronto Mayor John Tory spoke with
Breakfast Television on Thursday morning
and said he has talked to the Premier a
couple of times about loosening restrictions.
Tory added the province is “working on a
change that would provide a greater degree
of consistency” and a “responsible, safe
return to normal life.”
Business groups have been expressing
frustration and anger since the government

announced late last week that it was lifting
capacity limits for some settings that require
proof of vaccination but not others.
Cinemas, theatres, concert venues, meeting
and event spaces, and spectator sports
venues were allowed to open with 100 per
cent capacity as of Saturday, and physical
distancing mostly isn’t required.
The Canadian Federation of Independent
Business (CFIB) and the Ontario Chamber
of Commerce said they didn’t understand
why capacity limits could be lifted on those
large venues, but not at small businesses
such as restaurants and fitness studios.
The CFIB says small business owners are
wondering why the Toronto Maple Leafs
and Ottawa Senators can pack in fans at full
capacity, while a bowling alley can’t open
more than half of its lanes.
COVID-19 case numbers have been slowly
decreasing with just over 300 new cases
reported on Wednesday. The seven-day
average also continues to trend downwards
with it dropping to 500, reaching the lowest
point since Aug. 19.
Vaccination numbers also continue to
increase and have surpassed the province’s
original metrics for exiting Step 3 with 87
per cent of the population eligible to be
vaccinated having one dose and 82.5 per
cent fully vaccinated.
Premier Doug Ford will hold a press
conference on Friday to discuss the digital
vaccine certificate application that is now
available for download.
Proof-of-vaccination is currently required
in most indoor settings including dine-in
restaurants, gyms, indoor events and sports
facilities.

Ontario’s digital COVID-19 vaccine
passport app now available to download

Ontario’s new digital app to verify a person’s
COVID-19 vaccination status is now
available to download.

The app quietly appeared in the Apple and
Google app stores on Thursday. The Ford
government previously said the app would

Toronto's Speed Cameras Will
Be Popping Up In 50 New Spots
Next Month & Here's Where
If you're a Toronto driver with
a need for speed, you may
find yourself getting more
tickets in the near future.
Thousand
of
speeding
tickets were issued from July
to August from Toronto's
speed cameras, according to
the City of Toronto, and now
they will be popping up in
new locations across the 6ix
in November.
Currently, the city of Toronto
has 50 automated speed
enforcement
devices,
"installed near schools in Community Safety
Zones."
But with the fourth round of devices soon to
be installed this fall, according to a City of
Toronto press release, there will be 50 new
locations for you to get caught speeding.
Here are the pending automated speed
enforcement device locations:
1.Birmingham St. West of Kipling Ave.
2.Queens Quay East of Bathurst St.
3.Royal York Rd. North of Coney Rd.
4.Givins St. South of Argyle St.
5.Jane St. South of Weatherell St.
6.Beverley St. Near D'Arcy St.
7.Montgomery Rd. Near Loyalist Rd.
8.Queen St. E. Near Sackville St.
9.Priscilla Ave. South of Dundas St. W.
10Isabella St. West of Sherbourne St.
11Davenport Rd. Near Bishop St.
12.Oakwood Ave. Near Biggar Ave.
13.Dufferin St. North of Norton Ave.
14.Westwood Ave. West of Carlaw Ave.
15.Arlington Ave. South of Durham Ave.
16.Bathurst St. Near Ardmore Rd.
17.Donlands Ave. Near Memorial Park Ave.
18.The Westway West of Brampton Rd.
19.Cosburn Ave. West of Binswood Ave.

20.Lawrence Ave. W. East
of Martini Dr.
21.King St. South of George
St
22.Glenmount Ave. Near
Madoc Dr.
23.Avenue Rd. South of
Caribou Rd.
24.O'Connor Dr. Near
Wakunda Place.
25.Lawrence Ave. E. East of
Mildenhall Rd.
26.Kipling Ave. South of
Snaresbrook Dr.
27.Kingston Rd. East of

Chine Dr.
28.Sheppard Ave. W. East of Buckland Rd.
29.Jane St. North of Clair Rd.
30.Cathedral Bluffs Dr. South of Kingston
Rd.
31.Faywood Blvd. Near Norcross Rd.
32.Scarsdale Rd. South of York Mills Rd.
33.Yorkwoods Gate. East of Jane St.
34.Banbury Rd. Near Portsmith Rd.
35.Silverstone Dr. North of Avening Dr.
36.Wallingford Rd. North of Cassandra
Blvd.
37.Dewey Dr. East of Pharmacy Ave.
38.Birchmount Rd. South of Ellendale Dr.
39.Senlac Rd. South of Horsham Ave.
40.Victoria Park Ave. North of Old
Sheppard Ave.
41.Brian Dr. North of Clydesdale Dr.
42.Cactus Ave. North of Moore Park Ave.
43.Bellamy Rd. N. South of Northleigh Dr.
44.Brimorton Dr. Near Amberjack Blvd.
45.Lockie Ave. East of Donalda Cres.
46.Manse Rd. Near 292 Manse Rd.
47.Warden Ave. South of Glen Springs Dr.
48.Nugget Ave. East of Transfer Place.
49.Wickson Trail West of Brenyon Way
50.Finch Ave. E. West of Neilson Rd.

be put into use on Oct. 22, but officials didn’t confirm when it
would be available to download.
Premier Doug Ford and members of his government will
officially unveil the app on Friday at a news conference.
A Ford government spokesperson said the app was
made available for download to ensure it was available for
businesses and organizations on Friday.
The app will be primarily used by businesses and
organizations to scan QR codes of fully vaccinated patrons.
Those QR codes will be provided by the Ontario Ministry of
Health, similar to the process for vaccination receipts.
While the digital service will be available on Oct. 22, people
will still have the option of showing their original vaccination
receipts.
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Help with bad tenants is on
the way for condo owners
Condominium owners who rent out their
units without credit and reference checks
run the risk of being financially responsible
for their tenant’s misbehaviour.
Heidi Yee Hui owns a condominium on
Carlton St., in Toronto, which she leased out
to a male tenant earlier this year. Soon after
moving in, he began to engage in “bizarre
and threatening behaviour.” He took off his
clothes in the common areas of the building,
and performed what a court later called
“lewd acts.” He also blocked the entrance to
the building, not allowing other residents to
enter.
Evidence produced at the hearing claimed
he pulled a knife on a security guard,
disturbed residents and carved his initials on
some of the doors of condo units. He was
arrested twice for his conduct in the building.
In June, Hui delivered an eviction notice
to the problematic tenant, but the Landlord
and Tenant Board denied her request for an
expedited hearing.
At the end of August, the condominium
corporation brought a court application for
an order requiring the tenant to observe the
building’s rules, and the owner to take all
reasonable steps to ensure that her tenant
complied. The owner co-operated with the
condominium’s court application, but the
tenant did not attend the court hearing.
Justice William Chalmers issued an order
requiring the tenant to cease engaging
in any threatening, abusive, intimidating
and harassing behaviour. The judge could
not order the tenant evicted because that
is under the exclusive jurisdiction of the
Landlord and Tenant Board.
Unfortunately, the unit owner got hit with
$10,000 in court costs even though she had
cooperated with the condominium’s court
application. The judge noted that the other
unit owners should not have to pay for the
legal costs of the proceeding against Hui’s
tenant.

The Hui case reminds me of a 2019 court
ruling involving a condominium building on
Weston Rd., and Harbans Kaur Sandhu,
a unit owner. When her tenant pursued
an unsuccessful lawsuit against the
condominium corporation, the judge ordered
the $86,000 court costs to be added to the
owner’s common expenses.
The good news for landlords, condominium
corporations and law-abiding tenants is
that as of January 1, 2022 several changes
to the Condominium Act will come into
force. These include that the Condominium
Authority Tribunal will more quickly — and
less expensively — hear disputes, such as
the claim against Hui and her tenant.
Changes to the legislation will prohibit a
person from:
•
Doing, or not doing, anything likely
to damage condo property or cause injury or
illness to an individual.
•
Carrying on or permitting activities
in a condo corporation if they result in the
creation or continuation of any unreasonable
noise that is a nuisance, annoyance or
disruption.
Legislative amendments will set out a list
of prescribed nuisances, annoyances or
disruptions which will include unreasonable
odour, smoke, vapour, light and vibration.
The Condominium Authority will also
have the power to enforce provisions in
a condominium’s declaration or bylaws
governing indemnification of owners or
the corporation involved in these types of
disputes.
It’s a big step forward in consumer protection.

Air Canada changes how early
passengers need to checkin for many Toronto flights
Air Canada has announced changes to how
early passengers will need to check-in for
many flights leaving from Toronto.
Beginning Oct. 13, the check-in and baggage
drop-off deadline for passengers flying to
the U.S. or an international destination will
increase to 90 minutes before the scheduled
departure.
"The aim is to ensure customers have
adequate time to catch their flights and to
improve customer flow at the airport," an
Air Canada spokesperson told CTV News
Toronto on Tuesday.
The airline also says that starting Oct. 13
a new queue system will be introduced for
flights departing to the U.S. before 12 p.m.
Air Canada says passengers should look
for signage after check-in to determine what
security and customs line they should enter
for their flight.
"We apologize in advance for any additional
wait times as we work to make your
experience at Toronto Pearson as seamless
as possible," Air Canada said in a tweet.
Before the changes were made, Air Canada

passengers were asked to check-in and
drop their bags 60 minutes before departure
to the U.S. or an international destination.
Passengers are still being asked to arrive
at the airport two hours before a flight to
the U.S. and three hours before any other
international flight.
For flights within Canada the rules remain
the same. Passengers are asked to arrive at
the airport 90 minutes before their departure
but can check-in or drop their bags 45
minutes prior to leaving.
A spokesperson for Toronto Pearson told
CTV News Toronto they were not aware of
any other airlines changing their check-in
times.

Winter tires are the next looming
shortage for consumers
Want new snow tires? Higher begin
procuring now earlier than the chance rolls
away.
The identical COVID-related supply-chain
woes which have hit the whole lot from
microchips to meals to used vehicles means
it is going to be more durable than traditional
to get winter tires this 12 months. (You can
even thank a awful harvest for rubber timber
in Southeast Asia, the world’s largest supply
of pure rubber.)
A director at one in all Canada’s largest tire
retailers mentioned the corporate has been
working laborious to maintain an enough
provide readily available. Nonetheless, Ron
Pierce says prospects ought to most likely
hedge their bets.
“We’re recommending prospects get in
early to get the perfect choice of tires, as
there may be uncertainty relating to future
provide over the subsequent many months,”
mentioned Pierce, a regional director at
B.C.-based KalTire.
Pierce mentioned that having its personal
warehouse and trucking fleet helps KalTire
work round a number of the shortages.
“We all know that some particular
manufacturers, classes and/or sizes could
also be in brief provide as we enterprise
by the season, but when prospects have
flexibility, we are able to deal with the
overwhelming majority of their tire wants,”
Pierce mentioned.
A spokesperson for Canadian Tire declined
to remark.
Within the U.S., some short-track stock car
races were cancelled this summer due to
shortages within the tire provide.
Heavy rains in the course of the harvest
season and the unfold of a leaf fungus
known as Pestalotiopsis, which may reduce
the output in mature rubber crops by as
much as 90 per cent, hampered this 12
months’s harvest in Thailand, Malaysia and
Indonesia. The three international locations
collectively account for roughly 70 per cent

of the world’s pure rubber provide.
Whereas tires include the whole lot from
steel to cloth and plastic, pure rubber —
produced from the sticky sap of the Hevea
brasiliensis tree — continues to be a key
element. Based on the U.S. Tire Producers’
Affiliation, pure rubber makes up roughly 19
per cent of the standard tire.
The awful harvest got here at a time when
provide chains worldwide are already
combating the impression of the worldwide
COVID-19 pandemic, mentioned Fraser
Johnson, a professor of operations
administration at Western College’s Ivey
College of Enterprise.
“It’s not simply container shortages. It’s
a mixture of COVID restrictions, labour
shortages globally, and extra COVID
outbreaks in some key manufacturing areas
of the world,” mentioned Johnson, a supplychain specialist who’s additionally director of
the Ivey Buying Managers Index.
These logistical woes, mixed with a lift in
demand as some economies start to calm
down COVID-related restrictions, have led
to prolonged bottlenecks at ports around the
globe, notably on this continent, mentioned
Fraser.
“Issues are a large number in North
America. There are ships ready two weeks
on the port in Lengthy Seaside. Often, a day
or two is taken into account an extended
wait,” mentioned Fraser, referring to a
California port which is without doubt one
of the largest hubs for U.S.-Asia commerce,
and which sees an estimated $100 billion
(U.S.) in items come by annually.

Ontario installs newly designed
HOV lanes and here are the rules
Ontario has installed HOV
lanes on a major highway
that have a new design and
different set of rules that
might be confusing for some
drivers seeing them for the
first time.
The Ministry of Transportation
said the newly installed HOV
lanes on Highway 400 in
Vaughan were opened this
week.
Here's how they work.
Existing HOV traffic lanes in Ontario allow
for vehicles to enter or exit by moving across
a dashed lane marking located along the
HOV lane.
The driver merges out of the HOV lane and
straight back into the regular flow of traffic.
The new design on Highway 400 uses a
dedicated transfer lane for motorists to enter
and exit the HOV lane.
Motorists who want to leave the HOV lane
must merge into the transfer lane before
going back into the regular traffic lanes.
Why is the government doing this?
The Ministry of Transportation told CTV

News Toronto the existing HOV lanes
provides “satisfactory guidance” to drivers
who are entering and exiting during most
traffic conditions.
But in some situations, the government says
there can be operational and safety concerns
when HOV lane traffic merges back into the
typically slower moving general-lane traffic.
The newly designed lanes give motorists a
chance to slow down to the speed of regular
traffic before merging back.
Highway 400 is currently the only place
where these lanes exist and no changes
have been made on Highway 404, Highway
403, Highway 427, Highway 410, Highway
417 and the QEW.
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Αμμόχωστος – Τα μόνιμα μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ ενημερώνει ξανά η Κύπρος
Στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προσφεύγει η Κύπρος προκειμένου να ενημερώσει για την έναρξη των
εργασιών ανοίγματος της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου από την Τουρκία.
Ο υπουργός εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε
σχετικά με την χτεσινή έναρξη των εργασιών που αφορούν την υλοποίηση της απόφασης για άνοιγμα μέρους της περίκλειστης
περιοχής της Αμμοχώστου από την Τουρκία, ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης όσο και ο
ίδιος βρίσκονται σε διαδικασία ενημέρωσης
τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Μάλιστα ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε
ότι σήμερα θα ενημερωθούν και τα μόνιμα
μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ,
σημειώνοντας πως πρόκειται για μια ενέργεια που έρχεται και σε αντίθεση και με πρόσφατη προεδρική δήλωση του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε συνέχεια της προσφυγής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ τόνισε το θέμα θα βρίσκεται
και στις συζητήσεις στο προσεχές Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών την Δευτέρα
στο Λουξεμβούργο.
Σε αυτό το πλαίσιο ο Νίκος Αναστασιάδης σε τηλεφωνική επικοινωνία του με
τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Ν. Μπένετ
τον ενημέρωσε σχετικά για τις παράνομες
ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος στην
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, καθώς
και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις συναντήσεις που είχε στη Νέα
Υόρκη με τον γγ του ΟΗΕ και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, όπως και για την καθυστέρηση
που παρατηρείται στον διορισμό ειδικού

απεσταλμένου του γγ του ΟΗΕ.
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας,
παράλληλα ενημέρωσε τον κ. Μπένετ, για
τις πρόσφατες προκλητικές ενέργειες της
Τουρκίας στα νοτιοδυτικά της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας με την παρενόχληση
του Nautical GEO και άλλες παραβιάσεις
στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου. Οι δύο
ηγέτες συμφώνησαν να είναι σε επαφή και
σημείωσαν ότι προσβλέπουν σε συνάντησή τους σύντομα
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε πως εάν
υπάρχει πραγματική θέληση και βούληση, η
κατάρρευση της λεγόμενης «κυβέρνησης»
του ψευδοκράτους δεν επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την προοπτική επανέναρξης
των συνομιλιών.
Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ακόμη ότι οι
ενέργειες της Τουρκίας τόσο στην περίκλειστη περιοχή της Αμμόχωστου αλλά και επί
της θαλάσσης της Κυπριακής Δημοκρατίας
εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης
της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποσκοπούν
ανάμεσα σε άλλα, να προωθήσουν μια
άλλη μορφή λύσης του Κυπριακού, «κάτι
το οποίο ούτε εμείς, ούτε η διεθνής κοινότητα μπορούμε να αποδεχτούμε ή καν να
συζητήσουμε».
Ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι με ευθύνη της τουρκικής πλευράς δεν κατέστη
εφιτκό να υπάρξει διορισμός ενός ειδικού
αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ για την
επίβλεψη των προοπτικών επανέξαρξης
των συνομιλιών, σημειώνοντας ωστόσο ότι,
όπως είπε, βλέπουμε κάποια δραστηριοποίηση από κάποια μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας προς την κατεύθυνση
επανέναρξης των συνομιλιών.

Ξανά με μπουλντόζες
στην περίκλειστη περιοχή
Βαρωσίου οι Τούρκοι
Σε νέες εργασίες στην περίκλειστη περιοχή του Βαρωσίου προβαίνει σήμερα το
καθεστώς και συγκεκριμένα στο τμήμα της
περιφραγμένης πόλης το οποίο στις 20 Ιουλίου ο Ερσίν Τατάρ είχε ανακοινώσει πως
θα «αποστρατικοποιηθεί και θα ανοίξει
πιλοτικά».
Βίντεο του τ/κ «πρακτορείου ειδήσεων Αμμοχώστου», που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει πως στη συγκεκριμένη περιοχή έχουν αφαιρεθεί τα
συρματοπλέγματα, ενώ μπουλντόζες, μικρά
και μεγάλα φορτηγά, αλλά και υπάλληλοι
του "δημαρχείου" Αμμοχώστου και στρατιώτες – κάνουν εργασίες καθαριότητας, αναστήλωσης, χωματουργικές και διόρθωσης
δρόμων και πεζοδρομίων.
Στα πλάνα φαίνονται η προέκταση της Λεωφόρου Ανεξαρτησίας και το τέρμα της οδού
Ερμού, καταστήματα όπως το ξυλεμπορικό
της οικογένειας Νικολάου Γεωργίου Μαραγκού. Διακρίνεται το κτίριο του Δημαρχείου
Αμμοχώστου αλλά και τμήμα δρόμου που
ήδη χρησιμοποιείται, όπου ήταν η Σχολή
Παπαθωμά.
Ο Ερσίν Τατάρ είχε πει στις 20 Ιουλίου
ότι η "αποστρατικοποίηση" του 3,5% του

κλειστού Βαρωσιού ήταν η έναρξη της δεύτερης φάσης της πρωτοβουλίας για το Βαρώσι. Με αυτό το βήμα, είχε προσθέσει, οι
δικαιούχοι που υποβάλλουν αίτηση στην
«επιτροπή ακίνητης περιουσίας» με αίτημα
επιστροφής θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν απόφαση προς αυτήν την κατεύθυνση. Την κίνηση είχε στηρίξει και ο Τούρκος
Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν που βρισκόταν
στα κατεχόμενα για τη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της εισβολής.
Στις 2 Αυγούστου ο «πρωθυπουργός», Ερσάν Σανέρ είχε δηλώσει πως το «υπουργικό
συμβούλιο» πήρε την απόφαση να καταργήσει για το 3,5% του Βαρωσίου, συνολικής
έκτασης 5 τ. χλμ, το "καθεστώς της στρατιωτικής περιοχής". Ο κ. Σανέρ είχε πει πως
στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΕΔΑΔ, οι
παλιοί ιδιοκτήτες θα μπορούσαν να διεκδικήσουν επιστροφή, αποζημίωση ή ανταλλαγή και θα μπορούσαν να ζήσουν υπό την
«κυριαρχία της τδβκ», ενώ είχε κάνει λόγο
και για περιουσία του ΕΒΚΑΦ σε αυτή την
περιοχή, η οποία θα αξιολογηθεί.
Η συγκεκριμένη απόφαση του "υπουργικού
συμβουλίου" δεν δημοσιεύθηκε στην "επίσημη εφημερίδα" του ψευδοκράτους.

