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Μίνι
Μίνι προϋπολογισμός
προϋπολογισμός με αύξηση του ελλείμματος
Σαφή ένδειξη της βούλησης της
κυβέρνησης να φτάσει στην επόμενη
εκλογική διαβούλευση με μια
καλά καθορισμένη οικονομική και
δημοσιονομική πλατφόρμα
Ο υπουργός Οικονομικών Peter Bethlenfalvy
παρουσίασε τη Φθινοπωρινή Οικονομική
Δήλωση, ένα έγγραφο που συνήθως έχει
μικρότερη αξία και που θέτει τα θεμέλια για τις
Εαρινές οικονομικές εξελίξεις. Βρισκόμαστε
μπροστά σε έναν μίνι προϋπολογισμό, με
λεπτομερές σχέδιο δαπανών και επενδύσεων.
Στο έγγραφο, αναμένεται αύξηση του ελλείμματος
κατά 5.1 δισ. δολάρια. Tο συνολικό έλλειμμα του
προϋπολογισμού,
για
τη χρήση 2021-2022, θα
σελίδα 4
πρέπει να φτάσει τα 21.5
δισ.

Γενική Συνέλευση και Εκλογές για
την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο

Historic Plaque Unveiling for 170 Jarvis
St. in Honor of Early Greek Community

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου
2021, στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο ενώ οι εκλογές για την
ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθούν την Κυριακή 12
Δεκεμβρίου 2021.
Ευχόμαστε οι καινούργιες ιδέες των νέων και οι γνώσεις των
πεπειραμένων, να μας οδηγήσουν σε μια
ΔΥΝΑΤΗ και ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΗ Κοινότητα, η οποία
σελίδα 5
ανήκει σε όλους εμάς, στα παιδιά μας και στα
παιδιά των παιδιών μας.

170 Jarvis Street acted
as
the
first
Greek
Orthodox Church and
Greek
language
day
school in Toronto. While
the site is of ostensible
significance to the Greek
community in Toronto, it
is also emblematic of the
city’s social and cultural
landscape in the early
1900s. Like many other
ethnic groups, early Greek
immigrants
negotiated
their
belongingness
and relationship with
mainstream Toronto in
unique ways.
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Now Selling

Beer, Wine & Cider

Product of Peru

Sweet Jumbo
Blueberry

5

1

Crunchy & Tender
Chicken Burger

2

49

lb/13.21 kg

Astro

Black Diamond

Yogurt

Shredded Cheese
320 g

175

Deli Sliced or Chunks
7.67 lb

11.29 lb

5

lb/3.28 kg

/Each

Canadian Mozzarella

Corned Beef

99

49

49

2/
Deli Sliced

Fresh Pork Back Ribs
or Tenderloins

Fresh Chicken Legs
Back Attached

1

$

lb/4.39 kg

Ontario Raised Pork

Ontario Raised Poultry

3

99

2/or 2.99 ea.

Jumbo Green Cabbage

2 lb

1

$

Ontario Grown

Carrot or Onions

Sweet Honey Crisp
Apples

1 pint

Schneiders

Ontario Grown

Ontario Grown

/100 g

/100 g

D’Italiano

D’Italiano

Sliced Bread

Sausage or
Crustini Buns

675 g

6’-8’

600 g

7

Simply

2 4
Paese Mio Passata

Spongetowels

Scotties

1.54 lt

680 ml

6 rolls

126’s

99

McCain

3/

900 g

1

99
/each

/each

Strained Tomatoes

Orange Juice

French Fries

3

2

49

99

$

/each

1

69

99
/each

1

69
/each

/each

Paper Towel

2

49
/each

Facial Tissue

6

99
/each

.99
each
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Αύξηση του κατώτατου μισθού
στην επαρχία του Οντάριο στα $15
την ώρα από 1η Ιανουαρίου 2022
Σύμφωνα με τη Φθινοπωρινή Οικονομική Δήλωση
του 2021, η κυβέρνηση του
Οντάριο θα εισαγάγει νομοθεσία που, αν εγκριθεί,
θα αυξήσει τον γενικό κατώτατο μισθό από
$14,35 σε $15,00 ανά ώρα από την 1η Ιανουαρίου 2022. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές, ο ειδικός ελάχιστος μισθός
για τους διακομιστές ποτού θα καταργηθεί
και θα δικαιούνται τον γενικό κατώτατο μισθό. Οι μαθητές κάτω των 18 ετών, οι εργαζόμενοι στο σπίτι και οι οδηγοί κυνηγιού,
ψαρέματος και άγριας φύσης θα δουν επίσης αύξηση στους ειδικούς κατώτατους μισθούς τους.
Λεπτομέρειες κοινοποιήθηκαν από τον
πρωθυπουργό Doug Ford, τον Monte
McNaughton, Υπουργό Εργασίας, Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Peter
Bethlenfalvy, Υπουργό Οικονομικών.
«Οι εργαζόμενοι του Οντάριο υπήρξαν οι
αφανείς ήρωες αυτής της πανδημίας, κράτησαν την αλυσίδα εφοδιασμού μας σε κίνηση και βοήθησαν πολλούς από εμάς να
απολαύσουμε ένα γεύμα με την οικογένεια
και τους φίλους μας σε ένα τοπικό εστιατόριο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Doug Ford.
«Όταν ρωτήσαμε τους ηγέτες των εργαζομένων ποιες ήταν οι προτεραιότητές τους,
η αύξηση του κατώτατου μισθού ήταν στην
κορυφή της λίστας. Καθώς το κόστος ζωής
συνεχίζει να αυξάνεται, η κυβέρνησή μας είναι περήφανη που εργάζεται για τους εργαζόμενους, βάζοντας περισσότερα χρήματα
στις τσέπες τους αυξάνοντας τον κατώτατο
μισθό».
Οι διακομιστές οινοπνευματωδών ποτών
λάμβαναν προηγουμένως χαμηλότερο από
τον γενικό κατώτατο μισθό, με βάση την
πεποίθηση ότι το φιλοδώρημα των πελατών μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ωστόσο,
πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους βλέπουν όλο και περισσότερο τα φιλοδωρήματά τους να συγκεντρώνονται και να αναδιανέμονται σε πολλούς υπαλλήλους, γεγονός
που καθιστά πιο δύσκολο για αυτούς να τα
βγάλουν πέρα. Αν εγκριθεί η νομοθεσία, οι
διακομιστές αλκοολούχων ποτών θα τυγχάνουν πιο δίκαιης μεταχείρισης και θα δουν
μια άνευ προηγουμένου αύξηση 19,5% στον
κατώτατο ωρομίσθιο τους, καθώς αλλάζει
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

από $12,55 ανά ώρα στον εναρμονισμένο
κατώτατο μισθό των $15 ανά ώρα.
Η κυβέρνηση του Οντάριο εισάγει νομοθεσία για την αύξηση των κατώτατων μισθών
καθώς το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, αλλά οι μισθοί για πολλούς δεν συμβαδίζουν.
«Τις τελευταίες εβδομάδες, η κυβέρνησή μας
προχώρησε σε έναν ιστορικό αριθμό μεταρρυθμίσεων για να εξισορροπήσει ξανά», δήλωσε ο υπουργός McNaughton. «Χτίζοντας
με αυτές τις ενέργειες, σήμερα, η κυβέρνησή μας διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι που
χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά μας θα
λαμβάνουν το μερίδιο που τους αναλογεί.
Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε κάθε
εργαλείο για να βοηθήσουμε τους εργαζόμενους στην επαρχία μας να βρουν ουσιαστικές σταδιοδρομίες που τους επιτρέπουν
να κερδίσουν μεγαλύτερους μισθούς και να
χτίσουν καλύτερες ζωές για τους εαυτούς
τους και τους αγαπημένους τους».
Παρακάτω αναγράφονται ειδικοί συντελεστές κατώτατου μισθού για αύξηση:
• Οι μαθητές κάτω των 18 ετών που εργάζονται 28 ώρες την εβδομάδα ή λιγότερες κατά
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ή εργάζονται κατά τη διάρκεια σχολικών διαλειμμάτων ή καλοκαιρινών διακοπών θα δουν μια
αύξηση από $13,50 σε $14,10 την ώρα.
• Οι εργαζόμενοι στο σπίτι (αυτοί που έχουν
αμειβόμενη εργασία έξω από το σπίτι τους
για εργοδότες) θα δουν μια αύξηση από
$15,80 την ώρα σε $16,50 την ώρα.
• Οι οδηγοί κυνηγιού και ψαρέματος έχουν
επί του παρόντος ελάχιστη τιμή $71.75 για
εργασία λιγότερο από πέντε συνεχόμενες
ώρες την ημέρα και $143.55 για εργασία
πέντε ή περισσότερων ωρών την ημέρα. Η
νέα προτεινόμενη τιμή τους θα είναι $75.00
για εργασία λιγότερο από πέντε συνεχόμενες ώρες την ημέρα και $150.05 για εργασία πέντε ή περισσότερες ώρες την ημέρα.
Αυτές οι προτεινόμενες αλλαγές αποτελούν
μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης να υποστηρίξει, να προστατεύσει
και να προσελκύσει εργαζομένους και να
καταστήσει το Οντάριο το κορυφαίο μέρος
για να ζεις, να εργάζεσαι και να μεγαλώνεις
οικογένεια. Η κυβέρνηση θα δημοσιεύσει το
σχέδιό της για την προστασία της προόδου
του Οντάριο έναντι του COVID-19 και για

Αυξήσεις σε νερό και απορρίμματα
- Πάγωμα στα τέλη στάθμευσης
Οι ιδιοκτήτες κατοικιών στο Τορόντο θα αντιμετωπίσουν μεγάλες
αυξήσεις
στους
λογαριασμούς νερού και στερεών
αποβλήτων φέτος, αφού οι ετήσιες
αυξήσεις μειώθηκαν κατά το ήμισυ
το 2021, σε αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετώπισαν πολλοί κάτοικοι λόγω της πανδημίας
COVID-19.
Οι περισσότεροι λογαριασμοί κοινής ωφελείας αυξήθηκαν μόλις 1,5% πέρυσι, καθώς η πόλη απέρριψε την προγραμματισμένη αύξηση των τιμών του νερού
κατά 3% και μια προγραμματισμένη αύξηση
2,7% στους φόρους απορριμμάτων.
Ωστόσο, το προσωπικό συνιστά τώρα να
επιστρέψουν υψηλότερες αυξήσεις ως μέρος της διαδικασίας προϋπολογισμού του
2022.
Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος ιδιοκτήτης σπιτιού θα πληρώσει επιπλέον $29 στο
Toronto Water το 2021 και θα δει τα τέλη
απορριμμάτων να αυξάνονται κατά περίπου $ 8 έως $ 16, ανάλογα με το μέγεθος
του κάδου απορριμμάτων του.
Οι υπάλληλοι του Toronto Water αναφέρουν
στην παρουσίαση του προϋπολογισμού
τους ότι η ετήσια αύξηση 3% είναι απαραίτητη για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας να μειώσουν το έλλειμμα 1,4 δισ.
την επόμενη δεκαετία.
Επισημαίνουν επίσης ότι το Τορόντο εξακολουθεί να έχει από τις χαμηλότερες τιμές
νερού στο GTHA με τους κατοίκους να πληρώνουν κατά μέσο όρο $965 δολάρια το
χρόνο.
Στο Richmond Hill, που έχει τις πιο ακριβές
τιμές νερού, οι κάτοικοι πληρώνουν $1.165
δολάρια για την ίδια ποσότητα νερού. Η περιοχή Peel έχει τις φθηνότερες τιμές νερού
στα $679 ετησίως για 230 κυβικά μέτρα.
Τα προτεινόμενα τέλη για το 2022 έρχονται
τη στιγμή που η πόλη ξεκινά επίσημα τη διαδικασία του προϋπολογισμού της με την
παρουσίαση των στοιχείων που υποστηρίζονται από τα τιμολόγια για το νερό του
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Τορόντο, τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και την Αρχή Στάθμευσης
του Τορόντο.
Η Toronto Water αναφέρει απώλεια εσόδων
13,7 εκατομμυρίων δολαρίων το 2021 λόγω
«χαμηλότερης κατανάλωσης λόγω παραγγελιών διαμονής στο σπίτι και κλεισίματος /
απαγορευτικών» σε βιομηχανικά και εμπορικά περιβάλλοντα, αλλά λέει ότι αναμένει
τα έσοδα να επιστρέψουν σε κανονικά επίπεδα έως το 2022.
Η Αρχή Στάθμευσης του Τορόντο, εν τω μεταξύ, λέει ότι τα έσοδά της για το 2021 θα είναι 11,37 εκατομμύρια δολάρια χαμηλότερα
από τα αναμενόμενα λόγω της μειωμένης
ζήτησης για στάθμευση από τους επιβάτες
κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Αναμένεται ότι τα έσοδα θα επιστρέψουν
στο 72% των επιπέδων πριν από την πανδημία έως το 2022, αλλά θα παγώσει τις τιμές στην στάθμευση για να «ενθαρρύνει την
επιστροφή των οδηγών».
Η πόλη παρουσιάζει για πρώτη φορά τους
προϋπολογισμούς λειτουργίας και κεφαλαίου που καλύπτονται από φόρους στις 19
Νοεμβρίου.
Ο δήμαρχος John Tory έχει δηλώσει προηγουμένως ότι σκοπεύει να εργαστεί για να
διατηρήσει οποιαδήποτε αύξηση φόρου
στον πληθωρισμό. Όμως, με τον ρυθμό
πληθωρισμού του Καναδά να φτάνει πρόσφατα στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 18 ετών, αυτή θα είναι η υψηλότερη
φορολογική αύξηση που έχουν αντιμετωπίσει οι ιδιοκτήτες κατοικιών στο Τορόντο εδώ
και χρόνια.

την οικοδόμηση των θεμελίων για την ανάκαμψη και την ευημερία της επαρχίας στην
Οικονομική Προοπτική και Δημοσιονομική

Ανασκόπηση του Οντάριο 2021 στις 4
Νοεμβρίου.
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Μίνι προϋπολογισμός με αύξηση του ελλείμματος και με νέους
μεγάλους αυτοκινητόδρομους και πίστωση φόρου διαμονής
Σαφή ένδειξη της βούλησης της κυβέρνησης να φτάσει στην επόμενη εκλογική διαβούλευση
με μια καλά καθορισμένη οικονομική και δημοσιονομική πλατφόρμα

Ο υπουργός Οικονομικών
Peter Bethlenfalvy παρουσίασε τη Φθινοπωρινή Οικονομική Δήλωση, ένα έγγραφο που συνήθως έχει
μικρότερη αξία και που θέΚατερίνα
τει τα θεμέλια για τις ΕαριΓερασκλή
νές οικονομικές εξελίξεις.
Βρισκόμαστε μπροστά σε
έναν μίνι προϋπολογισμό,
με λεπτομερές σχέδιο δαπανών και επενδύσεων, σαφή ένδειξη της βούλησης της
κυβέρνησης να φτάσει στην επόμενη εκλογική διαβούλευση με μια καλά καθορισμένη
οικονομική και δημοσιονομική πλατφόρμα.
Στο έγγραφο, αναμένεται αύξηση του ελλείμματος κατά 5.1 δισ. δολάρια. Tο συνολικό έλλειμμα του προϋπολογισμού, για τη
χρήση 2021-2022, θα πρέπει να φτάσει τα
21.5 δισ.
Σε σύγκριση με ό,τι είχε προϋπολογιστεί
από τον προηγούμενο Επαρχιακό Προϋπολογισμό, οι προγραμματισμένες δαπάνες αυξάνονται κατά 3 δισ., με σταθερή
ανάπτυξη στον τομέα της υγείας, στην κατ'
οίκον περίθαλψη, σε πιστώσεις για οίκους
μακροχρόνιας φροντίδας και με τις πρώτες
αλλά σημαντικές πιστώσεις στις υποδομές

που συζητήθηκαν τους τελευταίους μήνες.
Στη φετινή Φθινοπωρινή Οικονομική Δήλωση, έρχεται η επιβεβαίωση ότι η επαρχιακή
κυβέρνηση θα προχωρήσει με το σχέδιό της
για την κατασκευή του Highway 413, ενός
τμήματος αυτοκινητόδρομου που θα συνδέει τον Vaughan με το Milton και που στο
παρελθόν ήταν στο κέντρο μιας έντονης
αντιπαράθεσης λόγω των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που θα έχει η κατασκευή του
αυτοκινητόδρομου.
Πράσινο φως και στην παράκαμψη του
Μπράντφορντ, μια σύνδεση από Ανατολή
προς Δύση μεταξύ της εθνικής οδού 400
και της εθνικής οδού 404: η πρώτη δαπάνη
για αυτά τα δύο έργα, τα οποία βρίσκονται
ακόμη σε εμβρυϊκή φάση και τα οποία αμφισβητούνται έντονα, έχει ποσοστικοποιηθεί
σε 1,6 δισ. . Το έγγραφο παρέχει επίσης ευρείες προβλέψεις για την οικονομία μας και
την πιθανή επιστροφή του “κόκκινου” του
προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με τον Bethlenfalvy, το οικονομικό έτος 2022-2023 το επαρχιακό έλλειμμα
θα πρέπει να μειωθεί στα 19,6 δισ., ενώ
το επόμενο έτος, χάρη σε μια αναμενόμενη μετά την πανδημία οικονομική ανάκαμψη, το “κόκκινο” θα πέσει στα 12,9 δισ.. Το