Ύψιστη εθνική προτεραιότητα
η λύση του Κυπριακού
Ύψιστη εθνική προτεραιότητα χαρακτήρισε τη λύση του Κυπριακού, η Πρόεδρος
της Ελλάδας, Κατερίνα Σακελλαρόπουλου
κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε
με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου. Από την πλευρά της η κ. Δημητρίου τόνισε ότι Ελλάδα
και Κύπρος από κοινού αντιμετωπίζουν
τις προκλήσεις της εποχής και κυρίως την
τουρκική προκλητικότητα στο Κυπριακό.
Υποδεχόμενη την κ. Δημητρίου, η Ελληνίδα Πρόεδρος τόνισε ότι διμερείς επαφές
μόνο θετικά μπορούν να προσφέρουν και
ιδιαίτερα η διακοινοβουλευτική συνεργασία
είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί αποσκοπεί
και ενισχύει στον καλύτερο συντονισμό και
αλληλοκατανόηση των αντιπροσωπειών
των δύο χωρών.
Ιδιαίτερα, σημείωσε, «σε μια περίοδο που
υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει
να αντιμετωπίσουμε, την υγειονομική κρίση, την οικονομία, τη μετανάστευση και φυσικά πάω από όλα το Κυπριακό που είναι
θέμα ύψιστης εθνικής προτεραιότητας για
την Ελλάδα».
«Όπως καλά γνωρίζετε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία στην προσπάθεια επίλυσης και να
αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απόπειρα δημιουργίας τετελεσμένων από την πλευρά
της Τουρκίας, όπως πρόσφατα είδαμε στην
περίπτωση των Βαρωσίων», κατέληξε.
Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, σημείωσε ότι είναι
μεγάλη της τιμή που συναντά την πρώτη
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι πέραν του συμβολισμού είναι
ιδιαίτερα σημαντικό και η ουσία σε ό,τι αφορά την ενδυνάμωση των γυναικών, τις ίσες
ευκαιρίες και δυνατότητες.
«Ελλάδα και Κύπρος συνταυτίζονται και
ακολουθούν μια άριστη πορεία συνεργασίας και σύμπλευσης για τις μικρές και
μεγάλες προκλήσεις που καλούμαστε να
διαχειριστούμε. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα
ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη
περιοχή και έχουν να κάνουν με την ασφάλεια και τη σταθερότητα», ανέφερε.
Ιδιαίτερα στο Κυπριακό, πρόσθεσε, «η

αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολη η περίοδος που διάγουμε με μια προκλητική Τουρκία που επιχειρεί τη δημιουργία νέων τετελεσμένων, νέων τακτικισμών. Είστε ενήμερη
και για το ζήτημα των Βαρωσιών στο οποίο
η τακτική της Τουρκίας αντιβαίνει κάθε έννοια δικαίου και διεθνών συμβάσεων».
«Θεωρώ πολύ σημαντική τη διακοινοβουλευτική συνεργασία, η οποία δρα ενισχυτικά στη κατεύθυνση των κυβερνήσεων σε ότι
αφορά όλα όσα θέλουμε να διασφαλίσουμε.
Το δίκαιο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κοινό μέλλον, το μέλλον που αξίζει σε εμάς και
τα παιδιά μας», είπε.
«Εύχομαι και ελπίζω στον ρόλο που μας
αναλογεί να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια και να αντιμετωπίσουμε και τις
άλλες προκλήσεις όπως η περιβαλλοντική
κρίση, ζητήματα που αφορούν το μεταναστευτικό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
ίσες ευκαιρίες», κατέληξε η κ. Δημητρίου
Νωρίτερα η κ. Δημητρίου είχε συνάντηση
με τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας,
Νίκο Δένδια. Η κ. Δημητρίου ευχαρίστησε
θερμά τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος για τη φιλοξενία και την εγκάρδια υποδοχή. «Οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου σε
επίπεδο διπλωματίας παραμένουν ισχυρές
και στενές», όπως ανέφερε.
«Συζητήσαμε σε πλήρη συναντίληψη τις
τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, την πρόθεση ενίσχυσης του πλέγματος των συνεργασιών σε διμερές, τριμερές και πολυμερές
επίπεδο και την προσπάθεια κοινής αντιμετώπισης των σημαντικών προκλήσεων της
ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου», πρόσθεσε.

Tα δύο ενδεχόμενα μετά την
παραίτηση της ψευδοκυβέρνησης
Συνάντηση σήμερα το μεσημέρι έχει ο Ερσίν Ταταρ με τον παραιτηθέντα «πρωθυπουργό», Ερσάν Σανέρ, ενώ ακόμη δεν έχει
προβεί σε καμία δήλωση ο Τ/κ ηγέτης σχετικά με την διαδικασία που θα ακολουθήσει.
Όπως αναφέρεται στον τ/κ Τύπο, υπάρχουν
δύο ενδεχόμενα; Ο εκάστοτε Τ/κ ηγέτης
μπορεί να δώσει την εντολή σχηματισμού
«κυβέρνησης» είτε σε αρχηγό «κοινοβουλευτικού» κόμματος, είτε σε οποιονδήποτε
«βουλευτή» θέλει, ο οποίος θα έχει έως και
15 ημέρες περιθώριο να διερευνήσει κατά
πόσο μπορεί να σχηματίσει «κυβέρνηση»
από την υφιστάμενη «βουλή». Αυτή η διαδικασία μπορεί να πάει έως και 60 ημέρες.
Η δεύτερη επιλογή είναι η άμεση προκήρυξη «βουλευτικών» που θα γίνουν σε 60 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης στην
«επίσημη εφημερίδα» του ψευδοκράτους.
Σήμερα έγινε και πάλι προσπάθεια να συνέλθει η «βουλή» ώστε να συζητήσει το θέμα

των πρόωρων «βουλευτικών» αλλά αυτή
τη φορά δεν υπήρχε στην αίθουσα κανείς,
όπως έγραψε η ιστοσελίδα της Γενί Ντουζέν
ανεβάζοντας και σχετική φωτογραφία.
Δύο γυναίκες «βουλευτές» του ΡΤΚ, η Φαζιλέτ Οζντενεφέ και η Σίλα Ουσάρ Ιντσιρλί,
μέσω των ΜΚΔ, επέκριναν το γεγονός ότι
ενώ μετά από την παραίτηση μιας «κυβέρνησης» η «βουλή» συνεδριάζει την επομένη
για το θέμα των «εκλογών», αυτή την φορά
δεν μπόρεσε να το κάνει. «Έχετε κάνει την
βουλή πεδίο ίντριγκας, φτάνει πια, το παιχνίδι τέλειωσε, η αυλαία έπεσε», έγραψε η
κ. Ιντσιρλί.
Τ/κ ΜΜΕ δημοσιεύουν μια φωτογραφία των
αρχηγών των τριών κομμάτων της παραιτηθείσας «κυβέρνησης» να είναι μαζί σε ένα
τραπέζι και να κρατάνε ποτήρια γελώντας
και σχολιάζουν τα ΜΜΕ πως το πρωί η «κυβέρνηση» παραιτήθηκε και το βράδυ οι εταίροι χαριεντίζονταν.
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Η Τουρκία απειλεί με έρευνες
και γεωτρήσεις παντού
Κλιμακώνει περαιτέρω η Τουρκία τις προκλήσεις της στην
Ανατολική Μεσόγειο, απειλώντας ανοιχτά με γεωτρήσεις και
έρευνες σε περιοχές δυνητικών
δικαιωμάτων της Ελλάδας και
της Κύπρου.
Οι χάρτες που δημοσίευσε το
τουρκικό υπουργείο Άμυνας
αγνοούν παντελώς τη συμφωνία για ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας
και Αιγύπτου, φτάνουν την τουρκική υφαλοκρηπίδα έως την Κάσο, τη Ρόδο στα έξι
μίλια από την Πάφο και περιλαμβάνουν την
περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού
μνημονίου.
«Συνεχίζουμε κανονικά στη Γαλάζια Πατρίδα» είναι το μήνυμα που στέλνει το τουρκικό
υπουργείο Άμυνας, δίνοντας στη δημοσιότητα τους εν λόγω προκλητικούς χάρτες.
«Οι ειδήσεις που μεταδόθηκαν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης δεν αντικατοπτρίζουν
την αλήθεια, ενώ περιέχουν παραπλανητικές εκτιμήσεις σχετικά με τη NAVTEX που
ανακοινώθηκε για τις δραστηριότητες του
ερευνητικού σκάφους Ορούτς Ρέις» αναφέρει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό
ΥΠΑΜ.
Όπως σημειώνει, στο πλαίσιο της συλλογής
σεισμικών δεδομένων για λογαριασμό της
εταιρείας Τουρκικών Πετρελαίων (ΤΡΑΟ) και
των δραστηριοτήτων γεώτρησης, οι ερευνητικές και γεωτρητικές δραστηριότητες από
τα σκάφη Ορούτς Ρέις στη Μεσόγειο και το

Μπάρμπαρος Χαϊρεντίν Πασά στη Μαύρη
Θάλασσα, καθώς και από τα γεωτρύπανα
Φατίχ και Κανουνί και το πλοίο Denar-2 συνεχίζονται υπό τη συνοδεία και τον έλεγχο
των δυνάμεων του τουρκικού πολεμικού
ναυτικού και της αεροπορίας μας.
Μάλιστα, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας παρουσιάζει χάρτη της υφαλοκρηπίδας
με βάση τη συμφωνία που έχει υπογραφεί
με την ΤΔΒΚ το 2011 και κοινοποιήθηκε
στον ΟΗΕ εννέα χρόνια μετά, το 2020.
Όπως σημειώνει: «Οι περιοχές για τις τρέχουσες δραστηριότητες έρευνας και γεώτρησης καθορίζονται σύμφωνα με τις
επιστημονικές, τεχνικές προϋποθέσεις και
ανάγκες, σύμφωνα με την υφαλοκρηπίδα
μας, όπως αυτή καθορίζεται στη Συμφωνία
Καθορισμού Υφαλοκρηπίδας που υπογράψαμε με την ΤΔΒΚ το 2011, και τα όρια της
οποίας κοινοποιήθηκαν στον ΟΗΕ στις 18
Μαρτίου 2020. Σε αυτό το πλαίσιο, καθορίζεται κι η περιοχή για τις έρευνες του Oruc
Reis στα νοτιοδυτικά του κόλπου της Μερσίνας με την έκδοση της NAVTEX».

Υπουργός Γεωργίας: Διάταγμα
για αποθέματα σιτηρών ύψους
4% από τους εμπορευόμενους
Διάταγμα για τη συγκέντρωση αποθεμάτων σιτηρών ύψους 4% από τους εμπορευόμενους, μέχρι την 1η Μαρτίου 2022, θα
εκδώσει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κώστας
Καδής, ενώ μέχρι τη συγκέντρωση των
αποθεμάτων, επιθεωρητές του Υπουργείου θα διενεργούν τακτικούς ελέγχους ως
προς την ομαλή λειτουργία της προμήθειας και διάθεσης των σιτηρών προς όλους
τους κτηνοτρόφους. Αυτό αποφασίστηκε
σε συνάντηση το απόγευμα της Τετάρτης
των εκπροσώπων όλων των αγροτικών
οργανώσεων με τον Υπουργό Γεωργίας, ο
οποίος εξέφρασε επίσης την πρόθεση της
Κυβέρνησης για παροχή προσωρινής στήριξης στην κυπριακή κτηνοτροφία λόγω της
δραματικής αύξηση των τιμών των πρώτων
υλών ζωοτροφών, παγκοσμίως, αναφέροντας παράλληλα πως θα παρουσιάσει
τους τελικούς σχεδιασμούς της Κυβέρνησης εντός των επόμενων ημερών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του
Υπουργείου Γεωργίας, ο κ. Καδής συζήτησε
με τους εκπροσώπους των αγροτικών οργανώσεων το θέμα της επάρκειας των σιτηρών στην αγορά, καθώς και την ανάγκη για
στήριξη των κτηνοτρόφων, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραματική αύξηση των
τιμών των πρώτων υλών ζωοτροφών, που
παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο τους
τελευταίους μήνες.  Κατά τη συνάντηση, η
οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, ο Υπουργός Γεωργίας ενημέρωσε
τους εκπροσώπους του αγροτικού κινήματος για τις ενέργειες στις οποίες προέβη τις
τελευταίες μέρες σε σχέση και με τα δύο πιο

πάνω θέματα και ειδικότερα για τη συνάντηση που είχε με τους εμπόρους ζωοτροφών
αλλά και τις επαφές του για το θέμα στο
πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ.  Ως προς την επάρκεια σιτηρών,
επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι υπάρχουν πλέον στην αγορά οι
απαιτούμενες ποσότητες για την κάλυψη
των διατροφικών αναγκών όλων των παραγωγικών ζώων του τόπου μας. Αναφορικά με τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις,
«αποφασίστηκε όπως άμεσα τροχοδρομηθούν οι διαδικασίες τήρησης αποθεμάτων,
όπως προβλέπεται από τη σχετική Νομοθεσία, με στόχο τη συγκέντρωση αποθεμάτων ύψους 4% από τους εμπορευόμενους,
μέχρι την 1η Μαρτίου 2022» και «προς τον
σκοπό αυτό, ο Υπουργός Γεωργίας θα εκδώσει σχετικό Διάταγμα». Όσον αφορά τη
δραματική αύξηση των τιμών των πρώτων
υλών ζωοτροφών που παρατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο και πλήττει αναπόφευκτα
και την κυπριακή κτηνοτροφία τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με την ανακοίνωση,
έγινε αναλυτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης για όλους τους κτηνοτροφικούς κλάδους και «υπογραμμίστηκε
η πρόθεση της Κυβέρνησης για παροχή
προσωρινής στήριξης, ώστε να δοθεί χρόνος στην αγορά να λειτουργήσει ορθολογικά και να επιμεριστεί το αυξανόμενο κόστος
παραγωγής σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα».   Στη βάση των όσων συζητήθηκαν, ο
Υπουργός θα παρουσιάσει τους τελικούς
σχεδιασμούς της Κυβέρνησης εντός των
επόμενων ημερών, προστίθεται

Πελεκάνος: Εξαντλούμε όλα
τα διαθέσιμα μέσα για άρση
των έκνομων ενεργειών
Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και
της τουρκοκυπριακής πλευράς στη θαλάσσια περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας,
αλλά και στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, επιβεβαιώνουν την αναθεωρητική και νέο-οθωμανική στάση της Τουρκίας,
η οποία προσπαθεί να επιβάλει το δικό της
δίκαιο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος, Μάριος Πελεκάνος, ερωτηθείς σε σχέση με τις νέες εργασίες που γίνονται στο τμήμα της περιφραγμένης πόλης
της Αμμοχώστου. Παράλληλα, υπογράμμισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία προβαίνει
σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα και εξαντλεί όλα τα διαθέσιμα σε αυτήν μέσα για
άρση των έκνομων ενεργειών της τουρκικής
πλευράς.
Ο κ. Πελεκάνος είπε πως η τουρκική πλευρά "προσπαθεί ουσιαστικά, μέσω της δημιουργίας τετελεσμένων, να προωθήσει μίαν
άλλη μορφή λύσης του Κυπριακού - την
οποία έχει καταδικάσει η διεθνής κοινότητα
- αγνοώντας πλήρως το διεθνές δίκαιο, τα
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών, τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ηγέτες και αξιωματούχους κρατών
που καλούν σε αναστροφή των έκνομων
ενεργειών".
Ειδικότερα όσον αφορά την περίκλειστη
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περιοχή της Αμμοχώστου, πρόσθεσε, "η
Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί το
θέμα στενά από την ημέρα που προέκυψε,
προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα
και εξαντλεί όλα τα διαθέσιμα σε αυτήν μέσα
για άρση των έκνομων ενεργειών, αλλά και
για τη δημιουργία των προϋποθέσεων,
που θα επιτρέψουν την επανέναρξη του
διαλόγου για την επίλυση του κυπριακού
προβλήματος".
Ερωτηθείς για το θέμα του διορισμού ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών,
ο κ. Πελεκάνος είπε πως "είναι σε εξέλιξη
κάποιες διαβουλεύσεις, κάποιες βολιδοσκοπήσεις. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι αναμένουμε ότι αυτά που συμφωνήθηκαν στο
γεύμα που έγινε στη Νέα Υόρκη, δηλαδή ο
διορισμός ειδικού απεσταλμένου, θα προχωρήσουν", σημείωσε.

Ν. Αναστασιάδης: Αποφασισμένοι
να πετύχουμε τους στόχους της
Συμφωνίας του Παρισιού
Σε εθνικό επίπεδο, η Κύπρος είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα
για να επιτύχει τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού είπε σήμερα ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο
οποίος επισήμανε τους στόχους του Σχεδίου Δράσης που αποτελεί πρωτοβουλία της
Κυβέρνησης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής και κάλεσε τις
Κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής να
συμμετάσχουν στο Σχέδιο και έτσι να αντιμετωπιστούν από κοινού οι συνέπειες της
Κλιματικής Αλλαγής.
Σε ομιλία του κατά την έναρξη των εργασιών του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο
και στη Μέση Ανατολή, που πραγματοποιείται στην επαρχία Πάφου, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τη
αθρόα συμμετοχή εκπροσώπων Κυβερνήσεων και διακεκριμένων επιστημόνων
διεθνούς εμβέλειας στο Συνέδριο, σημειώνοντας ότι αυτό αποδεικνύει τη συλλογική
αποφασιστικότητα που υπάρχει για αντιμετώπιση των συνεπειών της Κλιματικής
Αλλαγής.
Πρόσθεσε ότι η περιοχή μας είναι ιδιαίτερα
ευάλωτη στις επιπτώσεις από την Κλιματική Αλλαγή και σημείωσε ότι το 2019 ανέλαβε πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός
Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την
αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων, σε
διάφορους τομείς όπως το Περιβάλλον, η
Γεωργία, ο Τουρισμός και άλλοι, οι οποίες
επιβαρύνουν την Ανατολική Μεσόγειο και τη
Μέση Ανατολή. Είπε, ακόμη, ότι του Σχεδίου
προΐσταται σε ό,τι αφορά την επιστημονική
πτυχή, ο καθηγητής Κώστας Παπανικόλας, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου και

σύμβουλος και ειδικός του απεσταλμένος
του Προέδρου για την Κλιματική Αλλαγή.
Αναφερόμενος στο Σχέδιο Δράσης, ο Πρόεδρος είπε ότι τα τελευταία δύο χρόνια
έχουν εργαστεί 13 ομάδες με τη συμμετοχή 240 επιστημόνων από την περιοχή και
από διεθνείς οργανισμούς, και κάλεσε τις
Κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής να
συμμετάσχουν στο Σχέδιο και έτσι να αντιμετωπιστούν από κοινού οι συνέπειες της
Κλιματικής Αλλαγής.
Πρόσθεσε ότι τους προσεχείς μήνες θα
πραγματοποιηθεί Σύνοδος Κορυφής αλλά
και Υπουργική Συνάντηση, με στόχο τη
συμμετοχή περισσότερων χωρών στο Σχέδιο Δράσης.
Τόνισε, επίσης, ότι μέσω του Σχεδίου Δράσης θα προωθηθούν δράσεις, μεταξύ άλλων, για τη μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου, τη σύσταση μηχανισμών για πιο
ανθεκτικές και ανταγωνιστικές οικονομίες
μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την
παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις και βιομηχανίας για προσαρμογή σε αειφόρες και
πράσινες τεχνολογίες και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στους τομείς της πράσινης
πολιτικής και ευχήθηκε όπως υπάρξει στήριξη και από την ΕΕ και από διεθνείς οργανισμούς προς τον σκοπό αυτό.
Σημείωσε, εξάλλου, ότι σε εθνικό επίπεδο,
η Κύπρος είναι αποφασισμένη να λάβει όλα
τα αναγκαία μέτρα για να επιτύχει τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού.
Υπογράμμισε, τέλος, ότι πέραν των 500 εκ.
ευρώ, δηλαδή το 41% του προϋπολογισμού
του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
για την Κύπρο, για τα έτη 2021-2026, αφορούν επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που
συμβάλλουν στην πράσινη μετάβαση.
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Romeo and Juliet – Review of 2021 National Theatre Film
Romeo and Juliet has been
staged and filmed in countless
ways and the fascination with
Shakespeare’s star-crossed
lovers continues unabated.
James
But what can a theatre
Karas
company, even one as large
as England’s National Theatre
do during a pandemic. You can stage a play
without an audience, and it has been done,
but somehow it does not work.
The National Theatre came up with a
unique solution. Film a performance as if it
were taking place in the backstage of The
National Theatre. Is it a rehearsal? The
actors appear in their street clothes in a
large room and sit around an empty space
and speak Shakespeare’s lines. But there
is no director, no attempt in blocking and it
appears like a helter-skelter performance. It
is nothing of the kind.
It is a film in which all the lines spoken are
from the play but you soon realize that it
takes serious liberties with the text. Whole
scenes are completely omitted or reduced to
a few lines. There is serious gerrymandering
throughout including omission of characters
and transposition of lines to other people.
At a run of about 90 minutes, perhaps half
of Shakespeare’s play has been edited out.
We miss some of the long speeches and

would have liked some scenes not to
have been so severely decapitated but
the result is an original approach that
leaves you moved and entertained.
Do you really want to see a film that
does that to a beloved play? You bet
your sweet bippy if I may coin a new
catchphrase.
There are many compromises but
director Simon Godwin does not take
any shortcuts when it come to the
delivery of Shakespeare’s lines. It is as
if Godwin commands us to pay attention
to the lines, the poetry, the extraordinary
flow of words. Most of them are delivered
in closeups and the absence of scenery
and other characters in most scenes
compel us to follow the text however sharply
edited.
In Josh O'Connor we get a Romeo who is
dreamy and lost and becomes a passionate
and dedicated lover. Jessie Buckley’s
Juliet is equally passionate, dramatic and
dedicated to her lover. These are stunning
performances under severe limitations. I
would have preferred that the sonnet they
speak when first meeting (“If I profane with
my unworthiest hand/ This holy shrine) was
allowed without flashbacks or is it forward
flashes. Its beauty should not be violated.
Outstanding performances are given by

Deborah Findlay as The Nurse, Lucian
Msamati as The Friar, Tamsin Greig as Lady
Capulet. Findlay is a no-nonsense nurse
but her dirty mind is deleted. We miss that
but her performance gives us a sympathetic
Nurse. Msamati is a thoroughly fine Friar,
humane and at the same time an expert
in poisons. Greig’s Lady Capulet exudes
authority but she is also capable of vilely
cursing her daughter when she refuses to
bend to her will and marry Prince Paris.
Those lines are Lord Capulet’s in the original
play but Godwin and adapter Emily Burns
transpose them to Lady Capulet.
Godwin and Burns take an interesting turn

with Romeo’s friends Mercutio
(Fisayo Akinade) and Benvolio
(Shubham Saraf) by making them
gay. But they are very much in
the play and doing a fine job
whereas some other characters
like Friar John, the Apothecary
and Balthazar are eliminated.
Interspersing bits of the play in
flashbacks in the middle of a wellknown part of the play, I could
have done without. The backstage
filming is almost done away with
for some of the production. Rome
and Juliet meet at a party with
music and dancing and are are
married in front of a backdrop of
lit candles. There is almost a balcony for the
famous scene, at least a stepladder to go
up on.
The pandemic has been catastrophic for all
people working in the theatre and, of course,
theatre companies. The National Theatre
has found a way of bringing one of the great
plays of the standard repertoire to us, albeit
in a seriously changed version. It is worth it.
Romeo and Juliet by William Shakespeare,
adapted by Emily Burns, recorded
backstage at the National Theatre in 2021,
is available from the National Theatre at
www.ntathome.com.