Δεσμεύθηκε ο Trudeau να
περιορίσει τις εκπομπές
πετρελαίου και φυσικού αερίου
Ο Καναδάς πιέζει για σημαντικές αλλαγές στον
παγκόσμιο αγώνα κατά
της κλιματικής αλλαγής.
Αυτό τουλάχιστον ειπώθηκε, αφού στο σχέδιο
Κατερίνα
της φιλελεύθερης κυΓερασκλή
βέρνησης παραμένουν
θεμελιώδεις αντιφάσεις
που δεν έχουν ακόμη
επιλυθεί. Ο Justin Trudeau, αφού παρευρέθηκε στη σύνοδο κορυφής της G20 στη
Ρώμη, έφτασε στη Γλασκώβη για την επίσημη έναρξη της 26ης Συνόδου Κορυφής
του ΟΗΕ για το κλίμα.
Πρόκειται για μια συνάντηση που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, η οποία προβλέπει τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και
κυβερνήσεων. Η σύνοδος ήταν προγραμματισμένη για το 2020 αλλά είχε αναβληθεί για ένα χρόνο λόγω της πανδημίας του
Covid-19. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του υπογράμμισε ποια
είναι τα προνόμια του περιβαλλοντικού σχεδίου της κυβέρνησής του και παράλληλα
προέτρεψε όλη τη διεθνή κοινότητα σε μεγαλύτερη δέσμευση για την καταπολέμηση
της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Η κατάσταση, ωστόσο, είναι πολύ πιο σύνθετη από όσο φαίνεται. Το περιβαλλοντικό
ιστορικό του στελέχους της, που βρίσκεται
στην εξουσία από το 2015, δεν είναι απολύτως γραμμικό υπό αυτή την έννοια. Αφού
κληρονόμησε μια καταστροφική κατάσταση
από την προηγούμενη κυβέρνηση Χάρπερ
– ο Καναδάς υπό τον συντηρητικό πρωθυπουργό ήταν η πρώτη χώρα που αποκήρυξε το Πρωτόκολλο του Κιότο – ο Justin

επαρχιακό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,3% το 2021, 4,5%
το επόμενο έτος και 2,6% το
2023.
Στο Φθινοπωρινό Οικονομικό Δελτίο υπάρχει επίσης το
Ontario Staycation Tax Credit,
το οποίο θα κοστίσει περίπου
270 εκατομμύρια. Βασικά, είναι η δυνατότητα φορολογικής
απαλλαγής έως και 20% του
κόστους – και για μέγιστο ποσό
χιλίων δολαρίων ανά άτομο ή 2
χιλιάδων δολαρίων ανά οικογένεια – για διακοπές σε οποιοδήποτε τουριστικό θέρετρο
στο Οντάριο, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, μοτέλ, εξοχικών σπιτιών, bed and
breakfast και κάμπινγκ.
Στις υπόλοιπες δαπάνες που περιλαμβάνονται στον μίνι προϋπολογισμό αναφέρονται
80 εκατομμύρια δολάρια για ανακαινίσεις
σε σπίτια συνταξιούχων και 345 εκατομμύρια δολάρια που θα διατεθούν στους διάφορους δήμους για την κάλυψη των εξόδων
των μέσων μαζικής μεταφοράς που υποφέρουν ακόμη από την κρίση. που προκαλείται από τον Covid.

Στη συνέχεια, η κυβέρνηση προϋπολογίζει
επιπλέον 541 εκατομμύρια δολάρια για τον
τομέα της υγείας τα επόμενα τρία χρόνια,
ιδιαίτερα για την πρόσληψη νοσηλευτών και
PSW σε νοσοκομεία και οίκους μακροχρόνιας φροντίδας.
Σε σύγκριση με όσα προβλέπονται στον
προϋπολογισμό του 2021, η κυβέρνηση
αποφάσισε να περικόψει τις δαπάνες για
την εκπαίδευση κατά 360 εκατομμύρια δολάρια. Η φθινοπωρινή οικονομική δήλωση
περιλαμβάνει επίσης την ήδη ανακοινωθείσα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 15
δολάρια την ώρα.

Αλλαγή ώρας 2021: Τα ξημερώματα
της Κυριακής οι δείκτες των
ρολογιών γυρίζουν μια ώρα πίσω
Αλλάζει η ώρα την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021, με
τους δείκτες των ρολογιών να γυρνούν μία ώρα
πίσω.
Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής στις
02:00 π.μ. οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να
δείξουν 01:00 π.μ.

Nov 7, 2021 - Daylight Saving
Time Ends

Trudeau προσπάθησε να ευθυγραμμίσει εκ
νέου τις παραμέτρους της χώρας με εκείνες
άλλων διεθνών εταίρων. Μάλιστα –σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος– ο Καναδάς από το 2016
έχει αυξήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 3%, την υψηλότερη τιμή των
χωρών της G7.
Επιπλέον, ορισμένες επιλογές της εκτελεστικής εξουσίας – όπως αυτή της εστίασης
για άλλη μια φορά στην ανάπτυξη αγωγών
για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, έχουν
επικριθεί δριμύτατα από περιβαλλοντολόγους. Αλλά ο Justin Trudeau, στην εκλογική
του πλατφόρμα που παρουσίασε το περασμένο καλοκαίρι, υποσχέθηκε να στοχεύσει
σε μια «πράσινη» στροφή σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Ο Καναδάς παρουσίασε επίσημα τους στόχους του στα Ηνωμένα Έθνη: να παράγει
μεταξύ 40 και 45% λιγότερες εκπομπές έως
το 2030, ενώ ο προηγούμενος στόχος ήταν

When local daylight time is about to reach Sunday,
November 7, 2021, 2:00:00 am clocks are turned
backward 1 hour to Sunday, November 7, 2021,
1:00:00 am local standard time instead.
μόλις 30%.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο Justin Trudeau
υποσχέθηκε ότι θα ενεργοποιηθούν πολύ
αυστηροί περιορισμοί για τον τομέα του
πετρελαίου και για αυτόν της εξόρυξης φυσικού αερίου, με ένα σύστημα ανώτατων
ορίων που θα πρέπει να τηρείται, το οποίο
θα αναθεωρείται και θα μειώνεται συνεχώς,
μέχρι το 2050, όταν στους δύο αυτούς τομείς επιτυγχάνεται η μοιραία μηδενική ποσόστωση εκπομπών.
Ένα φιλόδοξο σχέδιο, αυτό του πρωθυπουργού, που αναγκαστικά θα πρέπει να
έρθει σε σύγκρουση με την πραγματικότητα, με την αντίσταση πολλών παραγωγικών
τομέων της χώρας και που ταυτόχρονα θα
πρέπει να συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα
στοχευμένων επενδύσεων για την παραγωγή πράσινης ενέργειας –κυρίως αιολικής
και ηλιακής– που θα επηρεάσει ολόκληρη
την εθνική οικονομία.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο G20 στη Ρώμη, η κρίση του
Justin Trudeau είναι “γκρίζα”. «Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι ο Καναδάς και άλλες χώρες
θα ήθελαν να δουν μεγαλύτερη δέσμευση
στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής,
αλλά την ίδια στιγμή έχουμε δει σημαντική
πρόοδο».
“Η τιμολόγηση της ρύπανσης είναι καθοριστική για τη μείωση των εκπομπών αερίων
και την ενίσχυση της καινοτομίας, δήλωσε
ο Καναδός πρωθυπουργός στη COP26, τη
διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Καναδάς έχει δεσμευτεί να περιορίσει τις εκπομπές στον τομέα του πετρελαίου και του
φυσικού αερίου και να εγγυηθεί ότι αυτές θα
μειωθούν αρκετά γρήγορα ώστε να εξασφαλιστεί ότι το κράτος θα φθάσει στο καθαρό
μηδέν το 2050”, δήλωσε ο Justin Trudeau.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εφορευτικής Επιτροπής
Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο,
Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου
2021 στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο
(30 Thorncliffe Park Drive), στις 2:30μ.μ.
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης εκτός των
άλλων θεμάτων θα παρουσιαστεί ο οικονομικός απολογισμός από τους ορκωτούς λογιστές του Οργανισμού.
Βάσει του καταστατικού της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, και υπό κανονικές συνθήκες, οι Γενικές Εκλογές διεξάγονται την 4η
Κυριακή του Νοεμβρίου, κάθε εκλογικού
έτους. Λόγω κορονοϊού και λοιπών εξελίξεων, κι έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον
του Οργανισμού και των μελών αυτού, αποφασίσαμε όπως:
•

•

οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο θα διεξαχθούν την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου,
2021 στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό
Κέντρο
οι κάλπες θα ανοίξουν στις 12:00μ.μ.
και θα κλείσουν στις 7:00μ.μ.

•

•
•

•

•

•

όσοι επιθυμούν να θέσουν
υποψηφιότητα για την εκλογή τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν
να προμηθευτούν την ειδική
φόρμα από τα γραφεία της
Κοινότητας ή από την ιστοσελίδα www.greekcommunity.
org
ο εκλογικός κατάλογος είναι
στη διάθεση των μελών, στα
γραφεία της Κοινότητας
δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν μόνο τα μέλη, των
οποίων τα ονόματα είναι καταγεγραμμένα στον κατάλογο των ψηφοφόρων
δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν:
(α) όσοι έχουν συμπληρώσει το δεκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας
τους, και (β) όσοι έχουν ενεργή συνδρομή τουλάχιστον (3) μήνες πριν
την ημέρα των εκλογών
τα μέλη έχουν την υποχρέωση να
ελέγξουν τον εκλογικό κατάλογο
προκειμένου να βεβαιωθούν ότι το
όνομα και η διεύθυνσή τους είναι
ορθά
μέλη τα οποία είναι εγγεγραμμένα

Ημερίδα αφιερωμένη στην
Ελληνική Διασπορά

•

στον γενικό κατάλογο, αλλά δεν
έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, μπορούν να
ανανεώσουν τη συνδρομή τους μέχρι τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, από
τις 9:00π.μ. έως τις 6:00μ.μ.
τα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο είναι ανοιχτά από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9:00π.μ.
έως τις 5:00μ.μ. Τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, τα γραφεία θα παραμείνουν ανοιχτά για το κοινό μέχρι τις
6:00μ.μ.

• σε περίπτωση που η συνδρομή μέλους λήγει, φεριπείν στις 11 Δεκεμβρίου 2021 και οι εκλογές είναι στις
12 Δεκεμβρίου 2021, το μέλη που
επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα, θα πρέπει να ανανεώσουν τη συνδρομή τους μέχρι τις 6
Δεκεμβρίου 2021.
• οι ψηφοφόροι πρέπει να αποδείξουν
την ταυτότητά τους. Ως αποδεικτικά
στοιχεία μπορούν να παρουσιάσουν επίσημο κυβερνητικό έγγραφο
(άδεια οδήγησης, διαβατήριο, κάρτα
υπηκοότητας, OHIP, κ.λ.π.)
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ψηφοφορία με
εξουσιοδότηση
Ευχόμαστε οι καινούργιες ιδέες των νέων
και οι γνώσεις των πεπειραμένων, να μας
οδηγήσουν σε μια ΔΥΝΑΤΗ και ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΗ Κοινότητα, η οποία ανήκει σε όλους
εμάς, στα παιδιά μας και στα παιδιά των
παιδιών μας.
Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής
Ειρήνη Κερογλίδου Γιάννης Φαναράς
Πρόεδρος Αντιπρόεδρος

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

Ελληνικό Κέντρο Μέτρησης
Ακοής (Ακουστικά Βαρηκοϊας)

Η Ακαδημία Αθηνών και η Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών- Greek
Ministry of Foreign Affairs | Η Ελλάδα στον
Κόσμο "υμνούν" την Ελληνική Διασπορά
διοργανώνοντας Ημερίδα αφιερωμένη στην
Ελληνική Διασπορά, με θέμα «Απόδημος
Ελληνισμός – Η Ιστορία, το Έργο και η Προσφορά του στην Ελλάδα».
Με στόχο τη σφαιρική και αντικειμενική
ενημέρωση γύρω από την αμφίδρομη σύνδεση των Ελλήνων του Εξωτερικού με την
Πατρίδα, επιχειρείται μία κατά το δυνατόν
ολοκληρωμένη προσέγγιση του σύνθετου
αυτού κεφαλαίου της εθνικής μας ιστορίας. Σε αυτό το πλαίσιο, θα φιλοξενηθούν
παρουσιάσεις από εξέχουσες προσωπικότητες με επίκεντρο τους τομείς των Επιστημών (Ηθικών & Πολιτικών, καθώς και

Θετικών), των Τεχνών και των Γραμμάτων.
Η Ημερίδα έχει υβριδικό χαρακτήρα, καθώς
θα διεξαχθεί με φυσική παρουσία των ομιλητών (με τήρηση όλων των υγειονομικών
πρωτοκόλλων) και ταυτόχρονη διαδικτυακή
μετάδοση και δυνατότητα παρακολούθησης
μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:
http://www.academyofathens.gr/el/
conferences/diaspora2021
Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο
στις ιστοσελίδες της Ακαδημίας Αθηνών
(http://www.academyofathens.gr/el) και του
Υπουργείου Εξωτερικών (https://www.mfa.
gr/index.html).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
καλέσετε στα τηλέφωνα 210-6597667, 2103664733, 210-3664771 ή να απευθυνθείτε
στο e-mail
imerida.apodimos@academyofathens.gr

• 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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Διακρίσεις για την Ελληνική Εθνική Ομάδα στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής
Η Ελληνική Εθνική Ομάδας Ρομποτικής “FIRST Global Challenge
Team Greece” εκπροσώπησε την
Ελλάδα στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge
“Discover and Recover 2021” που
πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως από τις 27 Ιουνίου 2021 έως 25
Σεπτεμβρίου 2021 και κατάφερε
να φέρει το Χρυσό Μετάλλιο στον
τομέα της Υγείας στην κατηγορία
FIRST Global Challenge Award,
το Αργυρό Μετάλλιο για το project
«Πανάκεια» και το Χάλκινο Μετάλλιο για την
κατάκτηση της 3ηςθέσης στην γενική κατάταξη της Ολυμπιάδας.
Είναι δε, η πρώτη φορά που Ελληνική Ομάδα Ρομποτικής καταφέρνει να φέρει στη
χώρα μας σε μια Παγκόσμια Διοργάνωση
μετάλλια σε όλες τις αγωνιστικές κατηγορίες, αλλά και στη γενική Παγκόσμια κατάταξη ταυτόχρονα.
Η Ελληνική Εθνική Ομάδα ξεκίνησε ύστερα από πρωτοβουλία του Φιλεκπαιδευτικού Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Eduact
- Δράση για την Εκπαίδευση. H Eduact εισάγει νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα για
όλα τα παιδιά του αύριο στη Ελλάδα από
το 2013, μέσα από καινοτόμες δράσεις που
καλλιεργούν τις δεξιότητες του μέλλοντος.
Ακρογωνιαίος λίθος του έργου μας αποτελεί
η εισαγωγή της εκπαιδευτικής ρομποτικής
στα εργαστήρια δεξιοτήτων από την πιλοτική τους κιόλας εφαρμογή. Το 2018 η Eduact
κατάφερε να εντάξει τη χώρα μας στο χάρτη
της παγκόσμιας διοργάνωσης της Ολυμπιάδας Ρομποτικής FIRST GLOBAL Challenge.
Ακολούθησε ανοιχτό κάλεσμα που απηύθυνε σε μαθητές και μαθήτριες της χώρας
μας και σήμερα, η ομάδα αποτελείται από
30 παιδιά από όλη την Ελλάδα ηλικίας 14
– 18 χρονών, που επιλέχθηκαν, βάση των
γνώσεων τους στον προγραμματισμό και
την ρομποτική, την ενασχόληση τους με τις
επιστήμες, την εμπειρία τους από συμμετοχές σε αντίστοιχες εθνικές και παγκόσμιες
διοργανώσεις αλλά και το κίνητρο να έχουν
μια τέτοια ευκαιρία στη γνώση.
Τα παραπάνω αξιολογήθηκαν από ειδική
επιτροπή, απαρτιζόμενη από εκπαιδευτικούς ακαδημαϊκούς και μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του αρμόδιου για τη διοργάνωση στην Ελλάδα φορέα - Eduact - ώστε να
γίνει η τελική επιλογή των εκπροσώπων.
Μαθητές και μαθήτριες από τη Θεσσαλονίκη, την Αττική, την Πάτρα, την Ναύπακτο,
την Ορεστιάδα, την Κρήτη εργάστηκαν
εντατικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και δημιούργησαν το robot Πανάκεια
– μια οικιακή αυτόνομη νοσοκόμα που μπορεί να παίρνει βασικές μετρήσεις από τους
ασθενείς, να ενημερώνει το ιατρικό προσωπικό και να απολυμαίνει έναν μικρό χώρο,
το robot Ήρων, το οποίο μπορεί να κινηθεί
με ακρίβεια σε καθορισμένες διαδρομές, να
συλλέξει και να μεταφέρει αντικείμενα, να
εκτοξεύσει μπάλες και κύβους σε απόσταση
και να σηκώσει το βάρος του, και, τέλος, τη
δική τους εκδοχή του λεγόμενου Cubesat,
ενός μικρού μετεωρολογικού δορυφόρου,
που προγραμματίστηκε να μελετά τα δεδομένα της ατμόσφαιρας και να ενημερώνει τον επίγειο σταθμό για ενδεχόμενες