Η ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού τιμά τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου
Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του
Υπουργείου Εξωτερικών συμμετείχε στη
διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων στο
Αργοστόλι της Κεφαλονιάς (7-9 Οκτωβρίου
2021) με αφορμή τη συμπλήρωση 450 χρόνων από τη ναυμαχία της Ναυπάκτου, στο
πλαίσιο των εορτασμών της επετείου των
200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης.
Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από κοινού με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κεφαλλήνων και Ιθακησίων «Οδυσσεύς»
και τον Δήμο Αργοστολίου, ενώ πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της Α.Ε. της
Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας

Σακελλαροπούλου.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ο Γενικός
Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από
τη Διευθύντρια Απόδημου Ελληνισμού και
Προγραμμάτων κα Ευανθία Παπαδάτου,
βράβευσε τον Ομότιμο Καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
κ. Ιωάννη Χασιώτη για την πολυετή προσφορά του στη διδασκαλία και την έρευνα
της ιστορίας της ελληνικής διασποράς.
Όπως ανέφερε στην προσφώνησή του ο
Γενικός Γραμματέας κ. Χρυσουλάκης, «το
έργο του Ιωάννη Χασιώτη είναι μοναδικό,
καθώς εκτός από την εξαντλητική έρευνα

των πηγών ο συγγραφέας προσεγγίζει, παρατηρεί και καταγράφει τα γεγονότα και τις
τραγωδίες του Ελληνισμού με υποδειγματική προσήλωση στην ιστορική αλήθεια και
τα ανθρωπιστικά ιδεώδη».
Μέσα από το σπουδαίο αυτό έργο, τόνισε
ο κ. Χρυσουλάκης, καθίσταται εφικτή η πολυπρισματική προσέγγιση των ελληνικών
κοινοτήτων ανά τον κόσμο, οι οποίες αποτελούν μια δεύτερη Ελλάδα έξω από τα σύνορα της χώρας.
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Χρυσουλάκης
απηύθυνε επίσης χαιρετισμό στα αποκαλυπτήρια του Ηρώου Ελλήνων πεσόντων
στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, έργο του
διαπρεπούς γλύπτη Μεμά Καλογηράτου
και δωρεά της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Κεφαλλήνων και Ιθακησίων «Οδυσσεύς».
Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας στηρίζει
τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας και τις

αδιάκοπες προσπάθειές της να διατηρήσει
την ιστορική μνήμη και να μεταλαμπαδεύσει
στις νέες γενιές την αγάπη για την πατρίδα.
Οι εκδηλώσεις, οι οποίες περιελάμβαναν
επιστημονική ημερίδα και έκθεση κειμηλίων
της Ναυμαχίας, είχαν σκοπό να αναδείξουν
την ιστορική σημασία του σπουδαίου αυτού
γεγονότος, το οποίο εντάσσεται στις προεπαναστατικές δράσεις.
Η μεγάλη νίκη των χριστιανικών ευρωπαϊκών δυνάμεων της Ιεράς Συμμαχίας επί του
μέχρι τότε αήττητου οθωμανικού στόλου
σταμάτησε την επεκτατική πολιτική του
Ισλάμ και θεωρείται πρώιμο δείγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και έμπρακτης συνεργασίας για την υπεράσπιση των ευρωπαϊκών αξιών.
Ιδίως για τους Έλληνες η νίκη αυτή ήταν
καθοριστική, καθώς αναπτέρωσε το ηθικό
των υπόδουλων Ελλήνων αποτελώντας
την αφετηρία για τις πρώτες επαναστατικές
προσπάθειες.
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Τους μαθητές του Ελληνικού σχολείου στη Mississauga ευλόγησε με τον
καθιερωμένο Αγιασμό ο Ιερέας του Ι. Ναού του Πρόφητη Ηλία π. Θεολόγος
Δράκος και τους ευχήθηκε Καλή και Ευλογημένη η Νέα σχολική χρονιά!

FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977

MOBIAK S.A., a European company leader in manufacturing, assembling,
and trading of Fire Fighting Equipment, is currently looking for a SALES
REPRESENTATIVE for the promotion and marketing of its products in Canada.
For more information candidates are kindly requested to visit our website

www.mobiak.com

The ideal candidate must be:
a.
An ambitious person with excellent communication skills
b.
Car owner with valid driving license
c.
Flexible to travel regularly
d.
Former experience in sales will be considered as an asset
e.
Greek permanent Canadian resident
f.
Excellent knowledge of the French and English language
The company offers a satisfactory salary, car expenses, as well as continuous
training. Candidates are kindly requested to send their CV to the email:
exports2@mobiak.com
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Επίσημη έναρξη “The Hellenic Heritage Foundation Greek Canadian Archives”
THE HELLENIC HERITAGE FOUNDATION WOULD
LIKE TO THANK THE FOLLOWING INDIVIDUALS AND
ORGANIZATIONS FOR THEIR OUTSTANDING GENEROSITY,
PHILANTHROPY AND VISION OF OUR SHARED GOAL TO
ESTABLISH THE HHF GREEK CANADIAN ARCHIVES

LEGACY DONORS - $100,000
+ (over 5 years or one-time gift)

CleanMark (Vavitsas Family)
Fortigo Freight Services (Demangos Family)
Tony Lourakis Family
Dominion Voting Systems (Poulos Family)
Bypeterandpauls.com (Peter Eliopoulos)
Saporito Foods (Tserpes Family)

FOUNDING DONORS - $50,000 - $99,000
(over 5 years or one-time gift)

Cinespace Film Studios (Mirkopoulos Family)

HERITAGE DONORS - $25,000 - $49,999
(over 5 years or one-time gift)

Adgar Canada (Tambakis Family)
Dean Antonakes Family
Andonis Artemakis
Chris Joakim Family
Astron Electric Ltd (Keroglidis Family)
Mary Heinmaa Family
Obsidian Group (Karamountzos Family)
Sketchley Cleaners (Betty Skoutakis)

VISIONARY DONORS - $10,000 - $24,999
(over 5 years or one-time gift)

Kolonaki Group of Companies (Steve Kriaris)
Carnforth Self Storage (Tsouroupakis Family)
Sandra Gionas & Loui Pappas Family
George Kypreos Family
Jim Vlahos Family
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61η επέτειος Κυπριακής Ανεξαρτησίας
Έπαρση Κυπριακής Σημαίας στο Κοινοβούλιο του Οντάριο
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Απελευθέρωση της Αθήνας (1944)
12 Οκτωβρίου και σαν σήμερα οι δρόμοι της ελληνικής πρωτεύουσας γέμισαν από εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες,
γυναίκες και παιδιά που πανηγύριζαν την αποχώρηση των γερμανικών, ναζιστικών στρατευμάτων.
Την ιστορική εκείνη ημέρα, ο Αθηναϊκός
λαός παρακολούθησε την κατάθεση στεφάνου από τον επικεφαλής των αποχωρούντων Γερμανών μαζί με τον κατοχικό (διορισμένο) δήμαρχο στο μνημείο του άγνωστου
στρατιώτη. Όταν οι Γερμανοί εγκατέλειψαν
το χώρο της Πλατείας Συντάγματος, το
πλήθος ποδοπάτησε το στεφάνι και στη
συνέχεια εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι
ξέσπασαν σε αλαλαγμούς χαράς, γιορτάζοντας τη μεγάλη στιγμή που περίμεναν να
έλθει τριάμισι ολόκληρα χρόνια.
Στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης εμφανίστηκε ο στρατηγός Σπηλιωτόπουλος,
διορισμένος Στρατιωτικός Διοικητής Αθηνών από την κυβέρνηση της Μέσης Ανατολής και κάποιοι ένστολοι Βρετανοί αξιωματικοί που είχαν φθάσει μυστικά στην Αθήνα
τις προηγούμενες ημέρες. Η παρουσία τους
προκάλεσε θύελλα ενθουσιασμού στους
Αθηναίους.

Ευρύτερο πλαίσιο

Μετά τη συμμαχική Απόβαση στη Νορμανδία στις 6 Ιουνίου του 1944 και ενώ ο Κόκκινος Στρατός επέλαυνε προς τα Βαλκάνια
είχε καταστεί σε όλους σαφές ότι η απελευθέρωση της Ελλάδας από τα ναζιστικά
στρατεύματα Κατοχής δε θα αργούσε. Βάσει
των συμφωνιών της Καζέρτας και του Λιβάνου οι ελληνικές αντιστασιακές οργανώσεις
και η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση είχαν
έλθει σε κατ' αρχή συνεννόηση για το χειρισμό της κατάστασης μετά την αποχώρηση
των γερμανών. Για το σκοπό αυτό έφτασαν
μυστικά στο αεροδρόμιο της Νεράιδας ο
Θεμιστοκλής Τσάτσος, ο εκπρόσωπος του
ΚΚΕ Γιάννης Ζέβγος, ο στρατηγός Παυσανίας Κατσώτας και ο ταγματάρχης Οδυσσέας Παπαμαντέλος, προκειμένου να συντονίσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για την
ομαλή ανάληψη της εξουσίας. Στο πλαίσιο
διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκαν
δυο κύριες συναντήσεις. Η πρώτη έλαβε
χώρα στο Ψυχικό μεταξύ του επικεφαλής
των γερμανικών δυνάμεων, στρατηγού της
αεροπορίας, Χέλμουτ Φέλμι και του Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού. Η γερμανική
πλευρά υποσχέθηκε να απέχει από δολιοφθορές κατά των βασικών υποδομών της
Αθήνας όπως το φράγμα της λίμνης του
Μαραθώνα, με αντάλλαγμα την ανεμπόδιστη αποχώρηση των μονάδων τους. Προς
επίρρωση της συμφωνίας ο Φέλμι δημοσίευσε στον «Ημερήσιο Τύπο» (τη μοναδική
εφημερίδα που κυκλοφορούσε στην Αθήνα
εκείνη την εποχή) της 20ης Σεπτεμβρίου
1944 μια ανακοίνωση όπου διαβεβαίωνε
τους Αθηναίους πως καμία πράξη δολιοφθοράς δεν επρόκειτο να πραγματοποιηθεί
εκ μέρους των γερμανικών στρατευμάτων,
με την αυστηρή όμως προϋπόθεση-ειδοποίηση να μην ενοχληθούν. Ωστόσο, πριν
λάβουν την εντολή εκκένωσης της πρωτεύουσας, οι S-S προχώρησαν στην εκτέλεση
72 ελλήνων πατριωτών στο Δαφνί, ενώ
εξόντωσαν και την ομάδα των συνεργατών
τους διερμηνέων, προκειμένου να μην αποκαλυφθούν λεπτομέρειες των εγκληματικών τους πράξεων.

Σιωπηρή συμφωνία

Τη συμφωνία μεταξύ των γερμανών και των ελληνικών αρχών
αποδέχθηκαν σιωπηρά τόσο
οι βρετανοί όσο και το ΕΑΜ με
την ΠΕΕΑ. Στις 8 Οκτωβρίου το
ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με
την οποία αποδεχόταν πλήρως
το σχέδιο που είχε συμφωνηθεί, προκρίνοντας την εθνική
ομοψυχία.

τον πρωθυπουργό. Αυτός εκφωνήθηκε από κτίριο της Πλατείας
Συντάγματος προς ένα σχεδόν
παραληρούν ακροατήριο, το
οποίο κραύγαζε συνθήματα για
«λαοκρατία», «τιμωρία των δωσιλόγων» κ.λ.π. Ο Παπανδρέου
απέφυγε να εκδηλώσει τις σαφείς
προθέσεις του επί του πολιτειακού ζητήματος.

Η αποχώρηση

Το κενό εξουσίας

Το πρωΐ (8:00 π.μ.) της 12ης
Οκτωβρίου 1944 ο στρατηγός
Φέλμι συνοδευόμενος από το
δήμαρχο Αθηναίων Γεωργάτο κατάθεσε ένα στεφάνι στον
Άγνωστο Στρατιώτη, ενώ ήδη
οι μηχανοκίνητες φάλαγγες
των γερμανών εγκατέλειπαν
από νωρίς την Αθήνα διαμέσου της Ιεράς Οδού. Στις 9:15
π.μ. η γερμανική φρουρά της Ακρόπολης
προχώρησε στην υποστολή της ναζιστικής
σημαίας έπειτα από συνολικά 1.624 μέρες
κατοχής (ή 3,5 έτη, που μεσολάβησαν από
τον Απρίλιο του 1941 έως εκείνη την ημέρα) και ένας στρατιώτης τύλιξε βιαστικά το
σύμβολο της κατοχής και αποχώρησε από
τον Ιερό Βράχο. Ακολούθησαν συγκρούσεις
μεταξύ ΕΛΑΣ και Ελλήνων εργατών με τους
ναζί δολιοφθορείς, που απέτρεψαν την
καταστροφή του εργοστασίου παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος στο Κερατσίνι. Από
την άλλη, σημαντικό τμήμα του λιμανιού
του Πειραιά ανατινάχθηκε από τους αποχωρούντες γερμανούς.

Η μάχη των διαδηλώσεων

Στις 15 Οκτώβρη 1944 (ημερομηνία κατά
την οποία τα πρώτα βρετανικά στρατεύματα αποβιβάστηκαν στον Πειραιά) οργανώθηκε διαδήλωση από τις εθνικιστικές οργανώσεις η οποία χτυπήθηκε στη περιοχή της
Ομόνοιας από οπαδούς του ΕΑΜ οι οποίοι
λύντσαραν και προπηλάκισαν μέλη των
εθνικιστικών οργανώσεων. Η απάντηση
δεν άργησε να έρθει όταν μέλη διαδήλωσης
του ΕΑΜ πυροβολήθηκαν με αποτέλεσμα
δεκάδες νεκρούς και τραυματίες από ένοπλους που είχαν καταλύσει στα ξενοδοχεία
της περιοχής. Παρόλους τους νεκρους της
η εαμική αντίδραση παρέμεινε στο πλαίσιο
της καταγγελίας, χωρίς αντίποινα. Από τα
πυρά σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά μέλη
εαμικών οργανώσεων και τραυματίστηκαν
82. Το ΚΚΕ μέσω του Ζεβγού προσπάθησε
και κατάφερε να αποφευχθούν οι αντεκδικήσεις των μελών του ΕΑΜ.

Άφιξη της κυβέρνησης
Εθνικής Ενότητας

Στις 18 Οκτωβρίου του 1944 έφτασε στην
Αθήνα, μαζί με βρετανικές δυνάμεις υπό το
στρατηγό Σκόμπυ και τους άνδρες του «Ιερού Λόχου» της Μέσης Ανατολής, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου με μέλη
της κυβέρνησης και τους Σπηλιωτόπουλο,
Ζέβγο οι οποίοι έσπευσαν στην Ακρόπολη
υψώνοντας σε πανηγυρικό κλίμα τη γαλανόλευκη. Την ελληνική σημαία παρέδωσε
στον πρωθυπουργό ο νέος δήμαρχος της,

Είσοδος της κυβέρνησης Εθνικής
Ενότητας στην Αθήνα (1944)
απελευθερωμένης πια, πόλης Αριστείδης
Σκληρός παρουσία του βρετανού πρεσβευτή Λίπερ και του αντιναύαρχου Μάνσφιλντ.
Αντίθετα, στις ανταρτικές δυνάμεις δεν επιτράπηκε η είσοδος στην πρωτεύουσα, πλην
ενός μικρού τμήματος του 34ού συντάγματος του ΕΛΑΣ υπό τον λοχαγό Απόστολο
Κοκμάδη το οποίο παραστάθηκε συμβολικά στην τελετή. Εν συνεχεία η πομπή των
επισήμων κατευθύνθηκε στη Μητρόπολη,
όπου τελέσθηκε δοξολογία και ακολούθησε ο «λόγος της Απελευθέρωσης» από

Στις τρεις ημέρες που μεσολάβησαν μεταξύ της γερμανικής
αποχώρησης και της άφιξης των
πρώτων βρετανικών μονάδων
στο λιμάνι του Πειραιά, στην Αθήνα την εξουσία ασκούσε «σκιωδώς» ο διοικητής της Αστυνομίας
Άγγελος Έβερτ, υπό την ανοχή
των υπολοίπων παραγόντων. Το
ΕΑΜ και το ΚΚΕ δεν εξεδήλωσαν
την πρόθεση να καταλάβουν βίαια την ελληνική πρωτεύουσα (αν και διέθεταν τη στρατιωτική δυνατότητα για κάτι τέτοιο). Αντίθετα, υπάρχουν αποδείξεις, ότι ο βρετανικός
παράγων, εκφρασμένος με την πολιτική του
Ουίνστον Τσώρτσιλ, επεδίωξε από πολύ
πριν την διάσπαση των ελληνικών αντιστασιακών οργανώσεων για την εξυπηρέτηση
των συμφερόντων του, δηλαδή για να επιβάλλει στη μεταπολεμική Ελλάδα το καθεστώς της αρεσκείας του.
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Ένα χρονογράφημα για την “πετσωμένη” δημοσιογραφία στην Ελλάδα
που μεταξύ σοβαρού κι αστείου γράφει αυτά που αποσιωπούν τα μέσα
συσκότισης (κρατικά και ιδιωτικά) που έχουν πληρωθεί 50+ εκατομμύρια
Ευρώ από το κρατικό χρήμα για να “κάνουν τα σταβά μάτια” στην επέλαση
των μπλε ακρίδων στο δημόσιο πορτοφόλι, και με τους συνενόχους τους
θεατές και κοινό που απλά παρακολουθούν την κατρακύλα της Ελλάδας
σε ακόμη μια χρεωκοπία, ολοι μαζί χαίρονται και χαμογελούν, λες και δεν
υπάρχει αύριο!