πυρκαγιές.
Η Ολυμπιάδα Ρομποτικής FIRST GLOBAL
Challenge είναι μια παγκόσμια διοργάνωση ρομποτικής, επιστήμης και τεχνολογίας,
στην οποία συμμετέχουν εθνικές ομάδες
από 190 χώρες με παιδιά ηλικίας 16 -18
χρονών. Η φετινή Ολυμπιάδα “Discover
and Recover 2021” ήταν η 2ηΟλυμπιακή
Διοργάνωση της FIRST που διεξήχθη αποκλειστικά εξ αποστάσεως και σκοπό είχε να
ενεργοποιήσει τους νέους και τις νέες όλου
του κόσμου να ερευνήσουν και να προτείνουν καινοτόμες λύσεις που θα θέτουν ως
στόχο τους την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 σε τέσσερις
τομείς: της υγείας, της εκπαίδευσης, της οικονομίας και του περιβάλλοντος:
1. Εκπαίδευση: Οι λύσεις των ομάδων πρέπει να είναι προσανατολισμένες στον τρόπο
με τον οποίο θα μπορέσουν να οικοδομήσουν αποτελεσματικά, ανθεκτικά, δίκαια και
εξατομικευμένα εκπαιδευτικά συστήματα
που δεν περιορίζονται σε μια “φυσική” τάξη,
καθιστώντας τη μάθηση προσβάσιμη σε
όλους, παντού.
2. Περιβάλλον: Οι λύσεις των ομάδων πρέπει να είναι προσανατολισμένες σε προσπάθειες για επενδύσεις σε ένα πιο βιώσιμο
μέλλον για τον πλανήτη μας, απαραίτητες
για να εξασφαλιστεί τόσο η βραχυπρόθεσμη όσο και η μακροπρόθεσμη ζωτικότητα
για τις κοινότητές μας και τον πλανήτη.
3. Υγεία: Καθώς οι προκλήσεις για την
υγεία συνεχίζουν να εμφανίζονται και να
εξελίσσονται, οι λύσεις των ομάδων πρέπει
να είναι προσανατολισμένες στη βελτίωση
της πρόσβασης, της αποτελεσματικότητας
και της οικονομικής προσιτότητας στην υγειονομική περίθαλψη, ως τα σημαντικά κλειδιά για τη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας.
4. Οικονομία: Οι λύσεις των ομάδων πρέπει να είναι προσανατολισμένες στη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής οικονομίας που
να μπορεί να λειτουργήσει παραγωγικά
τόσο εκτός σύνδεσης όσο και διαδικτυακά, στη συνεργατική καινοτομία και στις
επενδύσεις.
Η Ολυμπιάδα εξελίχθηκε σε 3 φάσεις.
Για την πρώτη φάση (Solutions Challenge
Award), η Ελληνική Εθνική Ομάδα επέλεξε
τον πολύ νευραλγικό τομέα της υγείας και
ανέπτυξε την Πανάκεια.
Για τη δεύτερη φάση, η ελληνική ομάδα έπρεπε να δημιουργήσει μία συμμαχία
(alliance) με μία ομάδα από διαφορετική
ήπειρο που να έχει επιλέξει την ίδια θεματική κατηγορία. Η δημιουργία συμμαχιών

είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια της
Ολυμπιάδας, καθώς δημιουργεί τις συνθήκες για να έρθουν σε επαφή, να εργαστούν
και να μάθουν μαζί, και να παρουσιάσουν
μία κοινή πρόταση οι νέοι και οι νέες του κόσμου, ξεπερνώντας τους περιορισμούς που
θέτουν τα σύνορα, οι διαφορετικές γλώσσες, οι διαφορετικές κουλτούρες.
Ελλάδα και Καναδάς προχώρησαν
μαζί στην τρίτη φάση (Solution Grand
Challenge Award) και συνδύασαν τις καινοτόμες λύσεις τους σε μία κοινή ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία ανακηρύχτηκε
κορυφαία στον κόσμο.

Η συμμετοχή της Ελληνικής Εθνικής
Ομάδας στην Ολυμπιάδα FIRSTGlobal
Challenge αποτελεί το επιστέγασμα του
Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ρομποτικής
& Καινοτομίας FIRST® CHAMPIONSHIP
GREECE που υλοποιείται από την Eduact
– Δράση για την Εκπαίδευση.
Την καθοδήγηση της ομάδας έχει αναλάβει ο κ. Αναστάσιος Κόλλιας, Διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεργάτης
και LEGO Education Trainer της Ο3 Out of
the Ordinary, επιστημονικού συνεργάτη της
Eduact και της Ελληνικής Ομάδας.

Η φορολογική επιστροφή των Ελλήνων
Οι Έλληνες που εγκατέλειψαν την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης επιστρέφουν στη
χώρα. Περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι έχουν κάνει αίτηση προκειμένου να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
Του Προκόπη Χατζηνικολάου
Οι Έλληνες που εγκατέλειψαν την Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης επιστρέφουν στη
χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες περισσότεροι από 1.000 εργαζόμενοι έχουν κάνει
αίτηση προκειμένου να γίνουν φορολογικοί
κάτοικοι Ελλάδας με τους περισσότερους
εξ αυτών να είναι Έλληνες. Η πρόσφατη
νομοθεσία που προβλέπει έκπτωση 50%
από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά
αλληλεγγύης έχει οδηγήσει πολλούς εργαζόμενους στη χώρα μας.
Όπως προαναφέρθηκε το ενδιαφέρον για
την υπαγωγή στις νέες διατάξεις είναι αυξημένο, δεδομένου ότι προβλέπουν, για φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία και θα απασχοληθούν
σε νέες θέσεις εργασίας ή θα προβούν σε
έναρξη δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενοι, απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του 50% του εισοδήματος που θα
αποκτούν στην Ελλάδα για μία επταετία.
Η σχετική Απόφαση έχει όμως και περιορισμούς. Συγκεκριμένα θα πρέπει όσοι κάνουν αίτηση :
• Να μην ήταν φορολογικοί κάτοικοι
της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε
από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην
Ελλάδα.
• Να μεταφέρουν τη φορολογική του
κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε.
ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το
οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της
φορολογίας με την Ελλάδα.
• Να παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης,
που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε
σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής
επιχείρησης στην Ελλάδα. Τα ίδια
προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται
ανάλογα και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική
τους κατοικία στην Ελλάδα, με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα
• Να δηλώσουν ότι θα παραμείνουν

στην Ελλάδα τουλάχιστον για μια
διετία.
Βέβαια, εκτός από τους εργαζόμενους που
επιθυμούν να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας, αίτηση έχουν καταθέσει και περισσότεροι από 100 εκατομμυριούχοι, ενώ
περίπου 214 συνταξιούχοι από το εξωτερικό έχουν μετακομίσει φορολογικά στην
Ελλάδα κάνοντας χρήση των ευεργετικών
διατάξεων που προβλέπουν χαμηλότερους
φόρους για όσο διάστημα παραμείνουν στη
χώρα με τα έσοδα για το δημόσιο να αυξάνονται σημαντικά.
Ειδικότερα:
Περισσότερες από 75 αιτήσεις έχουν
εγκριθεί από την αρμόδια διεύθυνση του
υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ κατοίκων
εξωτερικού) που επιθυμούν να μεταφέρουν
τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα οι
οποίοι μαζί με τα συγγενικά τους πρόσωπα φθάνουν τους 98. ΟΙ περισσότερες αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί και το ελληνικό
δημόσιο ήδη έχει βάλει χρήματα στο ταμείο
του καθώς οι περισσότεροι προχωρούν
άμεσα στην επένδυση που προβλέπει και
η σχετική νομοθεσία. Μεταξύ των πλουσίων που έχουν έρθει στην Ελλάδα βρίσκεται
τουλάχιστον ένας δισεκατομμυριούχος. Οι
περισσότεροι "πλούσιοι" αφήνουν το Λονδίνο τόσο εξαιτίας του Brexit όσο και εξαιτίας
της λήξης του περιθωρίου που είχαν να παραμείνουν στη χώρα με ευνοϊκές συνθήκες,
ενώ υπάρχουν αιτήσεις από Αυστραλία,
ΗΠΑ, Αργεντινή, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσία ακόμα και από το Μονακό.
Μεγάλο ενδιαφέρον καταγράφεται και από
συνταξιούχους που επιθυμούν να μετακομίσουν στην Ελλάδα κυβέρνηση εξαιτίας
του ιδιαίτερα ευνοϊκού καθεστώτος. Σύμφωνα με πληροφορίες 214 ολοκληρώνουν
τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και πλέον
είναι επισήμως κάτοικοι Ελλάδας. Πολλοί
Σκανδιναβοί αλλά και Γερμανοί ήρθαν στην
Ελλάδα μετακομίζοντας από άλλες χώρες
που είχαν γίνει φορολογικοί κάτοικοι και συγκεκριμένα την Πορτογαλία και την Ιταλία.
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Οι πωλήσεις παιδιών για ένα κομμάτι ψωμί και δυτικός... πολιτισμός
Στα παλιά τα χρόνια φτωχές οικογένειες έδιναν τα
παιδιά τους για υιοθεσία.
Έγνοια τους να έχουν ένα
καλύτερο μέλλον, καθώς
δεν μπορούσαν αυτό να
προσφέρουν οι ίδιοι οι γοΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ νείς. Δεν μπορούσαν με
τα εισοδήματα τα οποία
είχαν να ζήσουν την οικογένειά τους. Και
το έκαναν αυτό, να δίνουν ένα από τα παιδιά για υιοθεσία, με πολύ πόνο, τον οποίον
κουβαλούσαν για το υπόλοιπο της ζωής

τους. Ήταν οι εποχές που τα βαπόρια του
μισεμού γέμιζαν με φτηνά εργατικά χέρια
για να γεμίσουν τα εργοστάσια της Δύσης.
Ήταν τότε που η ζωή τραβούσε μόνο την
ανηφόρα. Τέτοια φαινόμενα –όχι της φτώχειας που εξακολουθεί να βασιλεύει– αλλά
της υιοθεσίας παιδιών, έχει περιοριστεί.
Εξηγήσεις επί τούτου υπάρχουν, αλλά δεν
είναι της παρούσης.
Από το… μακρινό Αφγανιστάν μεταδίδονται
τραγικές ιστορίες. Ιστορίες που κόβουν την
ανάσα, προκαλούν απελπισία και πόνο.
Η είδηση, που έκανε το γύρο του κόσμου,

Ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος
συμμετείχε στην ανακοίνωση
της Κυβέρνησης Οντάριο για τα
Ιδρύματα Μακροχρόνιας Φροντίδας

Την Τετάρτη 27
Οκτωβρίου 2021,
ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος έλαβε μέρος
στην ανακοίνωση
της
κυβέρνησης
του Οντάριο, την
οποία έκανε στο
Ελληνικό Σπίτι, ο
Εντιμ. Rod Phillips,
Υπουργός Μακροχρόνιας Φροντίδας.
Τον κ. Υπουργό
συνόδευαν η Εντιμ. Jill Dunlop, Υπουργός
Κολλεγίων και Πανεπιστημίων και η Βουλευτής Έφη Τριανταφυλλοπούλου. Παρόντες ήσαν ο κ. Γιάννης Φαναράς, Πρόεδρος
του Ελληνικού Σπιτιού και προεδρεύων του
Διοικητικού Συμβουλίου και ο κ. Κώστας
Κωστούρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Σπιτιού.
Η εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν κι άλλοι, πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Σπίτι
στο Winona Drive στο Τορόντο. Η κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνωσε επένδυση έως
και 100 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να προσθέσει επιπλέον 2.000 νοσηλευτές στον χώρο μακροχρόνιας φροντίδας.
Ο Σεβασμιώτατος μίλησε στους συμμετέχοντες, τονίζοντας την ανάγκη να τιμούμε,
να βοηθάμε και να θυσιαζόμαστε για τους
ηλικιωμένους, όπως και οι ίδιοι θυσιάστηκαν για εμάς όταν μεγαλώναμε. Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε και συνεχάρη τον κ.
Φαναρά, πρόεδρο του Ελληνικού Σπιτιού

ανέφερε πως ένα μωρό πωλήθηκε από την οικογένειά του. «Τα
υπόλοιπα παιδιά μου πεινούσαν
και έτσι αναγκαστήκαμε να τη δώσουμε. Θα ήθελα να μην την πουλούσαμε», λέει η μητέρα με τον
πατέρα, ο οποίος συλλέγει σκουπίδια για να ζήσει την οικογένειά
του, να συμπληρώνει:«Δεν ξέρω
ποιο θα είναι το μέλλον της κόρης
μου. Ούτε πώς θα νιώσει. Αλλά
έπρεπε να το κάνω. Δεν έχουμε
τίποτα στο σπίτι. Ούτε αλεύρι,
ούτε λάδι. Λιμοκτονούμε».
Όπως έλεγαν οι παλαιότεροι,
είναι ως να κόβεις το ένα σου το χέρι όταν
δίνεις ένα παιδί. Και στις χώρες αυτές δεν
είναι μόνο ο πόλεμος, οι εμφύλιοι, που δημιουργούν αυτά τα δεδομένα. Είναι και η
κοινωνική ανισότητα, που προκαλεί η άδικη
κατανομή του πλούτου διεθνώς. Ο «πολιτισμός» του χρήματος, αναλαμβάνει να κατανέμει με βάση τα μεγάλα συμφέροντα τον
πλούτο. Κάποιοι θα τα πάρουν σχεδόν όλα,
άλλοι πολύ λιγότερα και υπάρχουν και εκείνοι που δεν θα πάρουν τίποτα. Θα αφεθούν
ρακένδυτοι και ρακοσυλλέκτες να μαζεύουν
τα σκουπίδια των άλλων για να ζήσουν. Οι
ίδιοι και οι οικογένειες τους. Και γι’ αυτό κάποια στιγμή, όταν φθάσουν στο απροχώρητο, αποφασίζουν να… κόψουν το ένα τους
χέρι. Να αφήσουν την ψυχή τους κάτω, για
να μπορέσουν να προχωρήσουν με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.
Στην Κύπρο, οι κοινωνικές συνθήκες από
τότε, τα παλιά χρόνια, έχουν αλλάξει σημαντικά. Το νησί έχει αναπτυχθεί, πολλές
φορές μη ορθολογιστικά, για αυτό και βρίσκεται ενίοτε υπό κατηγορία και διεθνή
έλεγχο. Οι ανισότητες, όμως, παραμένουν.
Είναι καθημερινό φαινόμενο και το βιώνουν

οι πολίτες. Οι πολίτες της καθημερινότητας,
της κοινωνικής πραγματικότητας. Αυτοί που
ενώ βλέπουν τον ίδιο ήλιο να ανατέλλει με
τους υπόλοιπους, δεν έχουν στον… ήλιο
μοίρα.
Τότε και τώρα οι αδικίες δεν έχουν αλλάξει.
Ούτε ο πλούτος κατανέμεται δικαιότερα.
Εκείνο που γίνεται είναι πως υπάρχουν
πιο σύγχρονοι τρόποι. Έχει εκσυγχρονιστεί
η αδικία. Και όχι πάντα και παντού. Στο…
μακρινό Αφγανιστάν εξακολουθούν ακόμη
να… κόβουν τα χέρια τους για να ζήσουν τις
οικογένειες τους. Πωλούν τα παιδιά τους.
Και δεν υπάρχει κανένας διεθνής Οργανισμός να αντιδράσει. Δεν υπάρχει καμία
χρηματοδοτούμενη, ενίοτε με πλούσια τα
ελέη, ΜΚΟ (Μη Κυβερνητική Οργάνωση),
να βοηθήσει τις οικογένειες και τα παιδιά.
Εκείνα τα παιδιά, που καταλήγουν να τρώνε πέτρες για να γεμίσουν το στομάχι τους.
Και στο τέλος; Στο τέλος δεν καταφέρνουν
να ζήσουν. Πεθαίνουν στους δρόμους αναζητώντας φαγητό. Εκεί που ακόμη και τα
σκουπίδια είναι περιζήτητα και προκαλούν
καυγάδες, μέχρι και εγκλήματα. Τα περισσεύματα των άλλων, που καταλήγουν στα
σκουπίδια τους, αποτελούν «casus belli»
για τους φτωχούς.
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και τον κ. Κωστούρο για το υποδειγματικό
τους έργο. Ευχαρίστησε τον υπουργό κ.
Rod Phillips, τον πρωθυπουργό του Οντάριο κ. Doug Ford και όλη την κυβέρνηση για
τη συνεχή υποστήριξή τους στο Ελληνικό
Σπίτι και το έργο που γίνεται για τη βελτίωση
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επισκέφτηκαν το εκκλησάκι των Αγ. Αναργύρων που βρίσκεται στο Ελληνικό Σπίτι. Οι
κυβερνητικοί επίσημοι θαύμασαν το ωραίο
εκκλησάκι.
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Ψηφιακά η ανανέωση αδειών
οδήγησης μέχρι το τέλος του χρόνου
Ανανέωση των αδειών οδήγησης μέχρι το
τέλος της χρονιάς, με κοινή πρωτοβουλία
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και της Περιφέρειας Αττικής, ανακοίνωσε ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην ομιλία του σε
εκδήλωση σήμερα στις 6 απόγευμα, για
τον απολογισμό του έργου της Περιφέρειας
κατά την διετία 2019-2021.
Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι «οι 191
υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται αυτήν την στιγμή στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη,
το gov.gr, έχουμε ήδη απτά αποτελέσματα
αυτής της συνεργασίας, έχουμε θέσει έναν
στόχο από κοινού με τον περιφερειάρχη,
αυτές οι 191 υπηρεσίες να γίνουν σύντομα
300». Τόνισε επίσης, ότι μέχρι το τέλος του
έτους, το υπουργείο και η Περιφέρεια θα
προχωρήσουν και στην έκδοση αντιγράφου
άδειας κυκλοφορίας σε περιπτώσεις απώλειας ή φθοράς.
«Γενικά στον χώρο των υπηρεσιών που
έχουν σχέση με σχέση με τις μεταφορές,
πρέπει να αναπτύξουμε πολλές και κοινές
πρωτοβουλίες και δράσεις και βέβαια σε
ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη. Με