Έρχονται μαύρες μέρες
για τους δημοσκόπους (και τους πάτρωνές
τους);
Έχει δυομισι χρόνια που όλες οι
δημοσκοπήσεις βγάζουν πιο δημοφιλέστερο
πρωθυπουργό τον κούλη, πιο αγαπητό,
πιο σικ, πιο θαυμάσιο, πιο… Μωϋσή! Είναι
δυνατόν θα πείτε να βρίσκεται σε τέτοιο χάλι ο
Έλληνας ενώ παντού η νεολαία (και οχι μόνο)
τραγουδάνε το γνωστό “Μητσοτάκη….” και οι
δημοσκοπήσεις να τον θέλουν με 40-50-60
τοις εκατό δημοφιλία; Ή μπορεί να συμβαίνει
και το άλλο, όπως στην περίπτωση του Αυστριακού Κουρτς, δεξιού πoλιτικού που έδωσε,
άκουσον, άκουσον ένα εκατομμυριάκι κρατικό χρήμα σε εταιρεία δημοσκόπησης που τον
έβγαζε πρώτο (κι αυτόν). Τι σου είναι μωρέ οι ακροδεξιοί, στη λαμογιά πρώτοι. Ετούτος,
βέβαια παραιτήθηκε (οχι από ευθιξία, αυτό έλειπε, μάλλον για να βολευτεί κάπου αλλού και
να γίνει μικρότερη ζημιά στους ακροδεξιούς). Φανταστείτε τι έχει να γίνει όταν αποκαλυφτεί
τι έγιναν τα λεφτά της λίστας Πέτσα, τα 50+ εκατομμύρια που έδωσε ο κούλης μέσω Πέτσα,
στα μέσα συσκότισης! Ή όχι; Ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη, θα μου πείτε! Γι’αυτό έχουμε
αυτό το χάλι και μας εκμεταλλεύονται τα λαμόγια και οι απατεώνες ελαφροχέρηδες! Πόσα
σκάνδαλα πολιτικών, η Ζήμενς, η Νοβάρτις, το ΚΕΛΠΝΟ, και δεν άνοιξε μύτη. Αντίθετα,
στόματα κλείνουν, μάρτυρες πεθαίνουν (δέκα μάρτυρες του Ναρκόπλοιου του Ναρκέμπορα
πέθαναν, όλως τυχαίως!), οι κατηγορούμενοι γίνονται κατήγοροι και με την συμβολή της
κατατρομαγμένης δικαιοσύνης, βγαίνουν και “λάδι” από πάνω. Τώρα βέβαια, που “έσκασε”
το κανόνι των πληρωμένων με κρατικό χρήμα δημοσκοπήσεων στην Αυστρία, αρχίζει κάτι
να κινείται και στην Ελλάδα. Σε μια απ’ τις λίγες αδέσμευτες εφημερίδες και ιστότοπους
στην Ελλάδα αναφέρεται έρευνα που συνδέει τον Άδωνι μέσω του κουμπάρου του
δημοσιογράφου του καναλιού “Βεργίνα” με εταιρεία δημοσκοπήσεων της Θεσσαλονίκης,
που φυσικά βγάζει πιο δημοφιλή υπουργό τον Άδωνι! Η εταιρεία Interview, λένε οι
εφημερίδες (δυο – τρεις αδέσμευτες, που απέμειναν), ΠΡΙΝ τις εκλογές πήρε 25 χιλιάρικα
απ’ τον Άδωνι, για να τον βγάζει στις δημοσκοπήσεις ΠΡΩΤΟ!!! Και ο κόσμος έλεγε, αφού
βγαίνει πρώτος στη δημοφιλία ο Άδωνις, ας τον ψηφίσουμε. Έτσι δουλεύει το σύστημα στο
κοπαδιστάν της Ελλάδας. Ο κουμπάρος λοιπόν δημοσιογράφος στο επαρχιακό κανάλι
“Βεργίνα” έκανε και κάνει την δουλειά του, όπως πρέπει σε ένα κουμπάρο. Μάλιστα η κόρη
του είναι και σύμβουλος του περιφερειάρχη Αττικής Πατούλη και εντεταλμένη σύμβουλος
της ομογένειας (!!!), ενώ η σύζυγός του (του κουμπάρου) τοποθετήθηκε σε θέση του
δημοσίου μόλις ανέλαβε υπουργός ο Άδωνις, και όλα τα καλά παιδιά ένα παρεάκι. Δεν τα
λέμε εμείς αυτά. Βούηξε ο τόπος, και ο Άδωνις κάνει την πάπια. Μάλιστα. Και καλά όλοι
αυτοί μας δουλεύουν ψιλό γαζί, με τα χρήματά μας, ο υπόλοιπος κόσμος τι κάνει; Ψηφίζει
με τα χέρια και τα πόδια (όπως κάποτε και τα δέντρα και οι πεθαμένοι) τους ακροδεξιούς,
για να μην έρθουν οι “άλλοι” στην εξουσία. Και ας είναι οι δυναστείες τους λωποδύτες
και λαμόγια αποδεδειγμένα και ας έχουν κάνει περιουσίες για τα δισέγγονά τους, στην
καμπούρα μας. Και περιμένετε εσείς με τέτοιο λαό να πάμε μπροστά.
Επέτειος
που
το
ΕΑΜ
απελευθέρωσε την Αθήνα από
τους ΝΑΖΙ
Έχει “θαφτεί” το γεγονός επειδή
δεν συμφέρει στους απογόνους
των
λογής
δοσίλογων,
μαυραγοριτών,
προδοτών,
παρακρατικών
εγκληματιών,
πολιτικών, λαμόγιων, που την
“κοπάνησαν” στην Αίγυπτο και
μετά την απελευθέρωση γύρισαν
για να σταυρώσουν τους ήρωες
που ελευθέρωσαν την πατρίδα.
Δεν γιορτάζει η ιστορία μας την απελευθέρωση
της Ελλάδας, της Αθήνας από το ΕΑΜ, που
την ώρα που έφευγαν οι Γερμανοί, γίνονταν
μάχες σώμα με σώμα ακόμη στις γειτονιές, και
τα σαμποτάζ ενάντια στον εχθρό, έδιναν και
έπαιρναν. Αυτά θέλουν όλα να τα ξεχάσουν
οι “μπουραντάδες”. Γιαυτό και η επέτειος της
12ης Οκτωβρίου περνιέται στα μουλωχτά. Τι
να πούνε στην ιστορία οι φιλογκεσταπίτες;
Πως στις 12 Οκτώβρη ο ΕΑΜ ελευθέρωσε
την Ελλάδα και μετά τους στείλανε (τους
κομμουνιστές, τους αντιστασιακούς, τους
απείθαρχους) στις εξορίες; Δεν θα ακούγεται
καλά στα αυτάκια των δημοσκόπων, και θα

δυσαρεστηθούν και οι πάτρωνές τους! Βάλτε το καλά στο μυαλό σας απόγονοι των χιτών,
των μπουραντάδων και των λογής λογής δοσίλογων. Η ιστορία της αντίστασης του λαού
μας γράφτηκε με το αίμα χιλιάδων ΕΑΜιτών και τίμιων αγωνιστών (από όλο το πολιτικό
φάσμα της προοδευτικής αντιπολίτευσης – εκτός των ακρο-δεξιών αστικών κομμάτων) της
πατρίδας μας. Αυτό, οσο και να το περνάτε στα μουλωχτά, θα σας στοιχειώνει. 12 Οκτώβρη
λοιπόν, η απελευθέρωση της Αθήνας από τους ΕΑΜΙΤΕΣ και την ένοπλη αντίσταση των
ενωμένων ανταρτών/στελεχών του.
Εσωκομματικά μαχαιρώματα που δεν σέβονται τον άνθρωπο
Η Φώφη Γενηματά ξαφνικά δήλωσε πως παραιτείται από τις
εσωκομματικές διαδικασίες προεκλογικής εκστρατείας στο ΚΙΝΑΛ, το
πρώην ΠΑΣΟΚ (περίπου, οχι ακριβώς) λόγω προβλημάτων υγείας.
Και τώρα μαθαίνουμε πως η πρόεδρος αυτού του κόμματος της
αντιπολίτευσης υποφέρει από προβλήματα με τον καρκίνο εδώ και
πολύ καιρό. Ας ελπίσουμε πως θα τα ξεπεράσει και θα γυρίσει γερή
και δυνατή στην οικογένεια, τους φίλους και τους οπαδούς της, διότι
η ζωή και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι υπεράνω όλων. Τώρα βέβαια, δεν ξέρουμε αν
οι άλλοι υποψήφιοι χάρηκαν ή ανακουφίστηκαν με τα νεα της επιδείνωσης της υγείας της
προέδρου, κάτι που είναι απάνθρωπο και αδιανόητο για οποιονδήποτε, ακόμη και για εχθρό
μας δεν θα το σκεφτόμασταν. Αλλά γνωρίζουμε πως ο Λοβέρδος, ο άλλος υποψήφιος
και σφοδρός αντίπαλος της προέδρου, άργησε να παραιτηθεί της κούρσας, και το έκανε,
μάλλον από ευθιξία όταν παραιτήθηκαν και οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Ας του χρεώσουμε
τις καλές προθέσεις, όμως και να παραβλέψουμε τι παρελθόν που τον βαραίνει και όσα
έχει κάνει ως τώρα (Ναι είναι ο ίδιος ο Λοβέρδος που κάποτε δημοσίευσε τα ονόματα
οροθετικών γυναικών μερικές απ’ τις οποίες έχουν ήδη πεθάνει τώρα, και ο διασυρμός τους
ποτέ δεν σταμάτησε, ούτε τους ζήτησε συγγνώμη κανένα γαϊδούρι!). Θα μου πείτε, τι πας
και θυμάσαι τώρα, ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη (το γράψαμε πιο πάνω). Ναι, αν όμως τα
βάζαμε ολα στην ζυγαριά, ίσως θα ήμασταν πιο δίκαιοι ως χώρα και θα υπήρχαν λιγότεροι
παραπονεμένοι και καταδιωγμένοι; Ξέρω γω; Απλά ερωτήματα θέτω…
Δώδεκα παρά δέκα, την ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα (της ακροδεξιάς) !!!
‘Εχουμε πολλές φορές γράψει για το έγκλημα, την
απρέπεια, την ιστορική αδικία που διαπράτεται στη
Βενιζέλου και Εγνατίας, στα ευρήματα του βυζαντινού
σταυροδρόμου κάτω απ’ την σημερινή διασταύρωση
στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε γράψει πως μια ομάδα
λαμόγιων και πολιτικών της ακροδεξιάς φατρίας που
κατέστρεψε την Ελλάδα με τις πολυκατοικίες, με το
μπετόν, με την αντιπαροχή, με τις λαμογιές στην
πολεοδομία, (την πιο διεφθαρμένη υπηρεσία της
Ελλάδας), με τις αλλαγές στον οικιστικό κώδικα, με
τις καταπατήσεις, τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων, την
έλλειψη ελέγχου, την μεροληπτική αντιμετώπιση των
ιδιοκτητών, με τα δισεκατομμύρια που έχουν κερδίσει
οι εργολαβοι και οι μικρο-ιδιοκτήτες που ασχήμηναν τις πόλεις και ολάκερη την χτισμένη
Ελλάδα, όλα αυτά τα κοθώνια, έχουν βαλθεί να διχάσουν και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης,
με ψέματα. Το μετρό είχε προγραμματιστεί να τελειώσει αρχές του 2021, χωρίς τον σταθμό
της Βενιζέλου όπου θα γίνοναν αναστηλώσεις και αρχαιολογικές ανασκαφές με σκοπό
να ενσωματωθούν τα αρχαία στον μελλοντικό σταθμό του μετρό. Οι Θεσσαλονικείς θα
έπρεπε όλοι να έχουν κατέβει στους δρόμους για να εμποδίσουν αυτό το έγκλημα της
ιστορικής μνήμης. Είχε σχεδιαστεί απ’ την προηγούμενη κυβέρνηση να γίνει και σταθμός
μετρό και να μην μετακινηθούν τα αρχαία απ’ τη θέση τους. Ο σημερινος ακροδεξιός
συρφετός που έχει κάνει τις κλίκες του στην πόλη έχει βρει τον τρόπο ΚΑΙ να πλουτίζουν
οι εργολάβοι απ’ το κρατικό χρήμα ΚΑΙ να μην προχωράει το έργο. Κάτι σαν ανέκδοτο που
30 χρόνια τώρα χτίζουν το Μετρό της Θεσσαλονίκης και Μετρο δεν παραδίδεται! Λοιπόν,
τα κομμάτιασαν τα αρχαία οι εργολάβοι με τη συμμετοχή επίορκων αρχαιολόγων, και την
πρώτη φορά που πήγαν να τα μεταφέρουν πριν λίγο καιρό (μέρα μεσημέρι) “τους την
έπεσαν” οι πολίτες που διαμαρτύρονταν, τα μέσα ενημέρωσης και υπαναχώρησαν. Τώρα,
πριν λίγες μέρες (νύχτες δηλαδή) δώδεκα παρά δέκα την νύχτα, πήγαν με νταλίκα και
φόρτωσαν τα κομματιασμένα αρχαία, για να τα μεταφέρουν σε αποθήκες...Νύχτα. Ο λαός
λέει πως “όποιος νύχτα πορπατεί, λάσπες
και … πατεί”. Μάλιστα. Στα μουλωχτά.
Έτσι, δοσίλογοι και ταγματαλήτες. Νύχτα
να κάνετε τις δουλειές σας.
Ο
μεγάλος
“περίδρομος”
του
Μπακογιάννη
Τι γίνεται βρε παιδιά εκεί στην Αθήνα;
Το γέλιο της αρκούδας, με τις “ευφυείς”
ιδέες του γιού της Ντόρας, κόρης του
Μητσοτάκουλα. Το σόι πάει βασίλειο, που
λέει ο λαός. Πρώτα του την έδωσε να κάνει
την Αθήνα περβόλι, φύτεψε κάτι φοίνικες
σε τσίγκινες ζαρτινιέρες, κάτι σαν αζήτητα
ντεπόζιτα νερού (για τους παλιούς) που
είχαμε στις ταράτσες στις πολυκατοικίες
για να μην ξεμένουμε απ’ τις συνεχείς
διακοπές νερού. Τις ζαρτινιέρες τις σκόρπισε στα πεζοδρόμια και τους δρόμους, στένεψε
λωρίδες, έβαψε πλακόστρωτα, αλλά ξέχασε να τις ποτίζει (γιατί η εταιρεία που
πήρε το χρήμα να τα βάλει, υπέθεσε
πως ο Δήμος των Αθηναίων θα
συνεχίζεται στη σελίδα 21
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τα πότιζε!!! Ξεράθηκαν λοιπόν οι φοίνικες,
έβαψε τους πεζοδρόμους, στένεψε δρόμους,
μονοδρόμησε, καθάρισε μάρμαρα, παράγγειλε
φωτάκια Χριστουγέννων, αγιοβασίληδες,
έβαλε μηχανήματα στις πλατείες για να καθαρίζουν λέει τον αέρα(!!!), και τώρα θέλει να
βάλει … πλατάνια στους δρόμους της Αθήνας. Εν τω μεταξύ, ο λογαριασμός ανεβαίνει,
κάθε του ανάθεση και εκατομμύριο, στους κολλητούς και μπατζανάκηδες, της διαπλοκής.
Άραγε, θα έρθει ποτέ η ώρα της πληρωμής, της πραγματικής πληρωμής που θα κάνουν
ταμείο οι πολίτες και θα ζητήσουν τα κλεμμένα απ’ την ακροδεξιά φατρία που λυμαίνεται
τον τόπο γενιές γενιών τώρα; Οι Καραμανλήδες, οι Παπανδρέοι, οι Μητσοτάκηδες που
ψηφίζετε, τόσο ανάγκη έχετε βρε παιδιά απ’ τις δυναστείες; Κατά τα άλλα, του Έλληνος
ο σβέρκος, ζυγόν δεν υπομένει… Κούνια που σας κούναγε. Και είναι και από χρυσάφι η
κούνια, φρόντισε ο Γιός της κόρης του Μητσοτάκη γι’αυτό. Την λυπητερή την θέλετε σε
δραχμούλες ή σε.. πλατάνια; Διότι έρχεται, όπου νάναι…

συνέχεια από τη σελίδα 20

Δυστυχώς, δεν τα βάζεις με το Θεό…
Τάδε έφη ο κύριος Πέτσας “ζωντανά” στην
τηλεόραση αναφερόμενος στις πλημμύρες
που έπνιξαν την Εύβοια πρόσφατα. Τον
γνωρίζετε; Ο αναπληρωτής υπουργός
εσωτερικών. Κάθε τόσο πετάει και μια
“κεραμίδα”. Είχε πει για τα 50+ εκατομμύρια
που μοίρασε σε μέσα συσκότισης, ακόμη
και σε ιστοσελίδες και φυλλάδες που είχαν
δημιουργηθεί κυριολεκτικά την προηγούμενη
μέρα ή σε ανύπαρκτα σάιτ, για να πάρουν
την επιδότηση, πως αυτά τα λεφτά έσωσαν
πολλούς. Μάλιστα. Άποτέλεσμα για τον
απλό πολίτη; Ποτέ τα τελευταία 40 χρόνια
δεν υπήρξε τέτοια ομοφωνία στην …
μουγκαμάρα των μέσων συσκότισης. Ολοι
αποσιωπούν τα πάντα που αφορούν κριτική
ή κακοδιοίκηση της κυβέρνησης – τσίρκο που
τους ταϊζει. Όμως έτσι δεν γίνεται δημοκρατία.
Έτσι σκάβεις τον λάκο σου. Είπε λοιπόν ο
τιτανο-τεράστιος Πέτσας πως οι πρόσφατες
πλημμύρες στην Εύβοια ήταν αναπόφευκτες
διότι δεν τα βάζεις με τον Θεό!!! Δηλαδή,
όλος ο κόσμος μιλούσε για προστασία μετά
τις καταστροφικές πυρκαϊές του Αυγούστου που έκαιγαν μια εβδομάδα την Ευβοια με 2
μποφώρ άνεμο, και δεν σηκωνόταν ούτε ενα αεροπλάνο για να σβήσει τις φωτιές στην
γέννησή τους. Που κάηκαν 1,5 εκατομμύριο στρέμματα δάσους, καλλιεργειών και δεκάδες
επιχειρήσεις μαζί με τα σπίτια του κόσμου, και όλοι είχαν προβλέψει πως οι πρώτες βροχές
θα δημιουργήσουν καταστροφή, αν δεν παρθούν μέτρα. Αυτοί τα είπαν, αυτοί τα άκουσαν.
Περιμένετε απ’ αυτή την κυβέρνηση απόγονων δοσίλογων να νοιαστούν για τη χώρα; Για
τα δάση, τα χωριά, τις περιουσίες; Αυτοί ήρθαν να αρπάξουν, να βάλουν τους κολλητούς να
εξαφανίσουν το όποιο μέλλον της χώρας υποθηκεύοντας, πουλώντας, καταστρέφοντας,
και μετά να φύγουν ανενόχλητοι να απολαύσουν τα κλοπιμαία, τις ιδιοκτησίες τους τα
δεκάδες ακίνητα και να “παρκάρουν” τα χρήματά τους σε εξωχώριους παραδείσους όπου
και θα κάνουν ισόβιες διακοπές. Αντί να είναι στα κάτεργα ισόβια. Όμως είδατε ποτέ
τους πατεράδες, τους παππούδες, εκείνους τους δοσίλογους και ταγματαλήτες που είναι
πρόγονοί τους, να έχουν πληρώσει για τις ανομίες τους; Ελεύθεροι έμειναν, να στέλνουν στα
ξερονήσια τα παλληκάρια που αγωνίστηκαν ενάντια στους Ναζί για να είμαστε σήμερα εμείς
ελεύθεροι και οχι προτεκτοράτο (της Γερμανίας, γιατί οικονομικό προτεκτοράτο είμασταν,
είμαστε και θα είμαστε). Ελεύθεροι μείναν τότε, να τα πίνουν με τους μπουραντάδες και
τους χωροφύλακες. Και άμα λάχει να κάνουν τις αρπαγές τους, τους βιασμούς, τους φόνους
επειδή δεν ‘χώνευαν’ κάποιον “αριστερό”. Αυτοί είναι. Και σήμερα, να κάνουν επέλαση στα
δανεικά χρήματα απ’την Ευρώπη και να
κάνουν περιουσίες αυτοί και οι κολλητοί
τους. Ναι δεν τα βάζεις με τον Θεό.
Ειδικά όταν τον έχουν στο πλευρό τους
οι “πατρίς – θρησκεία – οικογένεια” που
ρήμαξαν το ανθρώπινο δυναμικό της
Ελλάδας και το έστειλαν, το στέλνουν
και θα το στέλνουν στην ξενητειά.
Όλους εμάς δηλαδή, που φύγαμε για
να βρούμε το δίκιο – την αξιοπρέπεια
και το δικαίωμα να δημιουργούμε μόνοι
μας την μοίρα μας - που μας στέρησαν
αυτοί οι αλήτες. Ναι δεν τα βάζεις με τον
Θεό…
Δεν τα βάζεις με τον Θεό Νο.2
Αυτές τις ημέρες μια ασυνήθιστη
κακοκαιρία πλήττει την Ελλάδα, όπως
είχε αναγγελθεί απ’ την μετεωρολογική
υπηρεσία. Την καταιγίδα την ονόμασαν
“Μπάλλο”. Και ενώ είχε προαναγγελθεί
για να προλάβουν να πάρουν μέτρα
οι δήμοι, κοινότητες και οι φορείς
του κράτους, οι πλημμύρες και οι
καταστροφές ήταν χαρακτηριστικές της
αδράνειας και αδιαφορίας του κρατικού