αυτές τις 191 υπηρεσίες, η Περιφέρεια Αττικής απέδειξε πόσο πολύ σημαντικό έργο
μπορεί να έχει, στην αξία συνολικά του ψηφιακού μετασχηματισμού. Πολύ σύντομα
θα έχουμε πάνω από 100 πρόσθετες υπηρεσίες τελειοποιώντας και τις ήδη υφιστάμενες, τις οποίες θα παρέχουμε από κοινού
στους πολίτες» κατέληξε ο υπουργός.
Σημειώνεται ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με περιορισμένη παρουσία κοινού,
λόγω της τρέχουσας υγειονομικής κατάστασης, στο αμφιθέατρο της γενικής γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Τραγική πρόβλεψη – «Τους
επόμενους τρεις μήνες θα μολυνθούν
1 εκατ. ανεμβολίαστοι»
Στη δίνη της επιδημίας του κορωνοϊού βρίσκεται η χώρα με μεγάλη αύξηση σε εισαγωγές και διασωληνώσεις. Τα νοσοκομεία
δέχονται καθημερινά εκατοντάδες ασθενείς
με τις κλίνες να λιγοστεύουν επικίνδυνα.
Στο τραπέζι η επιστράτευση των ιδιωτών
γιατρών σε Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα.
Πάνω από το 67% των κρουσμάτων είναι
στις ηλικίες 18-64 ενώ εφιαλτικές προβλέψεις επιδημιολόγων κάνουν λόγο για ένα
εκατομμύριο μολύνσεις ανεμβολίαστων το
επόμενο τρίμηνο.
Εφιαλτικές είναι οι προβλέψεις των ειδικών
για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα
τους επόμενους μήνες.
Σοκ προκαλούν τα όσα δήλωσε ο καθηγητής Νίκος Τζανάκης.
«Είναι προδιαγεγραμμένο ότι το επόμενο
τρίμηνο θα μολυνθούν ένα εκατομμύριο
ανεμβολίαστοι», καθηγητής πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης.
Χθες ανακοινώθηκαν 6.150 νέα κρούσματα,
49 θάνατοι ενώ οι διασωληνωμένοι στις
ΜΕΘ είναι 431, εκ των οποίων οι 363 είναι
ανεμβολίαστοι.
Με δραματικό τόνο οι επιστήμονες επισημαίνουν την αναγκαιότητα επίσπευσης της
τρίτης δόσης…
«Όσο περνά ο καιρός, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου εξασθενεί και για αυτό
συστήνεται η χορήγηση και τρίτης δόσης έξι
μήνες μετά τη δεύτερη», δήλωσε ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών Χαράλαμπος Γώγος.
Περισσότερους ελέγχους– όπου υπάρχει
συνωστισμός – και στις εκκλησίες, αλλά
και επέκταση της υποχρεωτικότητας του
εμβολιασμού ζητούν οι επιστήμονες προκειμένου να μπει φρένο στην έξαρση του
κορωνοϊού.
«Χρειάζονται έλεγχοι και στις εκκλησίες
οι οποίες εξαιρέθηκαν, αλλά και επέκταση
της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού

σε ορισμένες περιπτώσεις», σημείωσε
ο καθηγητής Φαρμακολογίας Ευάγγελος
Μανωλόπουλος.
«Και οι πολίτες και η κυβέρνηση πρέπει να
κάνουν κάθε τι δυνατό για να μην πάμε στα
10.000 κρούσματα. Το βασικό από πλευρά πολιτείας να ελέγξει τον συνωστισμό
και για του εμβολιασμένους και για τους
ανεμβολίαστους.
», υπογράμμισε η καθηγήτρια επιδημιολογίας Αθηνά Λινού. :
Ρεκόρ εισαγωγών στη Θεσσαλονίκη
Στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης χθες οι
εισαγωγές ξεπέρασαν τις 60.
Συνεχώς αυξάνεται η ροή των ασθενών στα
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Σήμερα σημειώθηκε ρεκόρ με 63 εισαγωγές στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο και 5 ασθενείς διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ.
«Η ένταση.. ο πόλεμος ουσιαστικά συνεχίζεται και πραγματικά φοβόμαστε το 14ημερο που θα περάσει από το 3ημερο των
εορτών που είδαμε όλοι πως ήταν η κατάσταση», τόνισε ο πρόεδρος εργαζομένων
στο σωματείο του Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης Χρήστος Τζελέπης.
Δραματική είναι η κατάσταση και σε νοσοκομεία της Αττικής καθώς ασθενείς non
covid υποχρεούνται να περιμένουν για
ώρες ώστε να βρεθεί κρεβάτι ή ακόμη και
ράντζο. Σοκ προκαλούν οι αποκλειστικές
εικόνες του MEGA από την εφημερία του
«Γεννηματάς», όπου δεκάδες ασθενείς συνωστίζονται στους διαδρόμους μαζί με τους
συνοδούς τους.
Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι οριακή, νοσηλεύονται εκτός
ΜΕΘ διασωληνωμένοι, ενώ μεγάλη ανησυχία έχουν προκαλέσει και τα κρούσματα σε
ανεμβολίαστες έγκυες.
Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα υπόλοιπα νοσοκομεία.

ΚΙΝΑΛ: Ο Κεγκέρογλου
παραμένει γραμματέας Σκανδαλίδης και Κατρίνης,
κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι
Tο πνεύμα ενότητας που εμπέδωσε η Φώφη Γεννηματά στο
Κίνημα Αλλαγής καταλάγιασε
τελικά την ένταση στη Κ.Ο του
Κινήματος και μέσα σε δέκα
λεπτά έλαβε ομόφωνα αποφάσεις για την εκπροσώπηση
του κόμματος στη Βουλή, μετά
την απώλεια της προέδρου του
ΚΙΝΑΛ.
Αυτό το επεσήμανε σε δήλωσή
του και ο Κώστας Σκανδαλίδης,
Α΄ κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, όπως είχε οριστεί από την Φώφη Γεννηματά.
«Η προστατευτική σκιά της Φώφης ήταν
διάχυτη στην ατμόσφαιρα και υπερκέρασε κάθε προσωπική μας μικροεπιδίωξη. Η
Κοινοβουλευτική Ομάδα στάθηκε στο ύψος
των περιστάσεων.
Ο στόχος μας τώρα είναι η αθρόα προσέλευση στη κάλπη στις 5 Δεκεμβρίου. Οι οιωνοί είναι καλοί. Η επόμενη μέρα θα είναι πιο
φωτεινή για μας», τόνισε ο κ. Σκανδαλίδης.
Η συνεδρίαση κράτησε δεν κράτησε δέκα
λεπτά κι αφού τίμησαν με ενός λεπτού σιγή
τη μνήμη της Φώφης Γεννηματά αφήνοντας
ένα λευκό τριαντάφυλλο στο έδρανό της , ο
γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας,
Βασίλης Κεγκέρογλου, εισηγήθηκε και οι
βουλευτές του ΚΙΝΑΛ αποφάσισαν ομόφωνα κι ανατίθενται:
«Στον Γραμματέα της Κ.Ο. Βασίλη Κεγκέρογλου, η θεσμική εκπροσώπηση της Κ.Ο.
στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η
εκπροσώπηση της Κ.Ο. ή ο ορισμός εκπροσώπου σε εκδηλώσεις κ.λπ. και η ευθύνη
λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας
(ιδίως σύγκληση της Κ.Ο. και συντονιστικού
οργάνου, θέματα προσωπικού, συνεργατών κ.λπ.).
*Στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους
Κώστα Σκανδαλίδη και Μιχάλη Κατρίνη

κατά σειρά ορισμού, η κοινοβουλευτική
εκπροσώπηση της Κ.Ο. και ιδίως στο νομοθετικό έργο, συζήτηση σχεδίων νόμων,
προϋπολογισμού του Κράτους κλπ αλλά
και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο (επερωτήσεις, εξεταστικές επιτροπές, πρόταση
δυσπιστίας, διευρυμένες συζητήσεις κ.λπ.),
προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών κ.λπ.
*Επιπλέον συνεχίζουν να ισχύουν η υπευθυνότητα ανά κοινοβουλευτικό τομέα και η
συμμετοχή των βουλευτών ή άλλων στελεχών σε θεσμικά όργανα (π.χ. Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής) ή Επιτροπές
της Βουλής, όπως έχουν οριστεί έως τώρα
αλλά και η συνεργασία με τους επιστημονικούς και άλλους συνεργάτες της Κ.Ο.
*Κάθε άλλο θέμα, θα αντιμετωπίζεται από
τον Γραμματέα της Κ.Ο. και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, σε συνεργασία
με τον αρμόδιο ή τους συναρμόδιους βουλευτές και τον διευθυντή της Κ.Ο. και για
θέματα μεγαλύτερης σπουδαιότητας θα
συγκαλείται το συντονιστικό όργανο ή θα
συνεδριάζει η Κ.Ο.»
Η διαφαινόμενη σύγκρουση αποφεύχθηκε
με παρασκηνιακές διαβουλεύσεις όλο το
Σαββατοκύριακο καθώς, όπως φαίνεται,
πρυτάνευσε η λογική πως δεν συμφέρει καμία πλευρά να τραβήξει το σχοινί στα άκρα.

Σύνταξη πριν τα 62 με λιγότερα από
40 έτη ασφάλισης – Οι προϋποθέσεις
Δυνατότητα να βγουν στη σύνταξη πριν τα
62 τους χρόνια, και χωρίς να έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, έχουν συνολικά
120.000 γυναίκες και άνδρες.
Αναλυτικότερα, για το δημόσιο τομέα, τα
χαρτιά τοπυς για συνταξιοδότηση μπορούν
να υποβάλουν:
• Άνδρες & γυναίκες με 35 ή 37 έτη ασφάλισης έως τέλος του 2021
• Άνδρες & γυναίκες με ανήλικο παιδί και
25 έτη ασφάλισης έως το 2012
• Άνδρες & γυναίκες με 3 παιδιά και 20
έτη ασφάλισης έως το 2012
• Για τον ιδιωτικό τομέα, τα χαρτιά τους
για συνταξιοδότηση μπορούν να
υποβάλουν:
• Γυναίκες με 5.500 ένσημα και ανήλικο
τέκνο έως το 2012
• Άνδρες με 10.500 ένσημα έως το 2012
• Γυναίκες με 10.000 ένσημα έως το 2012
Τι ισχύει για ΔΕΚΟ – Τράπεζες
Σε
ΔΕΚΟ
και
τράπεζες
αίτηση

συνταξιοδότησης μπορούν να καταθέσουν:
• Γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης και ανήλικο τέκνο έως το 2012
• Άνδρες με 35 έτη ασφάλισης έως τέλος
του 2021
• Γυναίκες με 32 έτη ασφάλισης έως τέλος του 2021
Τέλος, για τα ταμεία ελεύθερων επαγγελματιών (γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι κ.ά),
αίτηση συνταξιοδότησης μπορούν να καταθέσουν άνδρες και γυναίκες με 35 έτη
ασφάλισης έως το 2012.
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Κυριάκος Μητσοτάκης – Ολόκληρη η συνέντευξη του πρωθυπουργού στο MEGA
Ο πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA, ότι δεν θα επιβληθεί
lockdown εκτιμώντας πως «η πανδημία
δεν έχει ξεφύγει» και πως το 4ο κύμα
αφορά τους ανεμβολίαστους.
«Τρεις στους τέσσερις έχουν εμβολιαστεί
και είναι άδικο να επιβάλλουμε συνολικούς περιορισμούς στην πλειοψηφία για
να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που
αφορά την μειοψηφία αφού υπάρχουν τα
εμβόλια ενώ επιφέρει και μεγάλο οικονομικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό κόστος» είπε ο
πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης, όταν ρωτήθηκε εάν θα
ισχύει η δέσμευση στην περίπτωση που
επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις επιστημόνων ότι τα κρούσματα θα ξεπεράσουν τις
10.000, ανέφερε πως πολλές φορές έχουν
πέσει έξω οι προβλέψεις και πως όπως
όλα τα κύματα και αυτό θα έχει την κορύφωσή του σημειώνοντας πως αυτό που
έχει σημασία είναι η θετικότητα και η πίεση
στο σύστημα υγείας και όχι ο αριθμός των
κρουσμάτων όταν γίνονται μαζικοί έλεγχοι
και τεστ.
Απηύθυνε δύο φορές έκκληση να πάνε όλες
οι ηλικίες και κυρίως οι άνω των 60 για την
αναμνηστική δόση σημειώνοντας ότι το
τείχος ανοσίας παρουσιάζει ρωγμές ειδικά
στους ηλικιωμένους.
Δεν απέρριψε το ενδεχόμενο να ανακαλείται το πιστοποιητικό εμβολιασμού
μετά το εξάμηνο , όπως πρότεινε ο κ. Ν.
Φίλης από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή λέγοντα «θα το δούμε» αλλά άφησε σαφείς
αιχμές για τον κ. Τσίπρα λέγοντας ότι
με ορισμένους από την αντιπολίτευση
μπορείς να συζητήσεις για την ουσία.
Υπογράμμισε πως «δεν έχει χαθεί η μάχη
για την 1η δόση» καθώς κάθε μέρα εμβολιάζονται 6-7-8.000 πολίτες αφού πείθονται.
Τόνισε πως η κυβέρνηση «δεν έχει ρίξει
λευκή πετσέτα» και γι’ αυτό ανακοινώθηκε
ένα συνεκτικό πλαίσιο που αφορά την τρίτη
δόση, την καμπάνια εμβολιασμού, την ενίσχυση του ΕΣΥ, και τα αυξημένα τεστ στους
ανεμβολίαστους.
Ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιμείνει η κυβέρνηση στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
για συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσιών
υπαλλήλων, όπως οι αστυνομικοί, καθώς
διαπιστώθηκε ότι η υποχρεωτικότητα εξάντλησε τα όρια της ενώ όπως αναγνώρισε
αναφύονται θέματα πως θα καλυφθούν τα
κενά.
«Χτυπάμε σε ένα τείχος αντίδρασης στους
ανεμβολίαστους καθώς όσο μεγαλύτερη
είναι η υποχρεωτικότητα τόσο μεγαλύτερη
είναι αντίδραση» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Είπε ότι υπάρχουν πιθανότητες από
τους ανεμβολίαστους να πάνε οι μισοί και
να εμβολιαστούν, αν και όπως είπε είναι
δύσκολο.
Αναγνώρισε ότι το ΕΣΥ αντιμετωπίζει δύσκολες συνθήκες , ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα και υπογράμμισε πως οι εντατικές είναι
γεμάτες από ανεμβολίαστους στέλνοντας
μήνυμα πως αν το σύστημα δεν πιέζεται
τότε υπάρχουν άλλες δυνατότητες.
«Η Πολιτεία εξαντλεί τα όρια πειθούς»
είπε ο πρωθυπουργός ενώ απέρριψε την
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για έλεγχο πιστοποιητικών εμβολιασμού στην εκκλησία
και είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους.
«Εάν υπήρχε τρόπος εφαρμογής του μέτρου θα το συζητούσαμε, οι εκκλησίες είναι ανοικτοί χώροι λατρείας» είπε ο πρωθυπουργός επικρίνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ και
προσωπικά τον κ. Τσίπρα ότι «με πέρασε