μηχανισμού, και ιδιαίτερα της τοπικής
αυτοδιοίκησης. Η πολιτική προστασία του
“επιτελικού κράτους” του κούλη έστειλε ένα
μήνυμα επείγουσας ανάγκης στα τηλέφωνα,
και συμβούλευσε τον κόσμο να μην μένει σε
υπόγεια και ισόγεια. Αυτά, σε εποχές που
οι σύγχρονες χώρες αποκεντρώνουν τις
ευθύνες και στηρίζουν τις περιφέρειες για
να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα τοπικά
τους προβλήματα. Στο εξωτερικό αυτά,
οχι στο Ελλαδιστάν. Στο μεταξύ, δρόμοι
πλημμύρισαν, πλατείες εξαφανίστηκαν
ενώ ισόγεια, υπόγεια και άλλα κρατικά
ιδρύματα θύμισαν Βενετία. Η φωτογραφία
ενός σχολείου που έχει πλημμυρίσει και οι
μαθητές πατούν πάνω σε θρανία για να βγούν με την βοήθεια των καθηγητών τους, θα
μείνει εδώ για να στοιχειώνει την Ελλάδα του “21, όπου η υπουργός Παιδείας ενδιαφέρεται
μόνο για τα συμφέροντα των σχολαρχών, κάνει μήνυση στο συνδικαλιστικό όργανο των
εκπαιδευτικών για όσους δεν δέχονται αυθαίρετη αξιολόγηση (δηλαδή τρομοκρατεί τους
υπαλλήλους της και κάνει κατ’ευθείαν πολιτική επέμβαση στην δικαιοσύνη) και γενικά
προχωρά το σχέδιό της για την διάλυση της Δημόσιας Παιδείας στην Ελλάδα. Όλα καλά
στο Ελλαδιστάν; Δεν τα βάζεις με τον Θεό, σίγουρα…
Της πέταξε βιτριόλι! Λες και βρισκόμαστε
στα χρόνια του ‘50-´60
Παλιά όταν μεγαλώναμε ακούγαμε ιστορίες
για ζηλιάρες και φθονερές ερωμένες,
συζύγους, κλπ, που πετούσαν βιτριόλι
στο πρόσωπο της αντίζηλης, για να τις
στιγματίσουν για πάντα. Το βλέπαμε στις
ασπρόμαυρες ταινίες εποχής στην Ελλάδα,
το διαβάζαμε στα διηγήματα. Τελευταία το
φαινόμενο φαίνεται να έχει αναζωπυρωθεί,
και το βιτριόλι πάει σύννεφο!! Θα ήθελα
να ξέρω, στην Ελλάδα δεν υπάρχει λίστα
απαγορευμένων ουσιών να μην πωλούνται
στον οποιονδήποτε;
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Από την Κεφαλονιά στην Ιθάκη με σκάφος
Αρκεί να πάρεις μόνο μια μικρή γεύση από την ηρεμία
και την αυθεντικότητα που
χαρίζει απλόχερα το νησί
του Οδυσσέα και η όρεξή
σου θα ανοίξει… για πολλά
περισσότερα.
Γιάννης
Κακαγιάννης Αν θέλεις να έρθεις πιο κοντά
σε έναν από τους μεγαλύτερους
αρχαίους ελληνικούς μύθους,
τότε είναι ώρα να σαλπάρεις για την Ιθάκη. Η πατρίδα του Οδυσσέα είναι το μικρότερο από τα νησιά του Ιονίου (μετά τους Παξούς) και υποδέχεται
κάθε επισκέπτη με ένα καταπράσινο τοπίο γεμάτο
δέντρα, όρμους, τις πιο χαριτωμένες παραλίες και
υπερήφανους ντόπιους, ξακουστούς για το χαμόγελο και τη φιλοξενία τους.
Με μήκος μόλις 18 χιλιόμετρα, η Ιθάκη είναι ένα
νησί γεμάτο παράδοση, ιστορία και πολιτισμό και
αποτελεί αγαπημένο μυστικό όσων επιλέγουν τις
διακοπές πάνω σε ιστιοπλοϊκά και σκάφη.
Βενετσιάνικη αρχιτεκτονική σε απόλυτη αρμονία με το φυσικό
περιβάλλον, απομονωμένες παραλίες με μικροσκοπικά βότσαλα και ρυθμοί ζωής από άλλη εποχή... συνθέτουν έναν
τόπο ιδανικό για όσους ζητούν πλήρη αποφόρτιση από την
καθημερινότητα και λίγες μέρες μακριά από το κινητό τηλέφωνο και τις υποχρεώσεις.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Ανάλογα με την εκδρομή με σκάφος που θα επιλέξεις ή το
ταξίδι που θα οργανώσεις μόνος σου, η εμπειρία σου θα περιλαμβάνει κάποια από τα παρακάτω σημεία:

Το λιμάνι στο Βαθύ
Ένα φυσικά βαθύ- όπως το λέει και το όνομά του- γραφικό
και όμορφο λιμάνι. Αφιέρωσε χρόνο για να εξερευνήσεις την
προκυμαία και τα στενά δρομάκια του, να θαυμάσεις την
αρχιτεκτονική του και να αρχίσεις να «αναπνέεις» την ατμόσφαιρα του νησιού. Αν θέλεις, μπορείς να δοκιμάσεις τις τοπικές γεύσεις σε μια από τις πολλές ταβέρνες και, φυσικά, να
απολαύσεις τη θέα προς το πανέμορφο, μικρό Λαζαρέτο το
νησάκι που βρίσκεται στον κόλπο, με τα πολλά δέντρα και το
παρεκκλήσι του 17ου αιώνα.
Οι παραλίες
Περίπου 15 λεπτά με ταξί από το Βαθύ (ή σε κάποια στάση
σου με το σκάφος) υπάρχουν μερικές υπέροχες παραλίες

που σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Το Φιλιατρό με τα σμαραγδένια νερά του, είναι η πιο
δημοφιλής και κοσμοπολίτικη παραλία της Ιθάκης. Ψηλά, από την άλλη πλευρά του νησιού είναι ο Πισαετός, με τα μικρά λευκά βότσαλά του.
Αλλά η καλύτερη παραλία του νησιού είναι για
πολλούς το Γιδάκι. Πλούσια, φυσική βλάστηση
και ένας ανοιχτός κόλπος που χαρίζει άπλετο
χώρο και σου επιτρέπει να θαυμάζεις τη θέα
ανενόχλητος.
Το λιμάνι στο Κιόνι
Έρωτας με την πρώτη ματιά. Το Κιόνι είναι ένα
γραφικό ψαροχώρι πάνω στη θάλασσα, με
αίθρια γεμάτα λουλούδια και μια πανέμορφη
προκυμαία. Εδώ, με κάποια από τις οργανωμένες εκδρομές με σκάφος θα έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις και ένα δείπνο.
Η Μονή Καθαρών
Αξίζει να φτάσεις στο πιο ψηλό σημείο του νησιού, όχι μόνο για να θαυμάσεις το μοναστήρι
Καθαρών, που αποτελεί ορόσημο του νησιού, αλλά επειδή
φτάνοντας εκεί θα έχεις την ευκαιρία θα θαυμάσεις μια εκπληκτική θέα στην Ιθάκη και την Κεφαλονιά. Το μοναστήρι είναι
χτισμένο με τέτοιο τρόπο που το καμπαναριό του φαίνεται
από κάθε μέρος του νησιού.
Ο Σταυρός
Συνεχίζοντας βόρεια, φτάνεις στο χωριό Σταυρός, δίπλα από
το οποίο πιστεύεται ότι βρισκόταν το παλάτι του Οδυσσέα.
Στο χωριό βρίσκεται και μια μακέτα του παλατιού (γνωστό και
ως «Σχολή του Όμηρου») καθώς και ένα μικρό αρχαιολογικό
μουσείο. Οι ανασκαφές στην περιοχή έχουν αποκαλύψει ευρήματα που δείχνουν ότι η Ιθάκη κατοικήθηκε από το τέλος
της τρίτης χιλιετίας π.Χ.

Εύσημα στην Ελλάδα για την πορεία του τουρισμού εφέτος από το WTTC
Τα εύσημα αποδίδει στην Ελλάδα
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Τουρισμού
και Ταξιδίων (World Travel & Tourism
Council ), τόσο για την εξέλιξη της
εφετινής τουριστικής χρονιάς, όσο και
με τον ασφαλή τρόπο ανοίγματος του
ελληνικού τουρισμού. Σε δηλώσεις
της στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, η Έλενα Σ. Ροντρίγκεζ, υπεύθυνη επικοινωνίας του
World Travel & Tourism Council επεσήμανε ότι η χώρα μας δημιούργησε
τις συνθήκες, οι οποίες επέτρεψαν τις
ασφαλείς μετακινήσεις των ταξιδιωτών, ενώ η στάση της θα μπορούσε
να αποτελέσει και για άλλες χώρες
σημείο αναφοράς, στην προσπάθεια
τους να τονώσουν τις οικονομίες τους που
πλήττονται από την πανδημία.
Αποτιμώντας τις επιδόσεις της Ελλάδας το
φετινό καλοκαίρι, η Έλενα Σ. Ροντρίγκεζ,
αφού σημείωσε ότι "σαφώς" και ξεχώρισε
στο διεθνές τουριστικό στερέωμα, εξήγησε
ότι πέτυχε το 86% των αφίξεων Ιουλίου και
Αυγούστου του 2019, οδηγώντας σε ισχυρή ανάκαμψη της τουριστικής οικονομίας.
"Ηταν μία από τις πρώτες χώρες που ανακοίνωσαν ότι θα δεχόταν επισκέπτες που
είχαν εμβολιαστεί πλήρως ή θα μπορούσαν
να δείξουν αρνητικό PCR για να περάσουν
τις πύλες εισόδου της χώρας. Η Ελλάδα
ήταν η χώρα που ενθάρρυνε την εισρροή
ταξιδιωτών με ασφάλεια, απόρροια της
γενικότερης προτετοιμασίας της χώρας",
συμπλήρωσε.
Η Έλενα Σ. Ροντρίγκεζ υπενθύμισε ότι η
Ελλάδα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους ευρωπαίους

περιορισμών μεταξύ των
χωρών, των επιτυχημένων
προγραμμάτων εμβολιασμού και της χρήσης του
Ευρωπαϊκού
ψηφιακού
Πιστοποιητικού COVID,
που επέτρεψε την ασφαλή
επανέναρξη των διεθνών
ταξιδιών", επεσήμανε η
Έλενα Σ. Ροντρίγκεζ.

ταξιδιώτες με τη Γερμανία και το Ηνωμένο
Βασίλειο να είναι οι σημαντικότερες αγορές της. Ενδεικτικά αναφέρει ότι το 2019,
ο τομέας Ταξίδια και Τουρισμός συνέβαλε
κατά 20,8% στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας
και υποστήριξε περισσότερο από το ένα
πέμπτο όλων των θέσεων εργασίας, γεγονός που φανερώνει πόσο σημαντικός είναι
ο κλάδος του τουρισμού για την οικονομία
της χώρας, όπως είπε.
Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις του World Travel
& Tourism Council για την επόμενη περίοδο,
η Έλενα Σ. Ροντρίγκεζ παρατηρεί ότι υπάρχει "τόσο τεράστια συσσωρευμένη ζήτηση"
, ώστε αναμένεται τα ταξίδια να συνεχίσουν
να αυξάνονται στο μέλλον. Εστιάζοντας
στα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, είπε
πως φέτος υπήρξε άνοδος των κρατήσεων
από τη στιγμή που οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί χαλάρωσαν σε ορισμένες αγορές.
"Η Ευρώπη βίωσε ένα καλό καλοκαίρι, ως
αποτέλεσμα της άρσης των ταξιδιωτικών

Στο σημείο αυτό, τονίστηκε ότι για την επόμενη τουριστική περίοδο η εξέλιξη
των εμβολιασμών αναμένεται να διαδραματίσει
και πάλι καθοριστικό ρόλο στις τουριστικές
ροές. "Συνολικά η Ευρώπη με την διάθεση
των εμβολίων σε πλήρη εξέλιξη τονώνει την
αυτοπεποίθηση των πολιτών της να κλείσουν τις διακοπές τους". Μάλιστα, η Έλενα Σ. Ροντρίγκεζ τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό

ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID είναι ένα
χρήσιμο εργαλείο για την διευκόλυνση των
ταξιδιών. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,
όπως είπε, οι διεθνείς πτήσεις προς ευρωπαϊκούς προορισμούς τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο έφτασαν το 39,9% του επιπέδου
πριν από την πανδημία. Αυτό είναι σημαντικά καλύτερο από πέρυσι (το οποίο ήταν
26,6%), όταν η πανδημία του COVID-19
προκάλεσε εκτεταμένους αποκλεισμούς
και τα εμβόλια δεν είχαν ακόμη εγκριθεί",
υπογράμμισε.
Υπενθυμίζεται ότι το World Travel & Tourism
Council έχει αναδείξει την Ελλάδα ως παγκόσμιο παράδειγμα ασφαλούς ανοίγματος
του τουρισμού, την περυσινή χρονιά. Μάλιστα το βραβείο «Global Champion Award
for COVID-19 Crisis Management» είχε
παραλάβει ο πρώην υπουργός Τουρισμού
Χάρης Θεοχάρης, σε ειδική εκδήλωση, στο
Κανκούν του Μεξικού.

Τον Μάρτιο ξεκινούν και πάλι οι
κρουαζιέρες της Celestyal Cruises!
Θεσσαλονίκη
και
Καβάλα
στο
πρόγραμμα..
Η Celestyal Cruises, ανακοινώνει ότι θα
ξεκινήσει τα προγράμματά της για την
επόμενη χρονιά, τη Δευτέρα 14 Μαρτίου
2022 με τις κρουαζιέρες της τριών και τεσσάρων διανυκτερεύσεων και θα συνεχίσει
με τις κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων
από το Σάββατο 30 Απριλίου. Αποτελεί
μία από τις λίγες εταιρείες κρουαζιέρας, η
οποία θα πραγματοποιεί προσεγγίσεις σε

εβδομαδιαία βάση στην Αρχαία Έφεσο κατά
την επανέναρξη των δρομολογίων της τον
Μάρτιο, ενώ θα προσθέσει και τη Θεσσαλονίκη στη δημοφιλή της κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακό Αιγαίο». Όλες
οι κρουαζιέρες για το 2022 και το 2023 είναι
all-inclusive, ξεκινούν από 399€ το άτομο
και είναι ήδη διαθέσιμες προς κράτηση.
Εμπλουτίζονται οι προορισμοί για το
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ΕΟΤ – Δυναμική προβολή
της «υπαίθριας» Αρκαδίας
στην ιταλική αγορά
Εντυπωσιασμένοι από τη φυσική ομορφιά της Αρκαδίας και τις
δυνατότητες που προσφέρει για
τουριστικές δραστηριότητες υπαίθρου (outdoor activities) έμειναν
οι εκπρόσωποι επτά τουριστικών
γραφείων που εξειδικεύονται σε
αυτό το είδος ταξιδίων, ένας δημοσιογράφος και ένας blogger από
την Ιταλία, οι οποίοι επισκέφθηκαν
την περιοχή από τις 6 μέχρι τις 10
Οκτωβρίου, στο πλαίσιο ταξιδίου
εξοικείωσης (fam trip) που υλοποίησε η Υπηρεσία ΕΟΤ Ιταλίας σε
συνεργασία με τον Τουριστικό Οργανισμό Πελοποννήσου.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην
Αρκαδία, τα μέλη της ιταλικής αποστολής
επισκέφτηκαν μοναδικής ομορφιάς προορισμούς της περιοχής (Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Βιτύνα), μουσεία και μοναστήρια, συμμετείχαν σε δραστηριότητες όπως rafting
στο Λούσιο, trekking σε μονοπάτια του Μαινάλου, αναρρίχηση στο Λεωνίδιο, τοξοβολία στο παραλιακό Άστρος, κυνήγι τρούφας
και μανιταριών στον Πάρνωνα, οινογευσία
σε επισκέψιμο οινοποιείο και γευσιγνωσία
τριών διαφορετικών κατηγοριών ελαιόλαδου, ενώ παράλληλα έζησαν βιωματικές

εμπειρίες όπως η συλλογή ελιών και η παραγωγή ελαιόλαδου.
Επίσης, συμμετείχαν σε workshop με παρουσιάσεις της περιοχής και των δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν
σε αυτήν και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τοπικούς επαγγελματίες με
σκοπό την περαιτέρω συνεργασία των δύο
πλευρών στο άμεσο μέλλον.Το πρόγραμμα
του ταξιδιού επιμελήθηκε ο Τουριστικός
Οργανισμός Πελοποννήσου, ενώ τους Ιταλούς επισκέπτες συνόδευσε η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ιταλίας, Κυριακή
Μπουλασίδου.

συνέχεια από τη
σελίδα 22
2022-23_Ξεχωρίζουν η Θεσσαλονίκη,
η Μήλος και η Καβάλα
Η Celestyal Cruises περιλαμβάνει στα
δρομολόγιά της κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς, όπως τη Μύκονο
και τη Σαντορίνη, ωστόσο έχει πλέον
κερδίσει και τη φήμη του «πρωτοπόρου», δίνοντας τη δυνατότητα στους επιβάτες της να επισκέπτονται περισσότερα
ανεξερεύνητα μέρη της Ελλάδας αλλά και
παραμένοντας περισσότερη ώρα σε κάθε
λιμάνι, ώστε να υπάρχει δυνατότητα για
μεγαλύτερη εξερεύνηση των προορισμών,
συγκριτικά με άλλες εταιρείες που επισκέπτονται την Ελλάδα. Στη γνωστή κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακό Αιγαίο», η οποία ξεκινά τον Απρίλιο, η
Celestyal Cruises θα επισκέπτεται και τη
Θεσσαλονίκη.
Η Celestyal Cruises θα συνεχίσει τις προσεγγίσεις στο φημισμένο νησί της Μήλου,
το οποίο πρόσφατα αναδείχθηκε ως το
«Καλύτερο Νησί του Κόσμου» σύμφωνα
με το περιοδικό Travel + Leisure και είναι
ένας προορισμός που δεν επισκέπτονται
παραδοσιακά άλλες εταιρείες κρουαζιέρας,
οι οποίες δραστηριοποιούνται με μεγαλύτερου μεγέθους κρουαζιερόπλοια. Επιπλέον,
η συγκεκριμένη κρουαζιέρα θα επισκέπτεται, πέρα από τη Θεσσαλονίκη και τη Μήλο,
τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Κρήτη, τη
Ρόδο και την Αρχαία Έφεσο. Η τιμή κράτησης για την all-inclusive κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακό Αιγαίο» ξεκινά
από τα 869€.
Η κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων
«Εκλεκτό Αιγαίο» της Celestyal Cruises
συμπεριλαμβάνει και την Καβάλα, η οποία
είναι γνωστή και ως «γαλάζια πόλη». Η
συγκεκριμένη κρουαζιέρα επισκέπτεται
επίσης τη Θεσσαλονίκη, τη Σαντορίνη,
τον Βόλο και την Κωνσταντινούπολη. Η

κρουαζιέρα «Εκλεκτό Αιγαίο» παρέχει τη
δυνατότητα επιβίβασης και αποβίβασης
στην Κωνσταντινούπολη, προσφέροντας
με αυτό τον τρόπο και επιπλέον επιλογές
αεροπορικών συνδέσεων. Η τιμή κράτησης
για την all-inclusive κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων «Εκλεκτό Αιγαίο» ξεκινά από
τα 869€.
Στα τέλη του 2022 θα επιστρέψει και η
κρουαζιέρα επτά διανυκτερεύσεων «Τρεις
Ήπειροι», η οποία πραγματοποιήθηκε για
τελευταία φορά το 2019 και θα επισκέπτεται την Ελλάδα, την Τουρκία, το Ισραήλ, την
Αίγυπτο και την Κύπρο. Στη συνέχεια θα
ακολουθήσουν δύο αποκλειστικές εορταστικές κρουαζιέρες, μία δέκα διανυκτερεύσεων για τα Χριστούγεννα, με επισκέψεις
σε Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, Ρόδο, Λεμεσό,
Αλεξάνδρεια και με μία διανυκτέρευση στη
Χάιφα στο Ισραήλ, ώστε οι επισκέπτες να
περάσουν την Παραμονή και την ημέρα των
Χριστουγέννων στους «Αγίους Τόπους». Η
δεύτερη εορταστική κρουαζιέρα οκτώ διανυκτερεύσεων θα επισκεφτεί Ηράκλειο, Σαντορίνη, Έφεσο, μαζί με μία διανυκτέρευση
στην Κωνσταντινούπολη, ώστε οι επισκέπτες να απολαύσουν τα πυροτεχνήματα
ενόψει των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς,
προσεγγίζοντας στη συνέχεα το Βόλο. Η
συγκεκριμένη κρουαζιέρα οκτώ διανυκτερεύσεων κοστίζει 1.139€. Οι δύο παραπάνω
κρουαζιέρες μπορούν να συνδυαστούν σε
ένα εκπληκτικό πακέτο διακοπών 18 διανυκτερεύσεων, το οποίο επισκέπτεται ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, ξεκινώντας
από την τιμή των 1.969€.
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Ινστιτούτο Καρκινικών Ερευνών: Ελπίδες για την
εξαφάνιση όγκων στο κεφάλι και στον τράχηλο
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο συνδυασμός των φαρμάκων nivolumab και
ipilimumab οδήγησε σε μείωση του μεγέθους των όγκων σε ετοιμοθάνατους ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. Σε
ορισμένους, ο καρκίνος εξαφανίστηκε εντελώς, με τους γιατρούς να μένουν έκπληκτοι
που δεν βρήκαν κανένα ανιχνεύσιμο σημάδι της νόσου.
Ινστιτούτο Καρκινικών Ερευνών: Η δοκιμή«ορόσημο» του κοκτέιλ ανοσοθεραπευτικών φαρμάκων έγινε από ερευνητές του
Ινστιτούτου Καρκινικών Ερευνών και του
νοσοκομείου Royal Marsden του Λονδίνου.
Σε μια δοκιμή-ορόσημο για τη μάχη ενάντια στον καρκίνο προχώρησαν ερευνητές
του Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο
(ICR) του Λονδίνου και του Royal Marsden
NHS Foundation Trust. Ένα κοκτέιλ ανοσοθεραπευτικών φαρμάκων είναι πιθανό να
αποτελέσει τη νέα αντικαρκινική θεραπεία
η οποία εφαρμόστηκε σε ασθενείς που θεωρητικά βρίσκονταν στο τελικό στάδιο της

νόσου αλλά σώθηκαν χάρη στο συγκεκριμένο συνδυασμό φαρμάκων.
Ένας ασθενής, ο οποίος αναμενόταν να πεθάνει πριν από τέσσερα χρόνια, δήλωσε στη Guardian
για την «εκπληκτική» στιγμή που
οι νοσοκόμες του τηλεφώνησαν
εβδομάδες μετά την ένταξή του στη
μελέτη για να του πουν ότι ο όγκος
του είχε «εξαφανιστεί εντελώς». Ο
77χρονος είναι πλέον απαλλαγμένος από τον καρκίνο και την περασμένη εβδομάδα πήγε κρουαζιέρα
με τη σύζυγό του.
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ο συνδυασμός των φαρμάκων nivolumab και
ipilimumab οδήγησε σε μείωση του μεγέθους των όγκων σε ετοιμοθάνατους ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου. Σε
ορισμένους, ο καρκίνος εξαφανίστηκε εντελώς, με τους γιατρούς να μένουν έκπληκτοι
που δεν βρήκαν κανένα ανιχνεύσιμο σημάδι της νόσου.