γενεές 14» έφερε αυτήν πρόταση για ψηφοθηρικούς και κομματικούς λόγους. Θύμισε
πως με σύγκρουση με την εκκλησία έκλεισε η κυβέρνηση τους ναούς το Πάσχα ενώ
πρόσθεσε πως στους ναούς δεν υπάρχει
κάποιος να ελέγχει την είσοδο όπως στα
καταστήματα. Τόνισε ακόμη ότι υπάρχουν
μικτοί χώροι για εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους όπως τα σούπερ – μάρκετ.
«Δεν θα κάνουμε πράσινη μετάβαση
στις πλάτες των πολιτών»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος
στην COP 26 τόνισε πως αυτές οι διασκέψεις έχουν ως στόχο να αναλάβει κάθε
χώρα δεσμευτικούς στόχους και πως η κυβέρνηση με τις αποφάσεις για την απολιγνιτοποίηση, το εξοικονομώ και την ηλεκτροκίνηση εφαρμόζει ανάλογες δεσμεύσεις της.
Τόνισε, πως η πράσινη μετάβαση στη χώρα
δεν πρόκειται να γίνει στις πλάτες των πολιτών και ειδικά των ευάλωτων. Σημείωσε
πως υπάρχουν 5 δις για τη Δυτική Μακεδονία για την απολιγνιτοποίηση και μεγάλο
ενδιαφέρον για επενδύσεις, όπως και για
μεγάλες αγροτικές παραγωγές και θα προκύψουν καλύτερες θέσεις εργασίας.
Είπε πως από τα λιγνιτορυχεία πολλοί εργαζόμενοι θα βρουν εργασία άμεσα στα
έργα αποκατάστασης των εδαφών.
Ερωτηθείς για την απουσία Ερντογάν από
τη Σύνοδο της Γλασκώβης είπε πως δεν
γνωρίζει τους λόγους αλλά πρόσθεσε πως
η Τουρκία είναι πολύ πίσω στις δεσμεύσεις
της και τόνισε «κρίμα, καθώς τα ζητήματα
του περιβάλλοντος θα μπορούσαν να είναι
πεδίο συνεννόησης και παρά το γεγονός ότι
είναι θέματα χαμηλής πολιτικής είναι εξαιρετικά σημαντικά».
«Αν τα βρούμε με την Τουρκία θα τα
βρούμε μόνοι μας, χωρίς τρίτους»
O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
διεμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση πως «αν
καταφέρουμε να τα βρούμε με την Τουρκία,
δεν θα το οφείλουμε σε κανένα τρίτο αλλά
στον ειλικρινή διάλογο σε ανώτατο επίπεδο – και γι’ αυτό δεν έχω κόψει την επαφή
με τον κ. Ερντογάν – για να επιλύσουμε το
μείζον θέμα θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο».
Ο κ. Μητσοτάκης είπε πως η Ελλάδα προβάλλει αποτρεπτική ισχύ και δεν είναι επιθετική χώρα ενώ σημείωσε πως με τις αγορές οπλικών συστημάτων και τις συμφωνίες
με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ η χώρα έχει αναβαθμίσει την ισχύ αυτή.
Είπε πως η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής
με τη Γαλλία ορίζει ότι θα υπάρξει στρατιωτική συνδρομή εάν η Τουρκία επιτεθεί, κάτι που επεδίωκε η χώρα εδώ και
40 χρόνια. Εξήγησε πως θα μπορούσε
η συμφωνία να αποτελεί πρόπλασμα
στρατηγικής ευρωπαικής αυτονομίας
όπου ορισμένες χώρες θα μπορούσαν
να συνεργάζονται εάν ο ΟΗΕ και το ΝΑΤΟ

δεν θέλουν να παρέμβουν.
Ανέφερε πως η συμφωνία με τη
Γαλλία δεν εμπόδισε να επεκταθεί
η συμφωνία με τις ΗΠΑ με νέες
αμερικανικές επενδύσεις.
Διαμήνυσε πως η Ελλάδα κάνει
ότι της αναλογεί, θύμισε τις συμφωνίες για την ΑΟΖ με την Ιταλία
και την Αίγυπτο, αποδεικνύοντας
τον σεβασμό της στο Διεθνές
Δίκαιο.
Σε ερώτηση για την καγκελάριο
Μέρκελ είπε πως δεν συμφωνούσαν πάντα στα ελληνοτουρκικά και ότι την είχε πιέσει να
είναι πιο αυστηρή με την Τουρκία. « Αν
ήθελε να παίξει ρόλο ουδέτερου μεσολαβητή , δεν μπορώ να δεχθώ ότι κάποια ευρωπαϊκή χώρα θα είναι ουδέτερη».
Σε ότι αφορά τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία και το ενδεχόμενο να μην τηρηθεί η συμφωνία ο πρωθυπουργός είπε
πως «οι συμφωνίες αφορούν κράτη και
όχι κυβερνήσεις».
Ο χρόνος που θα φέρει η κυβέρνηση προς
κύρωση το μνημόνιο είναι δική της απόφαση είπε ο πρωθυπουργός σημειώνοντας
πως παρακολουθεί η κυβέρνηση και την
εφαρμογή της.
«Διπλή αύξηση στον κατώτατο μισθό το
2022»
Την 1/1/ 2022 θα αυξηθεί, όπως έχει ανακοινωθεί, ο κατώτατος μισθός είπε ο πρωθυπουργός και αποκάλυψε ότι θα υπάρξει
και δεύτερη αύξηση εντός του έτους, αφού
ληφθούν υπόψιν οι δυνατότητες των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη και η μείωση της
ανεργίας.
Ο κ. Μητσοτάκης επίσης είπε ότι θα επιστραφεί για ολόκληρο το 2022 ο ΕΦΚ πετρελαίου για τους νέους αγρότες και όσους
αγρότες συμμετέχουν σε συνεργατικά
σχήματα.
Είπε πως εάν δεν υπήρχε κυβερνητική παρέμβαση και συμμετοχή των εταιρειών, με
πρώτη τη ΔΕΗ, οι λογαριασμοί θα αυξάνονταν 10 φορές, ενώ τόνισε ότι η παρέμβαση
της κυβέρνησης φθάνει τα 500 εκ. ευρώ.
«Στις τιμές της ενέργειας μπορούμε να παρέμβουμε για την αντιμετώπιση της ακριβείας και το κάνουμε», πρόσθεσε και ανέφερε
ότι η οικονομία αναπτύσσεται και αυτό αφορά όλους τους πολίτες.
«Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της – Δεν
είναι η κυβέρνηση αυταρχική»
«Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε
με ποιον είμαστε. Είμαστε με το νοικοκυραίο ή είμαστε με τον διαρρήκτη; Είμαστε
με τον Πρύτανη ο οποίος μπορεί να προπηλακίζεται ή είμαστε με τον τραμπούκο, ο
οποίος θα πάει και θα τον κλειδώσει μέσα
στο γραφείο του; Η Αστυνομία είναι η προέκταση του κράτους και η μόνη επιφορτισμένη με την άσκηση νόμιμης βίας. Μπορεί
η Αστυνομία να κάνει καλύτερα τη δουλειά
της; Προφανώς. Δείτε τις ανακοινώσεις
του Υπουργού, θεωρώ ότι κινούνται όλες
απολύτως στη σωστή κατεύθυνση» τόνισε
ο πρωθυπουργός μιλώντας στο Mega και
απαντώντας σε ερώτηση εάν υπάρχει θέμα
με την αστυνομία.
«Βεβαίως και υπάρχουν σημαντικότατα περιθώρια βελτίωσης της αποδοτικότητας της
Ελληνικής Αστυνομίας, και με περισσότερη
εκπαίδευση και με περισσότερη διαφάνεια
και με πιο σύγχρονα μέσα. Αλλά το να θεωρούμε, σήμερα, στην Ελλάδα ότι αυτή η
κυβέρνηση είναι κυβέρνηση του αυταρχισμού και του νόμου και της τάξης επειδή η

Αστυνομία κάνει πολύ απλά τη δουλειά της,
επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή είναι μία άποψη, νομίζω απελπιστικά μειοψηφική.» είπε
ο κ. Μητσοτάκης
Κράτησε και αποστάσεις από μια φράση
που είχε πει ο πατέρας του ως πρωθυπουργός λέγοντας «είχε ειπωθεί μια κουβέντα
από κάποιον άλλον ο οποίος καθόταν σε
αυτή εδώ τη θέση, είχε πει στους αστυνομικούς «το κράτος είστε εσείς». Κακώς είχε
ειπωθεί αυτό έτσι όπως είχε ειπωθεί τότε.
Όμως, δεν ακυρώνει σε καμία περίπτωση
την ανάγκη να εξηγήσουμε στους πολίτες κάτι το οποίο θα έπρεπε, νομίζω, όλοι
να το αντιλαμβάνονται: ότι το μονοπώλιο
της νόμιμης βίας σε ένα κράτος δικαίου το
έχει μόνο η Αστυνομία, δεν το έχει κάποιος
άλλος. Θα βελτιώσουμε την απόδοση της
Ελληνικής Αστυνομίας και μακριά, νομίζω,
από τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών
όσοι θεωρούν ότι η Αστυνομία είναι το όργανο του κρατικού αυταρχισμού. Νομίζω
ότι αυτά τα αφήσαμε πίσω μας μισό αιώνα
τώρα».
«Δεν βγαίνουν τα κουκιά για συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΚΙΝΑΛ με απλή
αναλογική»
«Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας» είπε κοφτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης
και ξεκαθάρισε ότι πιστεύει στις μονοκομματικές κυβερνήσεις. «Πιστεύω στην ενισχυμένη αναλογική, γι’ αυτό και τη νομοθέτησα. Και ότι αν ένα κόμμα ξεπεράσει το
36%, 37%, 38% και έχει τη δυνατότητα να
σχηματίσει κυβέρνηση μόνο του αυτό είναι
καλό, διότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις
θεωρώ ότι και στην παρούσα συγκυρία είναι πολύ πιο αποτελεσματικές» είπε ο κ.
Μητσοτάκης.
Ξεκαθάρισε πως «η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει την αυτοδυναμία και στην πρώτη
κάλπη, και με την απλή αναλογική. Αυτός
θα είναι ο στόχος μας. Εάν δεν τον πετύχουμε, θεωρώ ότι θα είναι περίπου αδύνατο
να σχηματιστεί κυβέρνηση. Θα πρέπει να
μεσολαβήσει η άχαρη περίοδος των διερευνητικών εντολών και θα πάμε σε δεύτερες
εκλογές».
Κληθείς να σχολιάσει τα σενάρια για κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΚΙΝΑΛ στις εκλογές της
απλής αναλογικής με πρώτο κόμμα τη ΝΔ
τόνισε ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά και πως
ένα τέτοιο σχήμα δεν θα ενθουσίαζε το
εκλογικό σώμα.
Είπε χαρακτηριστικά: «Θα συνιστούσα σε
όσους κάνουν τέτοια σενάρια να κάνουν
ορισμένες ασκήσεις απλής αριθμητικής.
Καταρχάς όσοι τα λένε ουσιαστικά προεξοφλούν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο
κόμμα. Η προοδευτική διακυβέρνηση είναι
στρατηγική ήττας, να το πω πολύ απλά.
Είναι πώς θα καταφέρουμε όντας δεύτερο
κόμμα να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Να το
πω πολύ απλά: δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ή
αν έβγαιναν θα ήταν μια κυβέρνηση που
δεν νομίζω ότι θα συγκινούσε πάρα πολύ το
εκλογικό σώμα και δεν νομίζω ότι χρειάζεται
να σας προσωποποιήσω τώρα το σχήμα το
οποίο φαντάζομαι ότι μπορεί να κυβερνούσε τη χώρα σε αυτή την περίπτωση. Επομένως, εμείς είμαστε πάρα πολύ καθαροί.
Τα διλήμματα που θα τεθούν θα είναι σαφέστατα: θα έχουμε τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πριν μεσολαβήσαν
τέσσερα χρόνια με τον κ. Τσίπρα που κυβέρνησε όπως κυβέρνησε και κρίθηκε από
τον ελληνικό λαό. Οι πολίτες θα επιλέξουν
σταθερότητα και ανάπτυξη ή ανασφάλεια
και περιπέτειες».
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Toronto homeowners to face higher
increases for water and solid waste
this year but parking fees will be frozen
in effort to lure back commuters

Ontario to Raise Minimum
Wage to $15 an Hour

Greek Press | November 5, 2021

Toronto homeowners will face major
increases in their water and solid waste
bills this year after the annual increases
were halved in 2021 in recognition of the
difficulties many residents faced due to
the COVID-19 pandemic.
Most utility bills rose only 1.5 percent
last year as the city scrapped a planned
three percent increase in water prices and
a planned 2.7 percent increase in waste
taxes.
But staff now recommend that the higher
increases return as part of the 2022 budget
process.
That means the average homeowner will
pay an additional $ 29 to Toronto Water in
2021 and see their waste fees increase by
about $ 8 to $ 16, depending on the size of
their trash can.
Toronto Water employees say in their budget
presentation that the three percent annual
increase is needed to help utilities reduce a
$ 1.4 billion backlog with good repairs over
the next decade.
They also point out that Toronto still has
among the lowest water prices in the GTHA
with residents paying an average of $ 965
a year.
In Richmond Hill, which has the most
expensive water prices, residents pay $
1,165 for the same amount of water. Peel
Region has the cheapest water prices at $
679 per year for 230 cubic meters.
The proposed fees for 2022 come when
the city formally begins its budget process
with the presentation of the tariff-supported
budgets for Toronto Water, Solid Waste

Management Services and the Toronto
Parking Authority.
Toronto Water reports a $ 13.7 million loss in
revenue in 2021 due to “lower consumption
due to stay-at-home orders and closures /
slowdowns” in industrial and commercial
environments, but it says it expects revenue
to return to normal levels by 2022.
The Toronto Parking Authority, meanwhile,
says its revenue for 2021 will be $ 11.37
million lower than expected due to reduced
demand for parking from commuters during
the COVID-19 pandemic.
It says it expects revenue to return to 72
percent of pre-pandemic levels by 2022, but
will freeze prices to “encourage customer
return.”
The city presents its tax-backed operating
and capital budgets for the first time on
November 19th.
Mayor John Tory has previously said he
plans to work to keep any tax increase to the
inflation rate. But with Canada’s inflation rate
recently hitting an 18-year high, which may
still translate into the highest tax increase
that homeowners in Toronto have faced in
years.

The Bank of Canada plans to
monitor the impact of climate
change on inflation
Bank of Canada says it plans to monitor
more closely how increasingly frequent
and severe weather events could affect the
prices consumers pay for goods as part of
its mandate to keep inflation in check.
The central bank’s promise today, which it
linked to the UN climate summit in Glasgow,
Scotland, will also see it more publicly
explain how climate change may affect the
path of the Canadian economy.
The announcement comes just ahead of a

report that the bank intends to publish on
the risks posed by climate change to the
financial system, including detailed details
on sectoral impacts and a renewal of the
Bank of Canada’s mandate.
The central bank has a mandate to keep
annual inflation at around two percent, but
its monetary policy framework is renewed
every five years.
Conservative leader Erin O’Toole warned
Prime Minister Justin Trudeau in a letter late

As part of the 2021 Fall Economic Statement,
the Ontario government will introduce
legislation that, if passed, would raise the
general minimum wage from $14.35 to
$15.00 per hour effective January 1, 2022.
Under the proposed changes, the special
minimum wage rate for liquor servers would
be eliminated and they would be entitled
to the general minimum wage. Students
under 18, homeworkers and hunting, fishing
and wilderness guides would also see an
increase in their special minimum wage
rates.
Details were shared today by Premier
Doug Ford, Monte McNaughton, Minister
of Labour, Training and Skills Development
and Peter Bethlenfalvy, Minister of Finance.
“Ontario’s workers have been the unsung
heroes of this pandemic, as they’ve stocked
shelves, kept our supply chain moving and
helped so many of us enjoy a meal among
family and friends at a local restaurant,” said
Premier Doug Ford. “When we asked labour
leaders what their priorities were, increasing
the minimum wage was at the top of the
list. As the cost of living continues to go
up, our government is proud to be working
for workers, putting more money into their
pockets by increasing the minimum wage.”
Liquor servers have previously received
below the general minimum wage, based
on the belief customer tipping can make
up the difference. However, many of these
workers have increasingly seen their tips
pooled and redistributed among many staff,
making it harder for them to make ends
meet. If the legislation is passed, liquor
servers would be treated more fairly and see
an unprecedented 19.5 per cent increase in
their minimum hourly wage, as it changes
from $12.55 per hour to the harmonized $15
per hour minimum wage.
The Ontario government is introducing
legislation to increase minimum wages as
the cost of living has increased considerably
over the past several months, but wages for
many have not kept pace.
“Over the past few weeks, our government
has rolled out a historic number of reforms
to rebalance the scales,” said Minister
McNaughton. “Building on these actions,
last month that his party would oppose any
“growth or other social mandate extensions”
to the Bank of Canada’s mandate.
While not officially part of the Bank of
Canada’s marching orders, other central
bankers argue that they should take a more
leading role in helping economies adapt to
climate change.

today, our government is ensuring workers
who need our help the most receive their
fair share of the economic pie. We will
continue to use every tool in our toolbox to
help workers in our province find meaningful
careers that let them earn themselves
bigger paychecks and build better lives for
themselves and their loved ones.”
Special minimum wage rates are also
proposed to increase:
•
Students under the age of 18 who
work 28 hours a week or less when school
is in session, or work during a school break
or summer holidays would see an increase
from $13.50 to $14.10 an hour.
•
Homeworkers (those who do paid
work out of their own homes for employers)
would see an increase from $15.80 an hour
to $16.50 an hour.
“An incredible debt of gratitude is owed to the
workers of Ontario. These dedicated men
and women kept store shelves stocked and
supply chains going through the pandemic,”
said Peter Bethlenfalvy, Minister of Finance.
“However, we also recognize that for too
long workers have been falling behind, and
that wages for many have not kept up with
the cost of living. They had Ontario’s back,
and now, our government has theirs. Ontario
workers should be in a race to the top, not a
race to the bottom.”
These proposed changes are part of the
government’s broader effort to support,
protect and attract workers, and make
Ontario the top place to live, work and raise
a family. The government will release its
plan to protect Ontario’s progress against
COVID-19 and for building the foundation for
the province’s recovery and prosperity in the
2021 Ontario Economic Outlook and Fiscal
Review on November 4.
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Province Releases the 2021
Fall Economic Statement
Minister of Finance Peter Bethlenfalvy
released the 2021 Ontario Economic
Outlook and Fiscal Review: Build Ontario.
The plan lays out how the government will
build the foundation for Ontario’s recovery
and prosperity by getting shovels in the
ground on critical infrastructure, attracting
increased investment, and restoring
leadership in auto manufacturing and other
industries. The plan also protects Ontario’s
progress against the COVID-19 pandemic.
“As we continue to protect the hardwon progress against the pandemic, our
government is looking forward with our
plan to build a better and brighter future
for families, workers and businesses in
Ontario,” said Minister Bethlenfalvy. “By
unlocking critical minerals in the North,
harnessing our manufacturing capacity and
building critical infrastructure, our plan will
drive our economic recovery and prosperity
for every region of our province.”
Protecting Our Progress: The government
has a plan to build a health and long‑term
care system that delivers the quality of care
our loved ones deserve.
Highlights include:
•
To strengthen the health and longterm care workforce, Ontario is investing
$342 million, beginning in 2021–22, to add
over 5,000 new and upskilled registered
nurses and registered practical nurses as
well as 8,000 personal support workers. In
addition, Ontario is investing $57.6 million,
beginning in 2022–23, to hire 225 nurse
practitioners in the long-term care sector.
•
To help hospitalized patients
continue their recovery and rehabilitation at
home, where they are most comfortable, the
Province is investing an additional $548.5
million over three years to expand home and
community care. This funding would support
up to 28,000 post-acute surgical patients
and 21,000 patients with complex health
conditions every year.
•
To support the mental health and
well-being of health and long-term care
workers across the province, the government
is investing $12.4 million over two years
starting in 2021–22 to continue rapid access
to existing and expanded mental health and
addictions supports.
•
To ensure long-term care resident
safety, the government is providing an
additional $72.3 million over three years to
increase enforcement capacity including
doubling the number of inspectors across
the province by 2022–23. This will make
Ontario’s inspector to long-term care homes
ratio the highest in Canada.
Building Ontario: The government has a
plan to build Ontario’s future with shovels
in the ground for highways, hospitals,
housing and high-speed internet. With these
investments, the government will expand
our health care capacity, provide access to
critical mineral resources in Ontario’s North,
and cut down on the time drivers spend in
gridlock so they can spend more time with
friends and family.
Highlights include:
•
To build, expand and repair
Ontario’s highways and bridges, create jobs
and spur economic growth, the government
has invested approximately $2.6 billion
in funding for 2021–22 in support of the

Ontario Highways Program, which features
more than 580 construction, expansion
and rehabilitation projects. As part of the
Highways Program, the government has
committed funding to build and advance the
Bradford Bypass and Highway 413.
•
Working in partnership with
Northern and First Nation communities to
create jobs, unlock critical minerals and
bring economic prosperity to Ontario’s
North, the Province has committed close
to $1 billion to support the planning and
construction of an all-season road network,
as well as other projects that will provide a
corridor to prosperity for the remote First
Nations in the Far North. The Government
of Canada must step up and match Ontario’s
commitments in this critical project.
•
Ontario is responding to the
need expressed by municipalities through
the doubling of its annual investment in
the Ontario Community Infrastructure
Fund program. This additional multi-year
investment of $1 billion will bring the total
investment to nearly $2 billion over the next
five years beginning in 2021–22, to provide
certainty and predictability to 424 small,
rural and Northern communities so that they
can build and repair roads, bridges, and
water and wastewater infrastructure.
•
To provide all regions of Ontario
with access to affordable, reliable highspeed internet by the end of 2025, the
Province made a historic commitment of
nearly $4 billion over six years.
•
To address decades of neglect
and help those waiting to get into long-term
care, Ontario plans to invest an additional
$3.7 billion, beginning in 2024–25, to build
an additional 10,000 net new long‑term care
beds and upgrade 12,000 existing beds to
modern design standards. This would bring
total investment to $6.4 billion since spring
2019 — a historic investment that will lead to
more than 30,000 net new beds by 2028 and
about 28,000 upgraded long-term care beds
across the province.
•
To support growing demands on
the health care system, Ontario is investing
$30.2 billion over the next 10 years to build,
expand and enhance hospitals, a historic
commitment to ensure people can get the
care they need in their communities.
Working for Workers: The government
wants workers in a race to the top, not a race
to the bottom. This is why the government
has a plan to build up Ontario’s workers
by proposing to raise the minimum wage,
providing funding so workers can learn new
skills, and attracting investment in critical
minerals, automotive manufacturing and
other industries to create good-paying jobs.
Highlights include:
•
To
support
workers,
the
government is proposing to increase the
general minimum wage to $15 per hour
effective January 1, 2022, and to eliminate
the special minimum wage rate for liquor
servers by raising it to the general minimum
wage.
•
To strengthen Ontario’s position as
one of North America’s premier jurisdictions
for responsibly sourced critical minerals, the
Province has announced plans to develop
its first-ever Critical Minerals Strategy. An
abundance of critical minerals in the province
will help secure investments such as new

Prime Minister Trudeau
concludes productive United
Nations Climate Summit
Climate change is the greatest longterm threat of our time, but it is also the
greatest opportunity for our economy
and workers. Over the past two days, the
Prime Minister, Justin Trudeau, participated
in the 26th United Nations Climate Change
Conference of the Parties (COP26) in
Glasgow, United Kingdom, to outline
Canada’s strong leadership on climate
change and work with partners on the path
forward to a cleaner future.
Delivering Canada’s national statement,
Prime Minister Trudeau advocated for
increased global ambition and action to cut
pollution and create new opportunities for
our workers. Since 2015, Canada has been
delivering on real climate action that has cut
pollution, created new middle class jobs, and
protected a healthy environment, including
through investments of approximately $100
billion. To further this critical work, and
ensure that Canada’s economy and workers

benefit from the global transition to a clean
economy, the government will continue to
make important investments to fight the
climate crisis and build a better future for
everyone.
Throughout the summit, Prime Minister
Trudeau championed putting a price on
pollution towards reaching global climate
goals, and called on all countries to take bold
action to expand the use of pollution pricing
globally. Today, just over 20 per cent of the
world’s emissions are covered by a price
on pollution. But if significant economies
around the world joined Canada by putting
a meaningful price on pollution, we would
have a better shot at tackling the climate
crisis and building a cleaner world. To that
end, the Prime Minister called for global
leaders to work together to triple the global
emissions covered by pollution pricing to 60
per cent by 2030.

Ontario government boosts
health spending
Ontario is boosting health spending,
investing more in roads and bridges,
and phasing out COVID-19 supports as it
charts a path out of the pandemic.
The province released its fall economic
statement today, and it projects a deficit this
fiscal year of $21.5 billion, under the $33.1
billion projection from the budget, largely
due to higher-than-expected tax revenues
and stronger economic growth.
Ontario is putting an additional $549 million
over three years into home and community
care, and $342 million to add and upgrade
the skills of more than 5,000 registered
nurses and registered practical nurses and
8,000 personal support workers.

The government is allocating $2.6 billion for
this year to expand and repair highways and
bridges, as well as committing funding to
advance the controversial Bradford Bypass
and Highway 413 projects, though it hasn’t
said how much those roads will cost.
After putting $10.7 billion toward Ontario’s
COVID-19 time-limited funding this year,
including school supports, the province is
set to drop that to $3.4 billion next year, then
end that support by 2023-24.
There are no tax cuts in the document, though
the province is introducing a “staycation” tax
credit and enhancing or extending several
existing tax credits, including the Ontario
Seniors’ Home Safety tax credit.

electric vehicle technology and create new
opportunities for Ontario workers.
•
To protect and create jobs in the
automotive sector, the Province has secured
investment commitments of $5.6 billion
from major auto manufacturers for electric
vehicle supply chain capacity.
•
To address growing competition
for investment and supply chain challenges,
Ontario is creating a new provincewide twoyear $40 million Advanced Manufacturing
and Innovation Competitiveness stream,
which is part of the Regional Development
Program.
•
To help workers get good jobs,
Ontario is investing an additional $90.3
million over three years starting in 2021–22
in the Skilled Trades Strategy. Key new
initiatives include creating a skilled trades
career fair as well as enhancing the Ontario
Youth Apprenticeship Program and the
Pre‑Apprenticeship Training Program.
•
To
provide
more
training
opportunities for workers, the government
is proposing to extend the Ontario Jobs
Training Tax Credit to 2022. The 2022 credit
extension would provide an estimated $275
million in support to about 240,000 people,
or $1,150, on average.
•
To support workers who need
training to get a job, the Province is investing

an additional $5 million in 2021–22 to
expand the Second Career program.
•
To help the tourism and hospitality
sectors recover, and encourage Ontario
families to explore the province, the
government is proposing a new temporary
Ontario Staycation Tax Credit for 2022.
The credit would provide an estimated
$270 million to support over one-and-a-half
million families to further discover Ontario.
•
To protect Ontario workers from
exploitation and labour trafficking, the
government is investing $1.1 million in 2021–
22 to support a dedicated team of officers to
undertake focused inspections of temporary
help agencies and recruiters of migrant
workers. The pilot will help protect some
of the most vulnerable and marginalized
workers.
“The qualities that saw our province through
the worst days of the pandemic — the spirit
of the people of Ontario — will see us to
a brighter, more prosperous future,” said
Minister Bethlenfalvy. “Our government has
a responsible and prudent plan that creates
the conditions for an economic and fiscal
recovery driven by growth. It is a plan to
protect the progress we’ve made, build for
the future and work for workers who make
it all happen.”
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Αν. Μόνιμη Αντιπρόσωπος Κύπρου
στον ΟΗΕ: Να αποτρέπονται
τετελεσμένα όπως στο Βαρώσι
H Κύπρος θεωρεί απαραίτητη την παρουσία της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο
για όσο μέρος της συνεχίζει
να τελεί υπό ξένη κατοχή και
θα πρέπει οι αποφάσεις που
διέπουν τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ να λαμβάνονται με μοναδικό γνώμονα την κατάσταση επί του
εδάφους και να αποτρέπουν
τη δημιουργία τετελεσμένων
ως αποτέλεσμα παράνομων
πρακτικών, όπως συμβαίνει
στην περίπτωση των Βαρωσίων, τόνισε η
Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος της
Κύπρου στον ΟΗΕ Πόλυ Ιωάννου, μιλώντας ενώπιον της γενικής συζήτησης της
Ειδικής Πολιτικής Επιτροπής της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ (4η Επιτροπή).
Αναφερόμενη στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις
του ΟΗΕ, η κ. Ιωάννου, αναφέρει επίσημη
ανακοίνωση, είπε ότι, ως κράτος υποδοχής
της UNFICYP, η Κύπρος θεωρεί απαραίτητη την παρουσία της δύναμης για όσο μέρος
της συνεχίζει να τελεί υπό ξένη κατοχή.
Η συνεισφορά της UNFICYP, σημείωσε,
αντανακλάται στη σταθερότητα της κατάστασης ασφαλείας και τη δημιουργία περιβάλλοντος που να επιτρέπει τη διεξαγωγή
της ειρηνευτικής διαδικασίας. Όλες οι αποφάσεις που διέπουν τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ, είπε, πρέπει να λαμβάνονται με μοναδικό γνώμονα την κατάσταση
επί του εδάφους, ενώ μια από τις βασικές
τους λειτουργίες πρέπει να είναι η αποτροπή

της δημιουργίας τετελεσμένων ως αποτέλεσμα παράνομων πρακτικών, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των Βαρωσίων.
Όσον αφορά τις Ειδικές Πολιτικές Αποστολές, η κ. Ιωάννου τόνισε πως δεν πρόκειται απλά για εργαλείο ενθάρρυνσης των
αντιμαχόμενων πλευρών να επιλύσουν τις
μεταξύ τους διαφορές, αλλά για όχημα διασφάλισης του δίκαιου χαρακτήρα των συμφωνιών ειρήνης ανεξαρτήτως των συσχετισμών δυνάμεων των αντιπάλων. Τέτοιες
αποστολές, σημείωσε, πρέπει να γνωρίζουν τα τοπικά δεδομένα μιας διένεξης και
να διευκολύνουν την εξεύρεση βιώσιμων
λύσεων ψηλών προδιαγραφών οι οποίες να
περιλαμβάνουν θεραπείες για παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Τέλος, η κα Ιωάννου τόνισε πως ο ΟΗΕ
πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία απάλειψης της αποικιοκρατίας και της ατελούς
αποαποικιοποίησης, όπως επιβάλλουν οι
κανόνες της διεθνούς έννομης τάξης, μέσω
μιας συνεργατικής προσέγγισης στο πλαίσιο του οργανισμού.

Ξεκίνησε ο διάλογος για τη
θέσπιση του κατώτατου μισθού
Η Κυβέρνηση με
την παρουσία των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων εγκαινίασε την Τετάρτη τον διάλογο με
τους κοινωνικούς
εταίρους για τη
θέσπιση του κατώτατου μισθού στην
Κύπρο.
Στη σημερινή συνεδρία του Εργατικού
Σ υ μ β ο υλ ε υ τ ι κο ύ
Σώματος (ΕΕΣ), εκπρόσωπος του Διεθνούς
Γραφείου Εργασίας παρουσίασε τις βασικές
πτυχές και παραμέτρους της μελέτης, που
ετοίμασε το Γραφείο αναφορικά με τη θέσπιση του κατώτατου μισθού.
Μιλώντας ενώπιον των κοινωνικών εταίρων,
ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος
Πετρίδης είπε πως οι συνθήκες στην αγορά εργασίας επιτρέπουν την θέσπιση του
κατώτατου μισθού. Υπέδειξε ότι η ορθή υιοθέτησή του θα έχει πολλά οφέλη, ενώ αν ο
κατώτατος μισθός υιοθετηθεί με λανθασμένο τρόπο, τότε ίσως οδηγήσει στρεβλώσεις.