Νέα υποσχόμενη και επαναστατική
μέθοδος από τον Καναδά, για τη
θεραπεία του καρκίνου του εγκεφάλου
Καναδοί επιστήμονες έδειξαν ότι είναι
εφικτό να χορηγηθούν με τη βοήθεια
υπερήχων αντικαρκινικά φάρμακα απευθείας στον εγκέφαλο των ασθενών, εφαρμόζοντας για πρώτη φορά στον κόσμο
μία θεραπεία που ξεπερνά το εμπόδιο
του αιματο-εγκεφαλικού φραγμού στους
καρκινοπαθείς.
Η νέα μέθοδος μπορεί να φέρει επανάσταση στη θεραπεία των καρκίνων του εγκεφάλου, αλλά και των νευροεκφυλιστικών
παθήσεων.
Η νέα τεχνική κατευθυνόμενων υπερήχων
(Magnetic Resonance-guided Focused
Ultrasound - MrgFUS) επιτρέπει την προσωρινή διάνοιξη των αιμοφόρων αγγείων
σε συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου,
έτσι ώστε να μπορέσει το φάρμακο μέσω
της κυκλοφορίας του αίματος να φθάσει
στα καρκινικά κύτταρα που υπάρχουν στον
εγκέφαλο.
Το αντικαρκινικό φάρμακο
Τέσσερις γυναίκες με αρχικό καρκίνο του
μαστού, ο οποίος είχε κάνει μετάσταση στον
εγκέφαλο, είδαν τους εγκεφαλικούς όγκους
τους να συρρικνώνονται, όταν το αντικαρκινικό φάρμακο (Herceptin) χορηγήθηκε με τη
νέα μέθοδο.
Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός είναι ένα
κυτταρικό «τείχος» που εμποδίζει διάφορες
ουσίες, όπως τοξίνες, ιούς και μικρόβια να
εισδύουν στον εγκέφαλο μέσω του αίματος,
ώστε να μην προξενήσουν ζημιά στους ευαίσθητους εγκεφαλικούς ιστούς.
Όμως, στην περίπτωση των καρκίνων του
εγκεφάλου ή νόσων όπως Αλτσχάιμερ και
Πάρκινσον, αυτός ο φραγμός δυσκολεύει
επίσης τη φαρμακευτική θεραπεία, καθώς
λίγα φάρμακα (π.χ. αντικαταθλιπτικά) μπορούν να διασχίσουν το εμπόδιο.
Η νέα τεχνική με τη βοήθεια των εστιασμένων υπερήχων προκαλεί την ταλάντωση

Ο συνδυασμός των δύο ανοσοθεραπευτικών φαρμάκων θα μπορούσε να αποδειχθεί
ένα αποτελεσματικό νέο όπλο κατά πολλών
μορφών προχωρημένου καρκίνου, πιστεύουν οι ειδικοί. Αποτελέσματα από άλλες
δοκιμές του συνδυασμού φαρμάκων έχουν
προηγουμένως υποδηλώσει παρόμοια οφέλη για ασθενείς με καρκίνο των νεφρών, του
δέρματος και του εντέρου σε τελικό στάδιο.
Λιγότερες
παρενέργειες
από
τη
χημειοθεραπεία
Εκτός από την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων πιθανοτήτων επιβίωσης των
ασθενών, δήλωσαν οι επιστήμονες, η

ανοσοθεραπεία
προκάλεσε
επίσης πολύ λιγότερες παρενέργειες σε σύγκριση με τη
συχνά εξαντλητική φύση της
«ακραίας» χημειοθεραπείας,
η οποία είναι η συνήθης θεραπεία που προσφέρεται σε πολλούς ασθενείς που βρίσκονται
σε προχωρημένο στάδιο.
Τα αποτελέσματα από τη δοκιμή φάσης 3, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 1.000 ετοιμοθάνατοι ασθενείς με καρκίνο
κεφαλής και τραχήλου, ήταν
πρώιμα και όχι σημαντικά στατιστικά, αλλά εξακολουθούσαν να έχουν
«κλινικό νόημα», δήλωσε το Ινστιτούτο
Έρευνας για τον Καρκίνο, ICR, με ορισμένους ασθενείς να ζουν μήνες ή χρόνια περισσότερο και να έχουν να αντιμετωπίσουν
λιγότερες παρενέργειες.
«Πρόκειται για ελπιδοφόρα αποτελέσματα», δήλωσε στη Guardian ο καθηγητής
Kristian Helin, διευθύνων σύμβουλος του
Ινστιτούτου Έρευνας για τον Καρκίνο, ICR.
«Οι ανοσοθεραπείες είναι πιο ήπιες, πιο
έξυπνες θεραπείες που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη στους ασθενείς».

Αρθρίτιδα είδη: Μορφές αρθρίτιδας
και σύγχρονες θεραπείες
12 Οκτωβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας.Από τα διεθνή στατιστικά δεδομένα γνωρίζουμε ότι το 12% του
πληθυσμού και ειδικότερα το 34% των
ανθρώπων άνω των 50 ετών, πάσχει
από κάποια μορφή αρθρίτιδας.

μικροσκοπικών φυσαλίδων μίας ουσίας
που έχει προηγουμένως εισαχθεί στον
ασθενή με τέτοιο τρόπο που τα κύτταρα του
αιματοεγκεφαλικού φραγμού να απομακρύνονται μεταξύ τους, έτσι ώστε το αντικαρκινικό φάρμακο να μπορεί πλέον να περάσει
προς τον εγκέφαλο.
Πρόκειται για μία προσωρινή διαδικασία
που επιτρέπει το άνοιγμα του φραγμού για
λιγότερο από 24 ώρες. Οι ερευνητές, με
επικεφαλής τον δρα Νιρ Λίπσμαν του Κέντρου Επιστημών Υγείας Sunnybrook και
του Πανεπιστημίου του Τορόντο, οι οποίοι
έκαναν την κλινική δοκιμή φάσης 1 και τη
σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό
«Science Translational Medicine», μετέφεραν με επιτυχία το μονοκλωνικό αντίσωμα
trastuzumab (Herceptin) στον εγκέφαλο των
τεσσάρων γυναικών με καρκίνο εγκεφάλου.
Οι όγκοι τους μίκρυναν κατά 21% κατά μέσο
όρο και καμία ασθενής δεν εμφάνισε σοβαρές παρενέργειες. Η θεραπεία αντισωμάτων βοηθά το ανοσοποιητικό σύστημα να
καταπολεμά τον καρκίνο και εφαρμόζεται
συχνά σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία
και χημειοθεραπεία.
Όπως ανέφερε ο Λίπσμαν, «το Herceptin
είναι μία τεράστια ουσία, συνεπώς εάν μπορούμε να περάσουμε αυτό στον εγκέφαλο,
μπορούμε με ασφάλεια να υποθέσουμε ότι
θα καταφέρουμε με τη βοήθεια των εστιασμένων υπερήχων κάτι ανάλογο και με άλλες ουσίες που είναι μεγάλες ή μικρότερες».

Η ανάγκη για σωστή ενημέρωση αναφορικά με την κατάσταση αυτή, την πρόληψή
της, και την ορθή της θεραπευτική αντιμετώπιση, οδήγησαν την EULAR (European
Alliance of Associations for Rheumatology)
να θεσμοθετήσει την 12η Οκτωβρίου σαν
ήμερα αρθρίτιδας προκειμένου να κινητοποιήσει το διεθνές ενδιαφέρον ιατρών, κρατικών και ιδιωτικών δομών υγείας αλλά και
να ενεργοποιήσει το κοινωνικό σύνολο προκειμένου όλοι να συνδράμουν στη βελτίωση
τόσο των θεραπευτικών πρωτοκόλλων όσο
και στη διευκόλυνση της καθημερινότητας
των συνανθρώπων μας που πάσχουν από
αρθρίτιδα.Υπάρχουν τρείς μορφές αρθρίτιδας όπως εξηγεί ο κ. Θεόδωρος Ξενάκης,
Ομότιμος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Metropolitan
General.
•
Η εκφυλιστική, στην οποία διαταραχές στα ινίδια του κολλαγόνου του αρθρικού χόνδρου, στην δομή και των πολλαπλασιασμό των χονδροκυττάρων και
στη διατροφή του χόνδρου από το αρθρικό
υγρό, οδηγούν σε σταδιακή βλάβη φθοράς
της άρθρωσης.
•
Η μετατραυματική αρθρίτιδα οφείλεται είτε σε άμεσο τραυματισμό της άρθρωσης με διαταραχή της λεπτομερούς της αρχιτεκτονικής και άμεση βλάβη του αρθρικού
χόνδρου, είτε σε καταγματική οστική βλάβη
που δεν θεραπεύτηκε καλά και οδήγησε
σε μη ομαλή φόρτιση των παρακείμενων
αρθρώσεων.

•
Η φλεγμονώδους αιτιολογίας αρθρίτιδα διαχωρίζεται στη μικροβιακή, όπου
κάποιο μικρόβιο συνήθως σταφυλόκοκκος
προσβάλει μία ή περισσότερες αρθρώσεις
και στις αρθρίτιδες αυτοανόσου αιτιολογίας
με πιο γνωστή και συνηθισμένη την ρευματοειδή αρθρίτιδα.
Οι συνηθέστερες είναι η εκφυλιστική αρθρίτιδα και οι αρθρίτιδες αυτοανόσου
αιτιολογίας.
Η θεραπεία της αρθρίτιδας είναι πολυσχιδής. Πρέπει με προσοχή να σχεδιάζεται από
τον ιατρό που αναλαμβάνει τον αρθριτιδικό
ασθενή και περιλαμβάνει συντηρητικά κατά
βάση μέτρα και όταν χρειάζεται χειρουργική
αγωγή.
Η συντηρητική αγωγή περιλαμβάνει γενικά
μέτρα αποφόρτισης και αποφυγής υπέρμετρης καταπόνησης των αρθρώσεων με
κύριο βοηθητικό παράγοντα τη διατήρηση
φυσιολογικού σωματικό βάρους. Η φαρμακευτική αγωγή των αυτονόσου αιτιολογίας αρθριτίδων καθορίζεται με πολλή
προσοχή από τον ρευματολόγο ιατρό και

συνεχίζεται στη σελίδα 25
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ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
proutis0107@rogers.com
Πάλι ο γιαλός στραβά αρμενίζει και πάλι
ανέβηκαν οι τόνοι μαζί με τις αλαλαγές για
μία ιστορική συμφωνία όπως την λένε, με
μία χώρα που έχασε το στοίχημα για τα
υποβρύχια στην Αυστραλία και δίνει σε τιμή
ευκαιρίας λέει και φρεγάτες στην Ελλάδα.
Η συμφωνία ΗΠΑ –Αγγλίας –Αυστραλίας
έκλεισε την πόρτα στην Γαλλία και πλέον οι
Αμερικανοί που είναι ο σημαντικός παράγοντας που παραδοσιακά ρύθμιζε τις αγορές
των εξοπλισμών της Ελλάδας, έχει παραμερισθεί σαν να υπάρχει ένα γενικό πρόγραμμα για την αλλαγή στις προτεραιότητες των
Αμερικανών σε χώρες όπως η Λιβύη και
η Συρία που οι Αμερικανοί ετοιμάζουν μία

διαφορετική προσέγγιση…..
Σε ένα κόσμο που η Ελλάδα παίζει τον
ρόλο/πιόνι στη σκακιέρα των εξοπλισμών
και πάντα συμφωνεί με ότι την προστάξουν
Άγγλοι, Γάλλοι και Αμερικάνοι, είναι ο σταθερός σύμμαχος με κυβερνήσεις της Νέας
Δημοκρατίας αλλά και των προηγούμενων
και έτσι αλόγιστα σκορπάει τα χρήματα του
Ελληνικού λαού τώρα αλλά και για τα επόμενα 35 χρόνια μόνο για τα πλεούμενα της
Γαλλίας.
Αυτός ο τολμηρός και αδίστακτος αρχηγός
του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ο γίγαντας που όταν μιλάει από το βήμα της
βουλής σείεται όλη η Ελλάδα και που με μία
επιστολή βγάζει εκτός κόμματος τον πρώην

MESSOGIA - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
συνέχεια από τη σελίδα 24
εξατομικεύεται, περιλαμβάνει δε φάρμακα
που τροποποιούν την πορεία της νόσου
όπως π.χ. η μεθοτρεξάτη ή φάρμακα ισχυρότερης καταστολής της φλεγμονώδους συμπεριφοράς της με κύριο εκπρόσωπο τους
διάφορους βιολογικούς παράγοντες.
•
Η έγκαιρη και ορθή χρήση αυτών
των φαρμάκων έχει αλλάξει τελείως την συμπεριφορά αυτών των νοσημάτων και έχει
εκπληκτικά βελτιώσει την λειτουργική αλλά
και βιολογική κατάσταση των ασθενών.
•
Η συντηρητική θεραπεία της εκφυλιστικής αρθρίτιδας περιλαμβάνει πέραν
της απώλειας βάρους, ήπια φυσιοθεραπεία
και γενικότερα άσκηση, βάδιση μέσα στα
όρια που ανέχεται εύκολα ο κάθε ασθενής,
κολύμβηση όταν είναι δυνατόν και βοηθητική φαρμακευτική αγωγή με αντιφλεγμονώδη φάρμακα σε περίοδο που διέρχεται
φλεγμονώδη φάση. Τεκμηριωμένη αγωγή
με φάρμακα ή άλλα μέσα που να εξυγιάνουν τον χόνδρο και να θεραπεύσουν εν
τη ουσία την άρθρωση δεν υπάρχουν. Βοηθητικές λύσεις με χρήση φαρμάκων που
περιλαμβάνουν χονδροϊτίνη και γλυκοζαμίνη έχουν προταθεί και τυγχάνουν σχετικής
αποδοχής. Εγχύσεις ενδαρθρικά με υαλουρονικό βοηθούν στην πρόσκαιρη ύφεση
των ενοχλημάτων. Ειδικές θεραπείες που
αποσκοπούν στην ταχύτερη αναγέννηση
των χονδροκυττάρων έχουν σαφείς, περιορισμένες και αμφιλεγόμενες ενδείξεις και
αποτελέσματα.

•
Η χειρουργική θεραπεία των αρθριτίδων έχει σε μεγάλο βαθμό εξελιχθεί. Σε
πρώιμα στάδια και όπου συντρέχουν πολύ
συγκεκριμένες ενδείξεις, ο αρθροσκοπικός
καθαρισμός και η μικροεπεμβατικότητα επί
του χόνδρου προσφέρει ουσιώδη βοήθεια
στη διατήρηση καλής λειτουργίας της άρθρωσης. Οι οστεοτομίες είναι επεμβάσεις
που πλέον έχουν διατηρήσει περιορισμένες
ενδείξεις και αποσκοπούν στη βελτίωση των
μηχανικών παραμέτρων λειτουργίας των
αρθρώσεων και συνεπώς στην μακροχρόνια βελτίωση της πάσχουσας άρθρωσης.
Η αιχμή όμως της χειρουργικής θεραπείας είναι οι τεχνητές αρθρώσεις, οι αρθροπλαστικές όπως είναι ευρύτερα γνωστές.
Πρόοδοι στα υλικά των προθέσεων, των
χειρουργικών τεχνικών, των πρωτοκόλλων
μετεγχειρητικής αναλγησίας και της αιματολογίας που περιορίζουν δραστικά την
απώλεια αίματος, έχουν στον ύψιστο βαθμό βελτιώσει τα κλινικά αποτελέσματα αλλά
και την ασφάλεια και την ταχύτητα αποκατάστασης των χειρουργημένων ασθενών.
Η χρήση σύγχρονων συστημάτων χειρουργικής πλοήγησης και τα ρομποτικά συστήματα προσέθεσαν ένα σημαντικό λίθο στο
οικοδόμημα των αρθροπλαστικών, προσφέροντας λεπτομέρεια και ακρίβεια στους
χειρουργικούς χειρισμούς. Οι επεμβάσεις
αυτές, χωρίς να είναι απλές και μηδενικού
κινδύνου, έχουν στο μέγιστο βαθμό εξελιχθεί και προσφέρουν τεράστιο όφελος στην
ποιότητα ζωής των ασθενών με αρθρίτιδα.