«Από πλευράς οικονομικής πολιτικής θεωρούμε πολύ σημαντική τη θέσπιση ενός
κατώτατου μισθού, αλλά πρέπει να είμαστε
σίγουροι ότι αυτός ο κατώτατος μισθός θα
πρέπει να καθοριστεί πάντα στα πλαίσια
του κοινωνικού διαλόγου - και για αυτού
βρισκόμαστε σήμερα με τους κοινωνικούς
εταίρους - αλλά και με επιστημονικότητα».
Ο ΥΠΟΙΚ τόνισε πως «εάν ο κατώτατος μισθός θεσπιστεί με ένα σωστό μηχανισμό
τότε τα οφέλη είναι πολλά, αφού θα οδηγεί
στη μείωση των ανισοτήτων στην αύξηση
της παραγωγικότητας και σε μια πιο ομαλή
λειτουργία της αγοράς εργασίας αλλά και

Πρόεδρος για κλιματική αλλαγή:
Πέραν των 500 εκ. ευρώ από
Κύπρο μέχρι το 2026
Η Κύπρος επιζητεί την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μέσω συντονισμένων συνεργειών και ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή αποτελούν
επίκεντρο της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, σε Παρέμβαση
του κατά τη Σύνοδο Κορυφής για την Κλιματική Αλλαγή που πραγματοποιείται στη
Γλασκώβη.
Κατά την Παρέμβασή του στη Σύνοδο, ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης χαρακτήρισε εξαιρετικής σημασίας τη Σύνοδο, η οποία πραγματοποιείται σε καίρια χρονικά στιγμή, σημειώνοντας ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις
από την Κλιματική Αλλαγή μπορούν να μειωθούν μόνο αν όλοι συνεργαστούν και λειτουργήσουν συλλογικά με κοινή προσήλωση και με την αίσθηση του κατεπείγοντος.
«Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ώστε να ενδυναμώσουμε τις προσπάθειές μας σε ό,τι
αφορά την εκπλήρωση των υποσχέσεών
μας. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι οδηγούμαστε
στην πράσινη ανάπτυξη, αφού όχι μόνο η
υπερθέρμανση του πλανήτη επιταχύνεται
αλλά γινόμαστε και μάρτυρες ανά το παγκόσμιο», μεταξύ άλλων, καταστροφικών
πυρκαγιών, καύσωνα, αποψίλωσης των
δασών, ξηρασίας και ακραίων καιρικών
φαινομένων.
Πρόσθεσε ότι «για αυτό ακριβώς τον λόγο,
η Κύπρος υιοθετεί πλήρως και στηρίζει τις
πρωτοβουλίες και διακηρύξεις της COP26,
για τα Δάση και την εκμετάλλευση της γης,
για τη μείωση της χρήσης του άνθρακα, για
τη μετάβαση σε μηδενικούς ρύπους από τα
μεταφορικά μέσα και την πρωτοβουλία των
ΗΠΑ για μείωση της χρήσης μεθανίου.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε
ακόμα ότι η Κύπρος παραμένει πλήρως δεσμευμένη στη λήψη όλων των απαραίτητων
μέτρων για επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων της
ΕΕ για μείωση κατά 55% των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030 και των
εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050.
«Ως ένα πρώτο βήμα για να πετύχουμε αυτούς τους φιλόδοξους, αλλά πολύ αναγκαίους στόχους, η χώρα μου θα διαθέσει πέραν
των 500 εκ. ευρώ μέχρι το 2026 για υιοθέτηση νέων πολιτικών και μέτρων αναφορικά
αποτρέπει και την όποια εκμετάλλευση».
«Αν θεσπιστεί με λάθος τρόπο, τότε ενδεχομένως να δημιουργήσει άλλες στρεβλώσεις,
οι οποίες μπορεί οδηγήσουν στην αύξηση
της ανεργίας ή στην αύξηση της μαύρης
εργασίας κάτι το οποίο όλοι απευχόμαστε»,
είπε, επισημαίνοντας πως για αυτό τον σκοπό πολύ σωστά το Υπουργείο Εργασίας σε
συνεργασία με τον πλέον αρμόδιο θεσμό
στη βάση επιστημονικών μελετών έχει κάνει την προετοιμασία ούτως ώστε όταν οι
συνθήκες το επιτρέπουν – και βλέπουμε ότι
οι συνθήκες το επιτρέπουν αυτή τη στιγμή
με βάση τα ποσοστά της ανεργίας τα οποία
έχουμε – να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στη θέσπιση του κατώτατου μισθού».
Καταλήγοντας, ο κ. Πετρίδης δήλωσε «σίγουρος ότι αυτή η πολιτική κίνηση της
κυβέρνησης σε συνεργασία και με τη βούληση όλων των κοινωνικών εταίρων θα

με τη χρήση καθαρότερων καυσίμων, όπως
το φυσικό αέριο και οι ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, και για την προώθηση των αναγκαίων επενδύσεων στους συναφείς τομείς
των Μεταφορών, της Γεωργίας, της Βιομηχανίας, της χρήσης γης, της προστασίας
των δασών και της διαχείρισης αποβλήτων», είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του για
το θέμα της αντιμετώπισης των συνεπειών της Κλιματικής Αλλαγής, ο Πρόεδρος
υπογράμμισε ότι «ως μια μικρή χώρα αναγνωρίζουμε ότι η εθνική μας συμβολή στην
αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής είναι περιορισμένη. Συνεπώς,
επιζητούμε την ενίσχυση της περιφερειακής
συνεργασίας μέσω συντονισμένων συνεργειών και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μεσόγειος
και η Μέση Ανατολή αποτελούν επίκεντρο
της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε αναλάβει την
πρωτοβουλία για δημιουργία ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης, με τη συμμετοχή
πέραν των 240 επιστημόνων από την ευρύτερη περιοχή μας, όπως επίσης και πολλών
διεθνών οργανισμών που ήδη ετοιμάζουν
εισηγήσεις, μέτρα και συγκεκριμένες λύσεις.
Με την ολοκλήρωση του επιστημονικού
μέρους του Σχεδίου Δράσης που θα θέσει
τα θεμέλια των μελλοντικών μας ενεργειών,
εντός των προσεχών μηνών θα διοργανώσουμε μια Υπουργική Συνάντηση και μια
Σύνοδο Ηγετών με τις οποίες θα ξεκινήσει ο
κατάλληλος συντονισμός και οι μηχανισμοί
εποπτείας για την εφαρμογή των δεσμεύσεων μας».
μετουσιώσει αυτή την πολιτική διακήρυξη
σε πράξη το επόμενο διάστημα».
Από την πλευρά της, η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου, είπε πως η θέσπιση
του κατώτατου μισθού αποτελεί θέση της
κυβέρνησης και πρόσθεσε πως στη σημερινή συνεδρία παρίσταται και εκπρόσωπος
του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που θα
παρουσιάσει τις βασικές πτυχές τις βασικές
παραμέτρους για υιοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού θα απαντήσει σε ερωτήσεις
από τους κοινωνικούς εταίρους.
Υπενθύμισε ακόμη πως η κυβέρνηση από
το 2019 σε συνεργασία και με το Διεθνές
Γραφείο Εργασίας και με εννέα ευρωπαϊκές
χώρες και ότι με χρηματοδότηση από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε γίνει η μελέτη
«έτσι ώστε να υιοθετηθεί και στην Κύπρο
εθνικός κατώτατος μισθός».
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Ανησυχία Γκουτέρες για την
κατάσταση στο Κυπριακό
Την ανησυχία του για την κατάσταση στο
Κυπριακό εξέφρασε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο
Γκουτέρες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
Νίκο Αναστασιάδη, σημειώνοντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε διαβούλευση με όλα
τα εμπλεκόμενα μέρη με σκοπό να υπάρξει
μια κατάληξη στο ζήτημα του απεσταλμένου, δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος,
Μάριος Πελεκάνος.
Ο κ. Πελεκάνος απαντούσε σε ερώτηση με
αφορμή ανακοίνωση χθες για επαφές του
Προέδρου της Δημοκρατίας στο περιθώριο
δεξίωσης, που παρέθεσε ο Πρωθυπουργός
του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον
προς τους ηγέτες, που συμμετείχαν στην
κλιματική σύνοδο COP26 στη Γλασκώβη
και σημερινές δηλώσεις του στο ΡΙΚ.
Σε σχέση με τη συνομιλία με τον ΓΓ των
ΗΕ, ο κ. Πελεκάνος είπε ότι ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης τού ανέφερε «την ανάγκη
να ενεργήσει το συντομότερο έτσι ώστε
να προχωρήσει το θέμα με τον διορισμό
του απεσταλμένου». Ο ΓΓ, πρόσθεσε,

«απάντησε ότι τον ανησυχεί η κατάσταση
και βρίσκεται σε διαβούλευση με όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη με σκοπό να υπάρξει μια
κατάληξη».
Σε σχέση με επαφή που είχε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι ο Πρόεδρος «ζήτησε από
τον Αμερικανό Πρόεδρο την ενεργό βοήθεια
του στο Κυπριακό».
«Ο Αμερικανός Πρόεδρος τού ανέφερε ότι
γνωρίζει το διαρκές ενδιαφέρον του για
λύση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΣΑ του ΟΗΕ», είπε, προσθέτοντας ότι ως προς αυτό αναφέρθηκε και στην
επίσκεψη του στην Κύπρο το 2014.
Σε ερώτηση κατά πόσο γίνονται διαβουλεύσεις για ενδεχόμενη συνάντηση Αναστασιάδη – Μπάιντεν ο κ. Πελεκάνος απάντησε
ότι δεν αποκλείεται εντός των αμέσως επόμενων μηνών να διευθετηθεί συνάντηση
του Προέδρου Μπάιντεν με τον Πρόεδρο
Αναστασιάδη.

Έτοιμο σε περίπου ένα χρόνο το
πόρταλ που θα έχει μαζεμένες
όλες τις υπηρεσίες
Οι μεγαλύτερες δυσκολίες στην πορεία της
ψηφιοποίησης της χώρας είναι η αλλαγή
κουλτούρας και η εξεύρεση ταλέντων και
επαγγελματιών, δήλωσε την Τρίτη ενώπιον της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής,
ο Υφυπουργός ‘Έρευνας, Καινοτομίας και
ψηφιακής πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος,
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στον τόπο μας
«σκοτώσαμε την επαγγελματική παιδεία».
Σε συνεδρίαση για την πολιτική ψηφιοποίησης και την υλοποίησή της στην Κύπρο, ο κ.
Κόκκινος είπε ότι αυτή τη στιγμή στον τομέα
της πληροφορικής έχουμε έλλειψη 3.500
επαγγελματιών τονίζοντας ότι χρειάζονται
ολοκληρωμένα προγράμματα "upskilling"
και "reskilling", της βελτίωσης δηλαδή των
δεξιοτήτων και της επανεκπαίδευσης. Τόνισε ότι αναθεώρηση θέλει και το παιδαγωγικό μας σύστημα αλλά πρωτίστως επιβάλλεται και αλλαγή της κουλτούρας στο σπίτι
για το τι θέλει το παιδί να σπουδάσει.
Ο κ. Κόκκινος έκανε μια αναλυτική και λεπτομερή παρουσίαση για το τι πέτυχε το
Υφυπουργείο του στους 19 μήνες από την
ίδρυσή του, τονίζοντας ότι επιβάλλεται η
Κύπρος να είναι ψηφιακά ώριμη, ώστε να
είμαστε ανταγωνιστικοί.
Ανέφερε ότι έχουν γίνει πολλά αλλά ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Συνοπτικά μίλησε
για την πλατφόρμα για τα επιδόματα του

Υπουργείου Εργασίας που στήθηκε σε διάστημα μερικών εβδομάδων κατά την πανδημία, στην Πύλη Εμβολιασμού, την Πύλη
του ΓεΣΥ, το Cyprus flight pass, τις εγγραφές
στα σχολεία, τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στο
τμήμα πολεοδομίας και άλλα.
Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων όχι μόνο
από το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αλλά και από τον «Ορίζοντα Ευρώπη»
και άλλα.
Ο κ. Κόκκινος είπε ότι για τα έργα σε εξέλιξη έγινε συμφωνία με το ΗΒ για τεχνογνωσία για δημιουργία ένα portal το οποίο θα
έχει μαζεμένες όλες τις υπηρεσίες και αναμένεται να είναι έτοιμο σε 12-14 μήνες.
Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, ως το 2025 το
πλάνο είναι να έχουμε 250 υπηρεσίες διαδικτυακά, 100 ως το 2022 από το portal ‘’gov.
cy’’.
Ο κ. Κόκκινος είπε ότι σε ό,τι αφορά τον δείκτη DESI το 2019 η Κύπρος ήταν στην 24η
θέση από 28 χώρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι με την σωστή υλοποίηση της ψηφιακής πολιτικής, μπορούμε να πάμε στη μέση
του δείκτη, δηλαδή στις θέσεις 13-16 σε 5-7
χρόνια.  Τόνισε πως το ταξίδι της ψηφιακής
πολιτικής δεν έχει πισωγύρισμα και ότι «δεν
τρέφουμε ψευδαισθήσεις».

Τατάρ: Στους Τ/κ οι περιουσίες
κατεχομένων για ό,τι άφησαν
Όσοι Τουρκοκύπριοι άφησαν τις περιουσίες
τους στις ελεύθερες περιοχές, θα πρέπει να
πάρουν περιουσίες στα κατεχόμενα, υποστήριξε ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ, δεχόμενος αντιπροσωπεία υπό τον πρώην διευθυντή του ΕΒΚΑΦ, Τανέρ Ντερβίς.
Ο Τατάρ είπε ακόμη πως προωθούν το μοντέλο λύσης δυο κρατών με την πλήρη στήριξη της τουρκικής Δημοκρατίας, και πως
δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συμφωνία στο
πλαίσιο της ομοσπονδίας, σημειώνοντας
πως «η ε/κ πλευρά δεν δέχεται καν την πολιτική ισότητα».

Ο Τ/κ ηγέτης σημείωσε πως η «τδβκ» θα
παραμείνει ζωντανή με το μοντέλο λύσης
δυο κρατών, στη βάση της κυριαρχικής
ισότητας.
Υποστήριξε ακόμη πως κανένας Τ/κ δεν
θέλει να επιστρέψει στην προ του 1974
κατάσταση.
Είπε πως οι Τ/κ πρέπει να πάρουν περιουσίες στα κατεχόμενα ως αντάλλαγμα για τις
περιουσίες που άφησαν στις ελεύθερες περιοχές «στο πλαίσιο των δικαιωμάτων τους
και του νόμου».

Επαφές Αναστασιάδη με Τζόνσον και
Μπάιντεν - Στο επίκεντρο το Κυπριακό
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης συνέχισε
χθες βράδυ τις επαφές του στο
περιθώριο δεξίωσης που παρέθεσε ο Πρωθυπουργός του
Ηνωμένου Βασιλείου κ. Μπόρις
Τζόνσον.
Ανάμεσα σε άλλους, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Τζο Μπάιντεν,
με τον Γενικό Γραμματέα των
Ηνωμένων Εθνών κ. Αντόνιο
Γκουτέρες, με τον Πρωθυπουργό
του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Μπόρις Τζόνσον, τον Πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο,
την Καγκελάριο της Γερμανίας κα Άγκελα
Μέρκελ, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ κ.
Ναφτάλι Μπένετ, τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου κ. Νατζίμπ Μικάτι, τον Πρόεδρο της

Βορείου Μακεδονίας κ. Στέβο Πενταρόφσκι
και τον Πρωθυπουργό της Παλαιστίνης κ.
Μοχάμεντ Σταγιέχ.
Κατά τις επαφές του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και συζητήθηκαν και
άλλα αμοιβαίου ενδιαφέροντος θέματα.

Ανάπτυξη φυσικού σαπουνιού από
το ενδημικό φυτό Saponaria Cypria
Ένα 100% φυσικό σαπούνι χωρίς τεχνητά
συντηρητικά ανέπτυξαν το το Frederick
Research Center (FRC), η Cyherbia
Botanical Park και το Γενικό Χημείο του
Κράτους στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου NatCySoap
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του FRC,
στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη των αντιμικροβιακών και αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων
των σαπωνινών που απομονώθηκαν από
το ενδημικό φυτό της Κύπρου Saponaria
Cypria, με στόχο τη δημιουργία ενός καινοτόμου, 100% φυσικού σαπουνιού χωρίς
τεχνητά συντηρητικά. Τα αποτελέσματα του
έργου παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή εκδήλωση στις 20 Οκτωβρίου.
Η αρχή έγινε στα εργαστήρια του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου
Frederick το οποίο διαθέτει ομάδα ανάλυσης και χαρακτηρισμού φυσικών προϊόντων. Αξιολογήθηκαν οι αντιοξειδωτικές και
αντιμικροβιακές ιδιότητες των σαπωνινών
και κρίθηκε η καταλληλότητά τους για την
παραγωγή του φυσικού αυτού προϊόντος.
Περαιτέρω, στο πλαίσιο του έργου, οι ερευνητές προχώρησαν σε σύγκριση των ιδιοτήτων των σαπωνινών του ενδημικού φυτού της Κύπρου με σαπωνίνες του κοινού
είδους Saponaria Officinalis που φυτρώνει
και σε άλλες χώρες.
«Τα αποτελέσματα χαρακτηρισμού των εκχυλισμάτων έδειξαν ότι το φυτό Saponaria
Cypria διαθέτει ισχυρότερες αντιοξειδωτικές
και αντιμικροβιακές ιδιότητες από το κοινό
είδος Saponaria Officinalis, πιθανώς λόγω
του μικροκλίματος της Κύπρου» αναφέρει
η Δρ Δέσποινα Χαραλάμπους, Ερευνήτρια
στο FRC και Λέκτορας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick.
Επιπλέον, όπως αναφέρει η Πρόεδρος του
Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederick και Ερευνήτρια στο FRC, Δρ
Μαρία Παντελίδου: «Η διαφορετικότητα
στις ιδιότητες αυτές του ενδημικού είδους
ενδέχεται να οφείλεται στην ύπαρξη διαφορετικών ειδών σαπωνινών σε σχέση με
το κοινό είδος». Όλα τα πειράματα μελέτης
των ιδιοτήτων των εκχυλισμάτων σαπωνινών πραγματοποιήθηκαν από τον Μιχάλη
Χριστοφόρου, κύριο Ερευνητή του έργου,

ενώ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των
δεντρυλλίων είχε ο Δρ Μάριος Αντρέου,
Ερευνητής στο FRC και μέλος της Μονάδας
Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου Frederick, σε συνεργασία με το Τμήμα
Δασών.
Σημαντική ήταν η συμμετοχή του Γενικού
Χημείου του Κράτους στον χημικό χαρακτηρισμό και στην ταυτοποίηση των σαπωνινών που υπάρχουν στο φυτό Saponaria
Cypria, κάτι που πραγματοποιείται για
πρώτη φορά. Καθοδηγητικό ρόλο στον
σχεδιασμό του έργου είχε ο Δρ Αριστείδης
Κατσός, ενώ η εταιρεία Cyherbia Botanical
Park ανέλαβε την παραγωγή της τελικής
φόρμουλας του φυσικού σαπουνιού το
οποίο θα αναπτυχθεί από τα εκχυλίσματα
και θα διατεθεί στην αγορά μέσα στα επόμενα δύο-τρία χρόνια.
«Αποδίδουμε μεγάλη σημασία στη συνεργασία με τη βιομηχανία και τον παραγωγικό
ιστό του τόπου σε επίπεδο έρευνας, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, κάτι που
το έργο αυτό έχει επιτύχει σε πολύ μεγάλο
βαθμό», αναφέρει ο Διευθυντής του FRC
και της Υπηρεσίας Έρευνας και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Frederick, Αλέξης
Ονουφρίου. «Όπως και σε άλλα παρόμοια
έργα, έχοντας ως βάση τα θετικά αποτελέσματα και την πολύ καλή συνεργασία με τη
Cyherbia, ο άμεσος επόμενος στόχος θα
είναι η από κοινού βέλτιστη εκμετάλλευση
των αποτελεσμάτων του έργου, τόσο ερευνητικά όσο και εμπορικά».
Το έργο έχει συγχρηματοδοτηθεί από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από την Κυπριακή Κυβέρνηση, μέσω του Προγράμματος Πλαισίου
RESTART 2016-2020 του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
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ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΖΟΥΝ ΕΝΟΤΗΤΑ
Έχουμε οι Έλληνες αρετές, αλλά
και ελαττώματα.
Κτίζουμε Παρθενώνες, αλλά έχομε και την τάση
να γκρεμίζουμε.
Μεγαλουργούμε, αλλά κάτι μάς
ωθεί και να αμαυρώνουμε. Περηφανευόμαστε για κάτι που
πετύχαμε μα και γκρινιάζουμε
Δεν είναι συμπτωματικό που η ιστορία τής
λογοτεχνίας μας, χίλια χρόνια προ Χριστού,
αρχίζει με τη λέξη ‘‘ μάνητα - μανία -μήνις θυμός ‘‘ και τον καυγά του Αχιλλέα με τον
Αγαμέμνωνα. Πήγαν,λέει, οι ευλογημένοι να
καταλάβουν την Τροία και να φέρουν πίσω
την Ελένη και τους θησαυρούς της, που
έκλεψε ο Πάρης κι αυτοί καυγάδιζαν ποιος
θα έχει δική του μια κοπελίτσα.
Προγονόθεν, λοιπόν, το ελληνικό αυτό ελάττωμά μας. Κι ας μη ψάξουμε πολύ την Ιστορία για να δούμε πόσο πολύ μάς στοίχισαν
οι έριδές μας.Κόντεψαν να καταστρέψουν
την Επανάσταση του 21 . Συνέβαλαν αργότερα στη Μικρασιατική καταστροφή,κι
ύστερα ποιές και πόσες οι συνέπειες από
τα εμφύλια πάθη μετά το θαύμα τού 40.

Απέτυχε η Ιστορία να μάς διδάξει στο παρελθόν, ας μάς διδάξει τώρα. Οι αψιμαχίες
των κομμάτων για κατάληψη τής εξουσίας
δέν συνιστούν βέβαια κίνδυνο εμφύλιας
διαμάχης. Αλλά και πάλι πρέπει να προσέξουμε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Η ενότητα
σε εθνικό επίπεδο πρέπει να μάς γίνει πόθος και πάθος.
Ο εχθρός καραδοκεί και πάλι. Πρέπει να
σταθούμε ορθοί και να μην αφήσουμε να
υλοποιηθεί το όραμά του. Είναι γνωστό
πως η τουρκική Βουλή, με ψήφισμά της στις
8/6 /1995 έχει εξουσιοδοτήσει την κυβέρνηση εν λευκώ και στο διηνεκές, να κηρύξει
πόλεμο στην Ελλάδα όταν θεωρήσει ότι
παραβιάζεται η αιγιαλίτιδα της ζώνη. Από
τότε οι Τούρκοι διατηρούν αυτό το casus
belli. Οι τουρκικές προκλήσεις είναι ασταμάτητες στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο. Οι Τούρκοι διατηρούν
μεγάλες αποβατικές δυνάμεις απέναντι στα
ελληνικά νησιά, ο τουρκικός στόλος έχει περικυκλώσει την Κύπρο στην οποία διατηρεί
αεροπορική βάση και βάση για drones.
Oι κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου, έστω
και κάπως αργά, άρχισαν να εξοπλίζονται
και να προετοιμάζονται. Μέσα σ’αυτό το
πλάισιο εντάσσονται οι συμφωνίες Ελλάδος
- Γαλλίας και Ελλάδος -ΗΠΑ, οι Τριμερείς
συνεργασίες της Ελλάδος και της Κύπρου

με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα,την Ιορδανία, και τη Σαουδική Αραβία που ομολογουμένως έχουν
προκαλέσει νυκτερινούς εφιάλτες στον Ερντογάν. Όμως ο στόχος για τους Τούρκους
παραμένει. Ο σκοπός αναλλοίωτος.
Ο Ερντογάν σε μήνυμά του με αφορμή την
επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας στις 29 Οκτωβρίου τόνισε: ‘‘ ...
καθώς η 100ή επέτειος της Δημοκρατίας μας είναι στον ορίζοντα, δεν θα επιτρέψουμε σε καμμία δύναμη, σε κανένα
βρώμικο σενάριο, σε καμμία ύπουλη
επίθεση, που στόχο έχουν να κάμουν
την Τουρκία να ολισθήσει, να μάς εκτροχιάσει από το δρόμο μας.‘‘

Και ποιοί είναι αυτοί οι στόχοι και ποιός αυτός ο δρόμος; Το έχουν διακηρύξει εκατοντάδες φορές. Μίλησαν για επεκτατική Ελλάδα που τους απέσπασε εδάφη και νησιά.
Αναφέρθηκαν σε δικαιώματα στο Αιγαίο και
την Ανατολική Μεσόγειο, θέλουν να προσαρτήσουν την Κύπρο.
‘‘Θα αρχίσουμε γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο και σε τεμάχια που μάς
παραχώρησε ‘‘ η τουρκική Δημοκρατία
της βόρειας Kύπρου.‘‘ Και δεν είναι μόνο
λόγια , θα κάνουμε τις έρευνές μας και θα
αναπτύξουμε εκεί και το στόλο μας‘‘ είπε
προχθές ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών
Τσαβούσογλου.
Ο πόλεμος της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου διεξάγεται εδώ και δεκαετίες. Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε εξελίξεις. Αυτό που χρειάζεται είναι ενότητα τού
Ελληνισμού όπου γης. Αποφασιστικότητα
για διαφύλαξη τής γης και τής θάλασσας
μιας ένδοξης Πατρίδας, όπως τόσες φορές
κάναμε μέσα στην Ιστορία.
Ο ρόλος τού Ελληνισμού της διασποράς
είναι σημαντικότατος. Οι αποφασιστικές
ενέργειες του, αποτελεματικές και αναγκαίες. Το έχει αποδείξει,άλλωστε η Ομογένεια
της Αμερικής και η Ομογένεια του Καναδά
παλαιότερα. ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ!

Desire Under the Elms - Review of 2021 Shaw Festival Production
In its truncated season due
to the pandemic, the Shaw
Festival has squeezed in
a production of Eugene
O’Neill’s Desire Under the
James
Elms. The Festival has shown
Karas
remarkable restraint in its
production of O’Neill’s plays
having staged only three prior to Desire and
all of them in the 21st century.
The production is directed by Tim Carroll,
the Festival’s Artistic Director and the man
responsible for choosing the play. The
choice may be defensible but one is loath
to find many positive things to say about the
production. It is staged in the small Jackie
Maxwell Studio and is done in a theatre-inthe-round style. There are plays that can be

done in such a setting but Desire does not
seem to be one of them. The set consists of
(elm?) boards covering the stage floor with
windows, a door and removable boards for
a secret compartment cut on them.
Desire is an awkward drama and the set
of this production makes it look even more
awkward than it is. There are scenes in
the kitchen, the porch, the bedrooms, the
parlor in the Cabot farmhouse in 1850
New England and you are left on your own
trying to figure out where you are. The set
is designed bu Judith Bowden. The director
and the designer have no obligation to follow
the author’s directions which in O’Neill’s
case are ridiculously detailed. The branches
of the two elm trees, for example, looking
like sagging breasts is a bit over the top.

MESSOGIA - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Once we get a good view of the set,
we meet the Cabot brothers: Simeon
(Kristopher Bowman), Peter (Martin
Happer) and Eben (Jonathan Sousa).
The opening dialogue is is spoken or
interrupted with pauses after almost
very laconic phrase. They manage
to sound like linguistically developing
Neanderthals. Eben is a little better
and we can classify him as pre-Homo
Sapiens.
Ephraim, the father, (Tom McCamus)
enters and he is Super Neanderthal who
expresses his hatred of his sons among less
elevated subjects in a stentorian manner that
is so full of venom as to be incomprehensible.
The two sons from Ephraim’s first marriage
hate their father for the dreadful treatment
they have received from him whereas Eben,
the son of his second marriage, hates him
for working his mother to death.
Desire Under the Elms is a reworking of the
Greek myth of Hippolytus and Phaedra. The
myth has many variations but in its basic
outline it tells the story of Phaedra, the
wife of Theseus, who developed a sexual
passion for Hippolytus, Theseus’s son from
a previous marriage. The pure-minded
Hippolytus rejected her advances and she
took revenge on him by telling her husband
that Hippolytus had raped her or fallen in
love with her. Fearful of being discovered,
Phaedra committed suicide. The furious
Theseus prayed to Poseidon to punish
Hippolytus and the latter is drowned while
riding his chariot by the sea.
The myth and O’Neill’s play provide all kinds
of opportunities for examining passion and
self-control, natural instincts and moral
constraints, lust, lust for land, faith in God
and family dynamics. Unfortunately, this
production did not lead one to such flights

of analysis.
Carroll has assembled a talented cast but
their performances do little to raise the
play above drudgery. Tom McCamus is a
superb actor but as the odious Ephraim he
leaves one cold. There is a scene where he
tells Abbie (Julia Course), his new, young
wife about his hard life, loneliness and
the death of his first two wives. Abbie falls
asleep during his ramble and the audience’s
response is not much better.
Abbie is attracted to Eben and we agree that
Julia Couse in the role is indeed attractive.
Eben is seriously conflicted what with his
love of Abbie, his adoration of his dead
mother and hatred of his father. The plot
proceeds with twists and turns with Abbie
having Eben’s baby, Ephraim believing it is
his and the fight over who may get the farm
results with the murder of the baby.
By then you don’t give a fig about anyone
and could not care less about who gets the
farm. It’s not easy to humanize O’Neill’s
play and its characters. But this production
makes everything worse.
A dreary afternoon at the theatre.
Desire Under the Elms by Eugene O’Neill
continues until December 12, 2021, at the
Jackie Maxwell Studio, Niagara-on-theLake, Ontario. www.shawfest.com.
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Η Ελλάδα και η Κύπρος στο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ
Κινηματογράφου στον Καναδά 2021
Το Καναδικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου,
το Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου
του Τορόντο και το Ινστιτούτο Cinematheque
στο Βανκούβερ, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
Καναδά, καθώς και με τις εδώ Πρεσβείες και
τις Προξενικές Αρχές των κρατών - μελών
της Ε.Ε., παρουσιάζουν το δεύτερο διαδικτυακό Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στον Καναδά (EUFF), από 12 έως
28 Νοεμβρίου 2021.
Η φετινή ελληνική συμμετοχή στο φεστιβάλ
είναι η ταινία «Ράφτης», σε σκηνοθεσία της
Σόνιας Λίζα Κέντερμαν ενώ η Κύπρος θα
συμμετέχει με την ταινία “Πολίτης τρίτης ηλικίας” σε σκηνοθεσία του Μαρίνου Καρτίκκη.
Η Ελληνική ταινία θα προβληθεί στις 19
και 20 Νοεμβρίου.
Η Κυπριακή ταινία θα προβληθεί στις 24
και 25 Νοεμβρίου.

“Ράφτης” της Σόνια Λίζα
Κέντερμαν
Ο “Ράφτης” με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Ήμελλο και την Ταμίλλα Κουλίεβα είναι
η πρώτη μεγάλου μήκους που υπογράφει η

τρίτης ηλικίας» η συμμετοχή της Κύπρου
στο Φεστιβάλ.

ταλαντούχα Σόνια Λίζα Κέντερμαν.
Η Ελληνογερμανίδα σκηνοθέτιδα και σεναριογράφος, που έχει κλέψει τις εντυπώσεις με τις μικρού μήκους ταινίες “Νικολέτα”
(2013) και “Λευκό Σεντόνι” (2014), παρουσιάζει τον Ράφτη, μία αισιόδοξη και ανθρωποκεντρική ιστορία με φόντο την κρίση, όπως
τη βιώνει σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο
ο πρωταγωνιστής της. Η αργοπορημένη
ενηλικίωση ενός ονειροπόλου ράφτη που
ζει στο μικροσκοπικό πατάρι του οικογενειακού ραφτάδικου, η μεταμόρφωση ενός
εγκλωβισμένου ανθρώπου σε πλανόδιο δημιουργό, που βρίσκει την έμπνευση στα πιο
απρόσμενα μέρη, είναι στο επίκεντρο αυτής
της τρυφερής ιστορίας.
Ο “Ράφτης” έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα

της στο 24ο Tallinn Black Nights Film Festival
στην Εσθονία, ενώ η πανελληνία πρεμιέρα
της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο 61ο
Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της
Θεσσαλονίκης όπου απέσπασε το Βραβείο FIPRESCI, το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Νεότητας και το Πρώτο βραβείο ΕΡΤ.
Προβάλλεται ήδη στις ελληνικές θερινές
αίθουσες.

Πολίτης τρίτης ηλικίας του
Μαρίνου Καρτίκκη
Με την πολυβραβευμένη κυπριακή ταινία του Μαρίνου Καρτίκκη «Πολίτης

Ένα τρυφερό κινηματογραφικό ποίημα για
την ανθρώπινη ύπαρξη, με την εκπληκτική
ερμηνεία του Αντώνη Κατσαρή. Στην προβολή θα παρευρεθεί και ο σκηνοθέτης.
«Θολώνοντας τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας, με μια προσέγγιση
μινιμαλιστική, του τύπου 'το λιγότερο είναι
και περισσότερο', δομημένο με επαναλήψεις, σαν ένα μουσικό ρεφραίν» όπως ανέφερε το σκεπτικό βράβευσης με το Βραβείο
Δεύτερης Καλύτερης Ταινίας στο 33ο Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου.
Ο Θεοχάρης, ένας ηλικιωμένος και μοναχικός άντρας, καταφεύγει κάθε βράδυ στο
νοσοκομείο για να περάσει τη νύχτα πάνω
στους πάγκους και τις καρέκλες των εξωτερικών ιατρείων. Κάθε πρωί επιστρέφει στο
σπίτι του, όπου μοναδική του συντροφιά
είναι η γάτα του και οι αναμνήσεις του. Ένα
βράδυ τον ανακαλύπτει μια νεαρή νοσοκόμα, η Ευγενία, και προσπαθεί να μάθει περισσότερα γι΄αυτόν. Ο Θεοχάρης είναι αρχικά επιφυλακτικός και αρνείται να της δώσει
οποιαδήποτε πληροφορία. Σταδιακά όμως
αρχίζει να χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης
μεταξύ των δύο.

Την ημέρα της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου
1940, γιόρτασαν στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία
του Αγίου Δημητρίου στο Χάμιλτον.
Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στην Ελληνική Ορθόδοξη
Εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τιμούμαι και θυμόμαστε όλους
τους πεσόντες στρατιώτες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

It was amazing to see the turnout tonight of our Youth Group!
Pumpkin Carving always brings out the kid in each of us. God bless
the organizers, participants and all the parents who dedicated their
time for their kids. Over 40 youth at Prophet Elias Mississauga!
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Historic Plaque Unveiling for 170 Jarvis St. in Honor of Early Greek Community

2021 marks an important milestone for
Greek Communities across the globe as
we recognize and celebrate the 200th
anniversary of the Greek Revolution of
1821, also known as the Greek War of
Independence.
As part of this commemoration and under
the auspices of the Greece 2021 Organizing
Committee, the HHF was proud to hold the
following event today:
170 Jarvis Street is a very important location
in the history of the Greek Community in
Toronto.
In 1912, Greek immigrants across Ontario
raised funds so that the community could
purchase the building. It served as our first
church, our first Greek School and our first
community centre. It's where the earliest
Greeks founded our community in Toronto.
We at the Hellenic Heritage Foundation
felt it was important to honour this part of
our heritage and have successfully applied
to have an historical plaque erected at 170
Jarvis St. through Heritage Toronto.
While capacity was limited, the event was
attended by the following special guests:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consul General of Greece, Victor
Maligoudis
Member of Parliament, Julie
Dabrusin
Member of Provincial Parliament,
Effie Triantafilopoulos
Member of Provincial Parliament,
Peter Tabuns
City Councillor, Paula Fletcher
City Councillor, Nick Mantas
Historian, Michael Mouratidis
President of the Greek Community
of Toronto, Andonis Artemakis

•
•
•

HHF Chair in Modern Greek History
at York University, Sakis Gekas
Emcee/Heritage Toronto Board
Chair, Liza Chalaidopoulos
And of course, Toronto Mayor, John
Tory who provided remarks

Thank you all once again for your support of
our efforts and allowing us to