εκλεκτό του ρουφιάνο-Μπογδάνο είναι αυτός που είχε σύναξη όχι και τόσο μυστική με
δημοσιογράφους και άλλους από τα ΜΜΕ
στου Μαξίμου για να τους δώσει λίγο ως
πολύ ένα σοβαρό μήνυμα. Με αυτό το μήνυμα έχει αρχίσει αυτή η φαρσοκωμωδία
για να πετύχει το σενάριο του. «Να υποστηρίζεται (λιβανίζεται) ότι κάνει η κυβέρνηση
και ειδικά εγώ, (τους λέει) και πολύ συχνά
να αναφέρεστε το όνομα μου και στις δεινές ικανότητες μου και εγώ θα φροντίσω τα
αφεντικά σας να έχουν ένα δώρο από εμένα
και έτσι λοιπόν μοιράζει σε πολλές επιχειρήσεις ΜΜΕ φακελάκια με το «αυγό» που
το ονομάζουν επίδομα.
Αυτοί λοιπόν οι γνωστοί και μη εξαιρετέοι
που διαμορφώνουν την κοινή γνώμη στα
δελτία ειδήσεων και οι άλλοι καλοπληρωτές
«αναλυτές» αρχίζουν έτσι απλά το λιβάνισμα του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης
του χωρίς ανάπαυλα μέχρι που γίνονται το
λιγότερο βαρετοί. Μέσα σε αυτό το σενάριο
της νέας κωμωδίας χωράνε και τα Ελληνογαλλικά και με ότι αυτό συνεπάγεται. Τι λέει
το τιμολόγιο με το κόστος της αγοράς των
δισεκατομμυρίων για τα πλεούμενα δεν είναι για τα μάτια του κόσμου. Άλλωστε μήπως ξέρουν αυτοί να διαβάζουν αριθμούς
με πολλά μηδενικά και συμφωνίες με άνω
τελείες και με εισαγωγικά…… Αυτοί πρέπει
να ακούσουν τα εθνικιστικά μηνύματα που
οι πληρωμένοι κονδυλοφόροι εκπέμπουν
και να ακούσουν ότι με αυτά και με τα άλλα
θα κάνει η Ελλάδα τον Εντοργάν να τρέμει.
Όσο και να προσπαθούν να μακιγιάρουν
την συμφωνία, και να στρογγυλέψουν τις
αιχμηρές γωνίες της δεν μπορούν να κρύψουν το γεγονός ότι οι εξοπλισμοί δισεκατομμυρίων που εκτοξεύουν το δημόσιο
χρέος δεν είναι αυτοί που προστατεύουν τα
οικονομικά και εθνικά συμφέροντα της χώρας. Πέραν αυτών, υπάρχει ούτως ή άλλως
υποψία σκανδαλώδους εξοπλιστικής πολιτικής για την ασφάλεια της χώρας.
Ο Μητσοτάκης προσεγγίζει το όλο θέμα
της ασφάλειας με την αλόγιστη σπατάλη
του χρήματος του Ελληνικού λαού με το
να αγοράζει προστασία αντί για μία στρατηγική ασφάλειας που βασίζεται σε μία διαφορετική προσέγγιση από την πολιτική για
περισσοτέρους εξοπλισμούς. Η ασφάλειας
της Ελλάδας δεν πετυχαίνετε με τον στρατιωτικό εξοπλισμό και κατά συνέπεια αυτοί
οι υψηλοί θριαμβευτικοί τόνοι με εθνικό περίβλημα για την αγορά των 3+1 φρεγατών

δεν θα κάνουν τον Εντοργάν να τρέμει γιατί
αν ήταν ο ισχυρότερος με τους εξοπλισμούς
να επιβληθεί σε αυτή την διένεξη, θα είχε
από καιρό λυθεί το θέμα με το Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο με την υπεροχή της
Τουρκίας.
Είναι τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.
που επεκτείνονται έξω από τα γεωγραφικά σύνορα της Ευρώπης στην Αφρική και
Μέση Ανατολή. Είναι αυτή η συμφωνία για
τις φρεγάτες η οποία επεκτείνεται στις φιλοδοξίες της Γαλλικής κυβέρνησης που ξεριζώνει, δολοφονεί και ρίχνει ένα ολόκληρο
λαό στη δυστυχία για τα συμφέροντα των
πυρηνικών εργοστασίων κολοσσών της
Γαλλίας επειδή υπάρχει μεγάλη ανάγκη για
περισσότερες ποσότητες ουρανίου. Είναι
ταυτόχρονα και μία ταχτική περικύκλωσης
της Ρωσίας και αποκλεισμό της Κίνας προς
την Ευρώπη. Πάντα η εξωτερική πολιτική
της Ελλάδας ακολουθούσε την τυχοδιωκτική πολιτική των ΗΠΑ που αυτή τη στιγμή
στοχεύει να δημιουργήσει μέτωπα κατά της
Κίνας και Ρωσίας.
Για να μπορεί ο λαός να ακολουθήσει και
να υποστηρίξει το αφήγημα του κινδύνου
από την Τουρκία και για να διατηρήσουν
τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, υπάρχει
το αφήγημα με το παραμύθι του δράκου.
Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το έργο
με τους ίδιους ηθοποιούς μόνο που ενίοτε μερικοί κομπάρσοι αλλάζουν αλλά αν
και το σενάριο έχει μηδαμινές και ανούσιες
παραλλαγές, η ουσία παραμένει η ίδια, να
εξοπλιστεί η Ελλάδα με πλοία, αεροπλάνα
και με ότι νέο ή και παροπλισμένο υπάρχει
και ας γίνουν παλιοσίδερα μετά από μερικά
χρόνια.
Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός, είναι πως η συμφωνία δεν αφορά
την άμυνα της χώρας ή την προστασία της
εδαφικής της ακεραιότητας και δεν υπηρετεί
τα λαϊκά συμφέροντα.
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Ελλάδα - Σερβία 18-5:
Πανηγυρικά στην τετράδα του
Παγκοσμίου η Εθνική Νέων
Γυναικών
Η Εθνική ομάδα
πόλο των Νέων
Γυναικών συνέτριψε 18-5 τη Σερβία
και
προκρίθηκε
στα ημιτελικά του
Παγκοσμίου πρωΝτίνος
ταθλήματος που
Μέλλιος
διεξάγεται στη Νετάνια του Ισραήλ.
Εντυπωσιακή ήταν και στον προημιτελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος της Νετάνια η Εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης των Νέων Γυναικών, το
απόγευμα της Πέμπτης (14/10), καθώς επιβλήθηκε με 18-5 επί της Σερβίας και πήρε
πανηγυρικά την πρόκριση στην 4άδα, δείχνοντας αποφασισμένη να επιβεβαιώσει τα
προγνωστικά και τις προσδοκίες και να πάει
πολύ ψηλά σε αυτή διοργάνωση.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα,
που είναι πλέον στον δρόμο για τα μετάλλια, θα αντιμετωπίσει αύριο Παρασκευή
(15/10) στις 17.30, στον πρώτο ημιτελικό, τη
νικήτρια του προημιτελικού Ολλανδία - Ουγγαρία (αγώνας που γίνεται αμέσως μετά) με
στόχο την είσοδο στον μεγάλο τελικό.

Η Ελλάδα ήταν και στο ματς με τη Σερβία
κυρίαρχη σε όλους τους τομείς, με άμυνα
αδιαπέραστη και με ξεσπάσματα σε πρώτο
και τέταρτο οκτάλεπτο, που έκαναν τη μεγάλη διαφορά.
Κορυφαίες σκόρερ οι Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη (5 γκολ) και Ειρήνη Νίνου (4), που αναδείχθηκε και player of the game.
ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου - Ευτυχία
Καραγιάννη): Ζαφειράκη, Τριχά 2, Φουντωτού, Σιούτη 1, Κανετίδου, Γιαννοπούλου 1, Νίνου 4, Μυριοκεφαλιτάκη 5,
Κατσιμπρή 1, Μπιτσάκου, Κοντονή 3,
Τορνάρου 1, Καρύτσα.

“ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΕ ΛΙΓΟ” Υπήρξε κάποιος γιατρός που εκτός από το ιατρείο
του, είχε και διάφορες άλλες ασχολίες. Πάντοτε ήταν
απασχολημένος. Μερικές φορές, έκανε τα πρωϊνά επισκέψεις σε
αρρώστους στα σπίτια, πήγαινε στην εφορία, στην τράπεζα. Όταν
έλειπε έξω άφηνε στην αίθουσα αναμονής μια μικρή ταμπέλα που
έγραφε: “ Έρχομαι σε λίγο”. Με υπομονή οι πελάτες του, περίμεναν να
γυρίσει. Μερικές φορές το… “Έρχομαι σε λίγο”, γινόταν και δύο
ώρες. Κάποιος πελάτης του, δεν άντεξε να περιμένει και συμπλήρωσε
στην ταμπέλα: “Γιατρέ όταν λες, έρχομαι σε λίγο, να έρχεσαι. Και όταν
είναι να μην έρθεις σε λίγο, να βάζεις μια άλλη ταμπέλα που να λέει
ΚΛΕΙΣΤΟ.
Υπάρχει μια υπόσχεση που, είτε την πιστεύουμε είτε όχι, θα γίνει
σίγουρα. Είναι η υπόσχεση του Χριστού ότι θα ξανάρθει στην Δευτέρα
παρουσία Του, για να παραλάβει τους δικούς Του. Θα έρθει χωρίς να
μας προειδοποιήσει. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά βάλανε και ημερομηνίες
το πότε θα έρθει. Ο Χριστός είπε ότι κανένας δεν ξέρει το πότε θα έρθει.
Αν φίλοι μας σήμερα έρθει ο Χριστός θα μας βρει άραγε έτοιμους για
να μας πάρει κοντά Του; Άς Τον καλέσαμε να έρθει και να μας πλύνει
όλες μας τις αμαρτίες και έτσι καθαροί να Τον περιμένουμε, για να μας
πάρει στον ουρανό, εκεί όπου δεν υπάρχει πόνος, δάκρυ, στενοχώρια,
θάνατος. Δόξα-Δόξα, Αλληλούϊα στο Πανάγιο όνομα Του!

Αν θέλεις ΔΩΡΕΑΝ το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ αναγνωρισμένο από το
Πατριαρχείο Κων/πόλεως και το DVD με τη ζωή και τα πάθη του
Χριστού Τηλεφώνησε στο 416-298-3919

Η εθνική ομάδα της Ελλάδος αναχώρησε την Τρίτη για το Κιτακιούσου της Ιαπωνίας εκεί όπου από τις
18 έως τις 24/10 θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης.
Με μεγάλο απόντα τον Λευτέρη
Πετρούνια αναχώρησε την Τρίτη
από την Ελλάδα για την Ιαπωνία η εθνική ομάδα ενόργανης
γυμναστικής.
Οι έξι αθλητές που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Κιτακιούσου της Ιαπωνίας (18-24/10) είναι οι:
Νίκος Ηλιόπουλος (σύνθετο ατομικό:
έδαφος, πλάγιος ίππος, κρίκοι, άλμα, δίζυγο, μονόζυγο),
Αντώνης Τανταλίδης (έδαφος, πλάγιος
ίππος, άλμα),
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης (κρίκοι),
Χριστόφορος Κωνσταντινίδης (έδαφος),
Σταύρος Γκίνης (κρίκοι) και
Στέφανος Τσολακίδης (πλάγιος ίππος,
δίζυγο).
Μαζί τους ταξιδεύουν οι ομοσπονδιακοί
προπονητές Δημήτρης Ράφτης, Θεόφιλος
Λαλεχός, Βασίλης Τσολακίδης και ο διεθνής
κριτής Λευτέρης Μπουτάκης.
Το Παγκόσμιο θα είναι το μεγάλο ραντεβού
που θα διεξαχθεί με τον Κώδικα Βαθμολογίας του Ολυμπιακού κύκλου 2016-2021,
καθώς από τη νέα χρονιά θα τεθεί σε ισχύ ο
αντίστοιχος Κώδικας Βαθμολογίας της περιόδου 2022-2024, βάσει του οποίου οι αθλητές θα αναπροσαρμόσουν τα προγράμματά
τους, ξεκινώντας την πορεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Έχουν δηλώσει συμμετοχή 388 αθλητές και αθλήτριες
από 58 χώρες (236 άνδρες, 152 γυναίκες),
ανάμεσα στους οποίους θα βρίσκεται ο γεννημένος στην Κιτακιούσου Κόχεϊ Ουτσιμούρα, κάτοχος δύο Ολυμπιακών και έξι παγκόσμιων τίτλων στο σύνθετο ατομικό, που

αναμένεται να κάνει την αποχαιρετιστήρια
εμφάνισή του στη γενέθλια πόλη του.  
Το αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης (σε ώρες Ελλάδας):  
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 03:45 - 14:30:
Προκριματικός γυναικών, 1ος-7ος όμιλος  
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 03:45 - 08:15: Προκριματικός γυναικών, 8ος-10ος όμιλος 11:00
- 14:50: Προκριματικός ανδρών, 1ος-2ος
όμιλος (Εθνική ανδρών: 1ος όμιλος, 11:00
- 12:40)  
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 03:20 - 14:50:
Προκριματικός ανδρών, 3ος-8ος όμιλος  
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 12:00 - 14:00: Τελικός Σύνθετου ατομικού γυναικών  
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 12:00 - 15:00:
Τελικός Σύνθετου ατομικού ανδρών  
Σάββατο 23 Οκτωβρίου 10:10 - 13:00: Τελικοί οργάνων, 1ο σκέλος (ΑΝΔΡΕΣ: Ασκήσεις εδάφους, Πλάγιος ίππος, Κρίκοι, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Άλμα, Ασύμμετροι ζυγοί)  
Κυριακή 24 Οκτωβρίου 10:25 - 13:15: Τελικοί οργάνων, 2ο σκέλος (ΑΝΔΡΕΣ: Άλμα,
Δίζυγο, Μονόζυγο, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: Δοκός ισορροπίας, Ασκήσεις εδάφους)

Έρχονται αλλαγές στην πρώτη
10άδα της κατάταξης της FIFA
Αλλαγές θα υπάρξουν στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης της FIFA, που πρόκειται
να ανακοινώσει η παγκόσμια ομοσπονδία.
Όπως αναφέρει η ιταλική ιστοσελίδα calico
e finanza, Γαλλία και Ιταλία κατάφεραν να
ξεπεράσουν την Αγγλία, μετά την παρουσία
τους στην τελική φάση του Nations League.
Ενώ Βέλγιο και Βραζιλία, αναμένεται να
παραμείνουν σε πρώτη και δεύτερη θέση
αντίστοιχα, τρίτη (από τέταρτη) περνάει η
Γαλλία και τέταρτη (από πέμπτη) η Ιταλία,
αφήνοντας πίσω της την Αγγλία του Γκάρεθ
Σάουθγκεϊτ. Εκτός από τη Γαλλία και την
Ιταλία, σημαντική η άνοδος μία θέσης για
την Ισπανία, η οποία με την επιτυχία επί
της Ιταλίας στο Nations League, ξεπέρασε
την Πορτογαλία. Σταθερή (6η θέση) αναμένεται η Αργεντινή, ενώ η πρώτη δεκάδα
ολοκληρώνεται με τη Δανία και το Μεξικό,
με τις δύο ομάδες να...ανταλλάσουν θέσεις.
Οι δέκα πρώτες θέσεις, όπως αναμένεται να
έχουν διαμορφωθεί στη νέα κατάταξη που
θα ανακοινώσει η FIFA:

1. Βέλγιο 1832
2. Βραζιλία 1812
3. Γαλλία 1779 (+1)
4. Ιταλία 1751 (+1)
5. Αγγλία 1750 (-2)
6. Αργεντινή 1731
7. Ισπανία 1688 (+1)
8. Πορτογαλία 1682 (-1)
9. Δανία 1669 (+1)
10. Μεξικό 1667 (-1)
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Σουηδία - Ελλάδα 2-0: Ήττα στη
Στοκχόλμη για την Εθνική, θέλει
το δύο στα δύο για να ελπίζει
Εμφατικά ολοκλήρωσε τις
υποχρεώσεις της στην πρώτη
φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος U20, στη Νετάνια
του Ισραήλ, η Εθνική Νέων
Γυναικών.
Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνέτριψε με 23-3 τη
Γερμανία και, με τρεις νίκες σε
ισάριθμους αγώνες, «σφράγισε» την πρώτη θέση του Α΄
ομίλου, την οποία ουσιαστικά
είχε εξασφαλίσει από την Κυριακή (10/10), με τη νίκη επί
της Ιταλίας.
Η ελληνική ομάδα, που προκρίθηκε απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης,
θα έχει ρεπό αύριο και θα περιμένει τον
αντίπαλό της στον προημιτελικό της Πέμπτης (14/10).
Αυτός θα αναδειχθεί από τον αγώνα μεταξύ Σερβίας και Βραζιλίας, όμως ανεξάρτητα

από το ποιος θα είναι αυτός, η Εθνική είναι
το φαβορί για τη νίκη και την είσοδο στη
ζώνη των μεταλλίων.
Η Εθνική αγωνίστηκε με τις: Ζαφειράκη, Τριχά 1, Φουντωτού 1, Σιούτη 1, Κανετίδου 3,
Γιαννοπούλου 2, Νίνου 6, Μυριοκεφαλιτάκη
4, Κατσιμπρή 1, Μπιτσάκου 2, Κοντονή 2,
Τορνάρου, Καρύτσα.

Σουηδία - Ελλάδα 2-0: Ήττα στη
Στοκχόλμη για την Εθνική, θέλει
το δύο στα δύο για να ελπίζει
Η Ελλάδα ήταν καλή για ένα
ημίχρονο, όμως δεν βρήκε
το γκολ, κάτι που έκανε δύο
φορές η Σουηδία στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τη νίκη
με 2-0. Η Εθνική θέλει δύο
τρίποντα και τη βοήθεια των
Σκανδιναβών για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ήταν καλή για ένα ημίχρονο η
Εθνική, όμως δεν κατάφερε να
φύγει με κάτι από την Friends
Arena. Η Ελλάδα ηττήθηκε
2-0 από τη Σουηδία για την 8η
αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον το έργο της για
να βρεθεί στο Κατάρ το 2022 είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Οι γηπεδούχοι βρήκαν δύο γκολ με τον
Φόρσμπεργκ στο 59ο λεπτό και τον Αλεξάντερ Ίζακ στο 69'. Και τα δύο τέρματα

προήλθαν από λάθη στην άμυνα που έφεραν εν τέλει την πρώτη ήττα στο γκρουπ.
Η Ελλάδα βρίσκεται στο -6 από τη Σουηδία
και στο -4 από την Ισπανία. Θέλει δύο νίκες
με τους Ισπανούς και τους Κοσοβάρους στο
ΟΑΚΑ, όπως και νίκη ή ισοπαλία της Σουηδίας κόντρα στους ρόχας, ώστε να πάει στα
μπαράζ ως δεύτερη.

Στα προημιτελικά του Indian
Wells ο Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στην οκτάδα του
Indian Wells, ενώ για δεύτερο
συνεχή αγώνα χρειάστηκε να
κάνει ανατροπή για να φτάσει
στη νίκη.
Ο 23χρονος πρωταθλητής
νίκησε τον Αυστραλό Άλεξ
Ντε Μινόρ με 2-1 σετ: έχασε
το πρώτο με πρώτο με 6-7/3,
πήρε το δεύτερο με ακριβώς
το ίδιο σκορ και το τρίτο με
6-2, σε ένα παιχνίδι που διήρκεσε 2 ώρες και 44 λεπτά.
Στο πρώτο σετ ο Ντε Μινόρ
πήρε μεγάλο προβάδισμα με 5-0 αλλά το
κατάκτησε με την «ψυχή στο στόμα». Στο
δεύτερο ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 4-0
πόντους στο 13ο γκέιμ και ισοφάρισε.
Η ψυχολογία ήταν πια με το μέρος του κι

έτσι στο τρίτο σετ ήταν εξαιρετικός και δεν
άφησε περιθώριο στον Αυστραλό κατακτώντας το με 6-2 και παίρνοντας την πρόκριση
για τα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει
τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι, Νο 36 στην παγκόσμια κατάταξη.

Η Ελλάδα ήταν καλή για ένα ημίχρονο, όμως δεν βρήκε το γκολ,
κάτι που έκανε δύο φορές η Σουηδία στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε
τη νίκη με 2-0. Η Εθνική θέλει δύο
τρίποντα και τη βοήθεια των Σκανδιναβών για να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ήταν καλή για
ένα ημίχρονο η Εθνική, όμως δεν
κατάφερε να φύγει με κάτι από την
Friends Arena. Η Ελλάδα ηττήθηκε 2-0 από τη Σουηδία για την 8η
αγωνιστική των προκριματικών του
Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον
το έργο της για να βρεθεί στο Κατάρ το 2022
είναι εξαιρετικά δύσκολο.
Οι γηπεδούχοι βρήκαν δύο γκολ με τον
Φόρσμπεργκ στο 59ο λεπτό και τον Αλεξάντερ Ίζακ στο 69'. Και τα δύο τέρματα

Η εθνική μας έφυγε με το διπλό από τη Γεωργία, με τα
γκολ του Μπακασέτα και του
Πέλκα στο φινάλε και πλέον
στη Σουηδία την Τρίτη, θα
διεκδικήσει τις πιθανότητες
της για τη δεύτερη θέση στον
όμιλο της για τα προκριματικά του μουντιάλ.
Και τώρα, τελικός με τη Σουηδία… Στο Μπατούμι η Εθνική μας ομάδα, επικράτησε
2-0 της Γεωργίας, και πλέον
είναι σεαπόσταση βολής
από τους Σουηδούς και τη δεύτερη, προνομιούχο, με την πρόκριση στο Μουντιάλ του
Κατάρ να μοιάζει πλέον εφικτή! Στο 12’ το
αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημαβρήκε
δίχτυα με τον Παυλίδη, ωστόσο μετά από
έλεγχο του VAR διαπιστώθηκε πως κατά
το γύρισμα του Ανδρούτσου, η μπάλαείχε
περάσει την τελική γραμμή και έτσι το γκολ
ακυρώθηκε. Η τύχη γύρισε την πλάτη στην
Εθνική και στο 24’ όταν μετά από κεφαλιά
του Τζαβέλλα η μπάλα δεν πέρασε γιαελάχιστα τη γραμμή, με τον Λόρια να μπλοκάρει.Στο 87’ έγινε η φάση που καθόρισετην
αναμέτρηση. Ο Γκιορμπελίτζε έκανε χέρι σε
προσπάθεια του Χατζηδιάκου γιακεφαλιά,
ο διαιτητής συμβουλεύτηκε τον VAR και η
Ελλάδα κέρδισε πέναλτι. Ο Μπακασέτας
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προήλθαν από λάθη στην άμυνα που έφεραν εν τέλει την πρώτη ήττα στο γκρουπ.
Η Ελλάδα βρίσκεται στο -6 από τη Σουηδία
και στο -4 από την Ισπανία. Θέλει δύο νίκες
με τους Ισπανούς και τους Κοσοβάρους στο
ΟΑΚΑ, όπως και νίκη ή ισοπαλία της Σουηδίας κόντρα στους ρόχας, ώστε να πάει στα
μπαράζ ως δεύτερη.

ευστόχησε για το 1-0.Το τελικό σκορ διαμόρφωσε με όμορφο τελείωμα ο Τζόλης
στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων,
δεύτερη νίκη της Εθνικής σε πέντε ματς,
έπιασε τους 9 βαθμούς και την Τρίτη θα
παίξει τα ρέστα τηςμέσα στη Σουηδία. «Όσο
το ματς ήταν στο 0-0, μια στιγμή αρκούσε
για να αλλάξει τα πάντα. Ευτυχώς για εμάς,
καταφέραμε να σκοράρουμε στο τέλος ακόμη και δύο γκολ», τόνισε ο ομοσπονδιακός
τεχνικός.
Η ομάδα του Γιαν Άντερσον επικράτησε 3-0
του Κοσσόβου στη Σόλνα φτάνοντας τους
12 βαθμούς. Το σκορ άνοιξε οΦόσμπεργκ
με πέναλτι στο 29’ για να έρθει ο Ίσακ στο
65’ να πετύχει ένα από ταπιο εντυπωσιακά
γκολ της χρονιάς. Τελικό σκορ 3-0 με τον
Κουάισον στο 79’.
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Chicken Avgolemeno With Prunes
Chocolate Loaf With Orange Juice
•
•
•
•

2 packettes of petit beurre tea
biscuits (250gr. ea.)
2 egg yolks
250 gr. of butter
the juice of 1 freshly squeezed

•
•
•
•

orange
6 Tbsp. of cocoa powder
10 Tbsp. of icing sugar
200 gr. of chocolate decor
1 large sheet of wax paper (for rolling)

1.
In a large bowl,
break up the tea biscuits
(roughly) and pour in the
orange juice. Toss with a
wooden spoon to coat all
the cookies with orange
juice. Allow the the cookies
Πήτερ
to absorb and soften in the
Μινάκης
orange juice for 5 minutes.
Reserve.
2.
Take another large
bowl and add the butter, egg yolks and icing
sugar. Beat them with a hand mixer until it
becomes a smooth paste.
3.
Add this mixture to the bowl with the
biscuits, add the cocoa powder and stir until
well incorporated.
4.
Unroll a good sized piece of wax paper and pour half the chocolate decors onto
the paper. Empty the biscuit mixture onto the wax paper. Form the mixture into a loaf shape
and then wrap it with the wax paper. Open the wax paper again and pour the remaining
chocolate decors on the loaf and wrap it again with wax paper. Your loaf should be entirely
covered in chocolate decors.
5.
Twist the ends of the wax paper to tighten and firm-up the loaf’s shape. Place in a
freezer for at least one night to set.
6.
Slice cold using a knife that’s been dipped in warm water, serve with ice cream.

Κορμός σοκολάτας με χυμό πορτοκάλι
•
•
•
•

2 πακέτα μπισκότα τσαγιού petit
beurre (250γρ. Ε.)
2 κρόκους αυγών 250 γρ. βουτύρου
χυμός από 1 φρεσκοστυμμένο
πορτοκάλι
6 κουταλιές της σούπας. σκόνη

•
•
•

κακάο
10 κουταλιές της σούπας. ζάχαρη
άχνη
200 γρ. διακόσμηση σοκολάτας
1 μεγάλο φύλλο χαρτί (για το ρολό)

1.
Σε ένα μεγάλο μπολ, σπάμε τα μπισκότα τσαγιού και ρίχνουμε μέσα το χυμό
πορτοκαλιού. Ρίχνουμε με μια ξύλινη κουτάλα για να καλύψουμε όλα τα μπισκότα με χυμό
πορτοκαλιού. Αφήνουμε τα μπισκότα να απορροφήσουν και να μαλακώσουν στον χυμό
πορτοκαλιού για 5 λεπτά. Αφήνουμε το μείγμα στην άκρη.
2.
Παίρνουμε ένα άλλο μεγάλο μπολ και προσθέτουμε το βούτυρο, τους κρόκους
των αυγών και τη ζάχαρη άχνη. Τα χτυπάμε με το μίξερ χειρός μέχρι να γίνει μια λεία
πάστα.
3.
Προσθέτουμε αυτό το μείγμα στο μπολ με τα μπισκότα, προσθέτουμε τη σκόνη
κακάο και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθεί καλά.
4.
Ξετυλίγουμε ένα κομμάτι από χαρτί καλού μεγέθους και ρίχνουμε τη μισή σοκολάτα στο χαρτί. Αδειάζουμε το μείγμα μπισκότου στο χαρτί. Πλάθουμε το μείγμα σε σχήμα
καρβέλι και στη συνέχεια το τυλίγουμε με το χαρτί. Ανοίγουμε ξανά το χαρτί και ρίχνουμε
την υπόλοιπη σοκολάτα στον κορμό και το τυλίγουμε ξανά με το χαρτί. Ο κορμός θα πρέπει να είναι καλυμμένος με σοκολάτα.
5.
Τυλίγουμε τα άκρα του χαρτιού για να σφίξουμε το σχήμα. Τοποθετούμε στην
κατάψυξη για τουλάχιστον μία νύχτα για να δέσει.
6.
Κόβουμε κρύο χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι που έχουμε βουτήξει σε ζεστό
νερό, σερβίρουμε με παγωτό.

•
•
•
•
•
•

1 whole chicken, cut into pieces
white flour for dredging
1/4 cup of sunflower oil for sauteeing
24 pitted prunes
1/2 cup of Boutari Santorini Wine
2 cups of chicken or vegetable stock

•
•
•
•
•

1/3 cup olive oil
1 large onion, pureed through a box
grater
2 eggs
the juice of 1 1/2 lemons
salt and pepper

1.
Cut your chicken into pieces.
Wash and pat dry all the pieces.
Season the pieces with salt & pepper
and dredge them in flour.
2.
Under medium-high heat,
pour into a large skillet your oil and
when it starts to ripple, brown your
chicken pieces in batches and reserve
on a plate.
3.
Drain the oil and replace with
olive oil. Now throw in your onions and
let them cook for about 5 minutes.
Now add your chicken pieces back,
your wine and place the lid on. Turn
the heat down to medium & allow to
simmer for about 10 minutes.
4.
Now add your chicken stock
and prunes and bring back to a boil. Leave the lid off, reduce the heat to medium and allow
the skillet to simmer for about 45 minutes or until the liquid had reduced to half. Take off the
heat and place the lid back on.
5.
Make your Avgolemeno Sauce by separating your egg whites from the yolks. Add
a splash of water and beat your egg whites until stiff. Blend in your yolks, then add your
lemon juice and beat until thick. With a ladle, add a small amount of the hot broth to temper
the heat. Now add the egg/lemon/stock mixture to the skillet, cover with a lid and surely
shake the skillet to complete your Avgolemeno Sauce. Serve with a side of rice pilaf.

Αυγολέμονο κοτόπουλο με δαμάσκηνα
•
•
•
•
•
•

1 ολόκληρο κοτόπουλο, κομμένο σε
κομμάτια
λευκό αλεύρι για αλεύρωμα
1/4 φλιτζάνι ηλιέλαιο για σοτάρισμα
24 δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσι
1/2 φλιτζάνι κρασί Boutari Santorini
2 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου ή

•
•
•
•
•

λαχανικών
1/3 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 μεγάλο κρεμμύδι, πολτοποιημένο
σε τρίφτη
2 αυγά
τον χυμό από 1 1/2 λεμόνι
αλάτι και πιπέρι

1.
Κόβουμε το κοτόπουλο σε κομμάτια. Πλένουμε και στεγνώνουμε όλα τα κομμάτια. Αλατοπιπερώνουμε τα κομμάτια και τα αλευρώνουμε.
2.
Σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ρίχνουμε σε ένα μεγάλο τηγάνι το λάδι και όταν
αρχίσει να καίει, ροδίζουμε τα κομμάτια κοτόπουλου σε δόσεις και τα κρατάμε σε ένα
πιάτο.
3.
Στραγγίζουμε το λάδι και το αντικαθιστούμε με ελαιόλαδο. Τώρα ρίχνουμε τα
κρεμμύδια και αφήνουμε να ψηθούν για περίπου 5 λεπτά. Προσθέτουμε ξανά τα κομμάτια
κοτόπουλου, το κρασί και τοποθετούμε το καπάκι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια και
αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου 10 λεπτά.
4.
Τώρα προσθέτουμε το ζωμό κοτόπουλου και τα δαμάσκηνα και τα αφήνουμε να
βράσουν. Βγάζουμε το καπάκι, μειώνουμε τη φωτιά σε μέτρια και αφήνουμε να σιγοβράσει
για περίπου 45 λεπτά ή μέχρι το υγρό να μειωθεί στο μισό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και
τοποθετούμε ξανά το καπάκι.
5.
Φτιάχνουμε τη σάλτσα αυγολέμονο διαχωρίζοντας τα ασπράδια από τους κρόκους. Προσθέτουμε λίγο νερό και χτυπάμε τα ασπράδια των αυγών μέχρι να σφίξουν.
Ανακατεύουμε τους κρόκους, στη συνέχεια προσθέτουμε το χυμό λεμονιού και χτυπάμε
μέχρι να πήξει. Με μια κουτάλα, προσθέτουμε μια μικρή ποσότητα από το ζεστό ζωμό.
Τώρα προσθέτουμε το μείγμα αυγών/λεμονιού/ζωμού στο τηγάνι, καλύψτε με ένα καπάκι
και σίγουρα ανακινούμε το τηγάνι για να ολοκληρώσουμε τη σάλτσα αυγολέμονο. Σερβίρουμε με συνοδευτικό ρύζι πιλάφι.

Everything Green Mediterranean Cookbook
Excited to announce the release of my latest cookbook, Everything Green Mediterranean Cookbook, You can order your copy from Amazon.
This book contains 200 recipes with an a focus on a Green Mediterranean Diet: dedicated to those looking to lose some weight while offering easy,
nutritious and calorie-wise dishes. All the recipes are plant-based, fish/seafood or contain poultry. There’s no red meat contained in this book.
I worked hard to create quick, delicious meals for the active person juggling career, family, exercise routine while leaving you time for some leisure.
Thank you to all of you who have shown your support throughout the years. The best is yet to come!

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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15 Παρασκευή

Αγ. Λουκιανού
Αντιοχείας /
Σαβίνου Επισκο.
Κύπρου / Βάρσου
Επισκο. Εδέσσης /
Ευθυμίου

16 Σάββατο

17 Κυριακή

18 Δευτέρα

19 Τρίτη

Αγ. Λογγίνου του
Εκατοντάρχου /
Λεοντίου / Μαλού
/ Λογγίνου εκ
Κιέβου

Αγ. Λαζάρου του
Δικαίου / Προ.
Ωσηέ /Αγ. Κοσμά,
Δαμιανού, Ανθίμου,
Ευτροπίου &
Λεοντίου

Απ.Λουκά
Ευαγγελιστού /
Κυρμιδώλου &
Γαβριήλ
Ν/μαρτύρων
1522

Προ. Ιωήλ /
Μνάσωνος εκ
Κύπρου /Ουάρου
Μάρτυρος /
Κλεοπάτρας
Οσίας

20 Τετάρτη

Αγ.Αρτεμίου Μ/
Μάρτυρος /
Γερασίμου
Κεγαλληνίας
1579/ Ματρόνης
της Χιοπολίτιδος

21 Πέμπτη

Αγ. Βαρνάβα &
Ιλαρίωνος εκ
Κύπρου/ Ιλαρίωνος
του Μεγάλου /
Σωκράτους

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΟΔΟΣ ΕΥΣΕΒΕΙΑΣ»
Η ευσέβεια, αγαπητέ αναγνώστη, είναι η αγάπη, η υποταγή κι η
συμμόρφωση στο θέλημα του Θεού. Η
βαθειά και γνήσια θρησκευτικότης. Η
εξωτερίκευση όλων των αγίων συναισθημάτων της ψυχής. Η φλογερή αφοσίωση στον Χριστό. Η πίστη στην πιο
τέλεια έκφραση. Το θρησκευτικό βίωμα που κινητοποιεί όλες τις ψυχικές
δυνάμεις. Η ευσέβεια είναι η θρησκεία
στην πράξη. Η «καινούρια» κατά Χριστόν ζωή. Η συνειδητή προσπάθεια
του ανθρώπου να πλησιάσει το δυνατόν την αγιότητα του Θεού. Η αληθινή
μίμηση του Χριστού. Ο ασταμάτητος αγώνας
για την ηθική τελειότητα και την εσωτερικήν
αναγέννηση. Η αντιγραφή του Προτύπου.
Ο ανακαινισμός της ψυχής. Η ειλικρίνεια σ’
όλες τις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής.
Ο ευσεβής είναι ο τέλειος εκπρόσωπος της
θρησκείας. Ο ήρωας που ξέρει ν’ αντιστέκεται στη δύναμη του κακού. «Η πραγματική σοφία είναι ο σεβασμός του Θεού, η δε
επιστήμη είναι το ν’ απέχει κανείς από τις
κακές πράξεις (Ιώβ ΚΗ:28)». Οι αγωνιστές
της ηθικής τελειότητας λαμβάνουν για βραβείο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος (Ησ.
ΙΑ΄:2). Οι καλοί και ευσεβείς και θρήσκοι, είναι
«επιστολή Χριστού και αναγινωσκομένη υπό
πάντων» (Β΄Κορ. Γ΄:2).
Η ευσέβεια είναι αγάπη, ταπείνωση, πίστη,
είναι αυτή η ίδια η θρησκεία αξεθώριαστη
και ζωντανή. «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος παρά τω Θεώ και Πατρί αύτη εστίν,

επισκέπτεσθαι ορφανούς και χήρας εν τη
θλίψει αυτών, άσπιλον εαυτόν τηρείν από του
κόσμου» (Ιακ. Α΄: 27). Όποιος σκορπά αγάπη
και καλωσύνη και μένει αγνός και καθαρός
κι ανεπηρέαστος από την επίδραση του κόσμου και «των κυριών» με τα βαψίματα και τα
μπιχλιμπίδια», αυτός είναι φορέας ανώτερου
θρησκευτικού πνεύματος και εκπροσωπεί
επάξια την ευαγγελική ιδέα.
Δεν είναι όμως κάθε θρησκευτική εκδήλωση,
και ευσέβεια. Ο αρχισυνάγωγος προσευχόταν και λάτρευε τον Θεό και χρησιμοποιούσε
στο στόμα του λόγια της Γραφής, αλλά στην
καρδιά του φώλιαζε το μίσος κι η κακία. Ήταν
ευσεβοφανής, φαίνονταν δηλαδή ευσεβής,
αλλά δεν ήταν ευσεβής. Ήταν φαινομενικά
θρήσκος και θεοσεβής, όχι όμως πραγματικά
και ουσιαστικά.
Οι ευσεβοφανείς έχουν ψεύτικη ευσέβεια,
υποκριτική κι επίπλαστη. Κάνουν πως δεν
βλέπουν κι όλα τα παρατηρούν... τίποτε δεν

MINOAN DESIGN BUILD INC.

Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας, σπίτια και
καταστήματα, εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες,
με εγγύηση και ασφάλεια. Κάθε είδους υδραυλικές
εργασίες. Επικοινωνήστε
με τον κ. Μιχάλη για την
Free estimates
προσφορά σας.

τους ξεφεύγει. Άνθρωποι της εκκλησίας, πόσες φορές, δεν λένε ψέματα για να δικαιολογήσουν εσφαλμένες ενέργειές τους. «Θεόν
ομολογούσιν ειδέναι, τοις δε έργοις αρνούνται» (Τιτ. Α΄16). Δεν τους βλέπετε; Είναι τακτικοί στην εκκλησία. ανάβουν μπροστά στις
εικόνες τα κεριά τους, προσκυνούν επιδεικτικά τις εικόνες!... Όταν όμως αναχωρήσουν
από τον ναό, η ζωή κι η διαγωγή τους είναι
κάθε άλλο παρά χριστιανική και θεάρεστη.
Είναι λάμπες καμένες! Είναι τρεμάμενες σπίθες δίχως φως και δίχως θερμότητα! Είναι
απάτη και πλάνη και ψέμα και υποκρισία.
Έχουν εμφάνιση θρησκευτική, αλλά είναι ξένοι με τις εντολές και τα παραγγέλματα της
θρησκείας. Όπως λέγει γι’ αυτούς ο Θεός:
«Εν τοις χείλεσιν αυτών τιμώσι με, η δε καρδία αυτών πόρρω απέχει απ’ εμου» (Ησ.
29:13).
Δεν αρκεί ν’ απαγγέλει κάποιος το «Πιστεύω» και το «Πάτερ ημών», αλλά να το κάνει βίωμά του και να το μεταφράζει στη ζωή
του. Η ευσεβοφάνεια είναι μόνο συναίσθημα
και συγκίνηση της στιγμής, δίχως βάθος και
περιεχόμενο.
Πόσο τη βδελύσσεται και την καταδικάζει ο
Θεός, αλλά και πόσο την αποστρέφονται οι
άνθρωποι! Το ψεύτικο για πάντα είναι περιφρονημένο και δίχως αξία. «Ό,τι λάμπει δεν
είναι χρυσάφι»! Ο άπιστος είναι ειλικρινέστερος από τον υποκριτή. Με δριμύτητα ο Κύριος είχε ελέγξει τους γραμματείς και φαρισσαίους της εποχής Του, για την υποκριτική τους

θρησκευτικοφάνεια. «Ουαί υμίν, γραμματείς
και Φαρισσαίοι υποκριταί, ότι περιάγετε την
θάλασσαν και την ξηράν ποιήσαι έναν προσήλυτον, και όταν γένηται, ποιείτε αυτόν υιόν
γεέννης διπλότερον υμών» (Ματθ. 23:15).
Πολλοί και σήμερα οι θρησκευτικοφανείς
χριστιανοί. Αγαπούν κάποιες επιδεικτικές
και συμφεροντολογικές αρετές, δημιουργούν
κάποια φιλανθρωπική φήμη, αλλά δεν έχουν
σταθερότητα. Τα καθήκοντα τους φαίνονται
ενοχλητικά κι οι ευθύνες τους κουράζουν.
Νομίζουν πως υπηρετούν τον Χριστό, μα
δεν κάνουν τίποτ’ άλλο παρά ν’ ακολουθούν
αποκλειστικά τις ιδιοτροπίες της φαντασίας
των. Σ’ αυτούς περιφρονητικά απευθύνεται ο
ίδιος ο Θεός λέγοντάς τους: «Όταν εκτείνητε
τας χείρας υμών πρός με, αποστρέψω τους
οφθαλμούς μου αφ’ υμών, και εάν πληθύνητε
την δέησιν, ουκ εισακούσομαι υμών αι γαρ
χείρες υμών αίματος πλήρεις» (Ησ. 1:15). Τι
να κάνω τα χέρια σας και τα μάτια σας που
υψώνονται σε μένα με τις προσευχές σας;
Δεν θέλω να σας ακούσω. Αποστρέφομαι τις
προσευχές σας! Τα χέρια σας είναι αιματοβαμμένα, γεμάτα αδικίες...
Με την ευσεβοφάνεια και την υποκριτική
θρησκευτικότητα δεν ξεγελάει κανείς τον
Θεό, αλλά τον εαυτό του. Ας μη ξεγελάμε λοιπόν τον εαυτό μας, για να μη βρούμε τις πόρτες του παραδείσου κλειστές. Η ειλικρίνεια
στις σχέσεις μας με το Θεό, θα μας ανοίξει το
δρόμο του ουρανού. Κι ο δρόμος που οδηγεί
εκεί, έχει για επιγραφή: «Οδός Ευσεβείας»!
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ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

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

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

GLS

translations@primus.ca

Αξιόπιστες Νομικές Υπηρεσίες
Greek Legal Services provided
Συμπλήρωση αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων
Σύνταξη εξουσιοδοτήσεων και πληρεξουσίων
Νομικές συμβουλές
για τις υποθέσεις σας στην Ελλάδα

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να κλείσετε το ραντεβού σας
758 Pape Ave., Toronto, On
416-465-3243 cell 416-888-0894
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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

WWW.SELECTBAKERY.CA
Call Us: 416-421-2400

Διαθέτουμε και
Ελληνικά κρασιά
από την Κρήτη!
WE ‘RE OPEN:

MONDAY – SUNDAY 9 AM – 6 PM

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE

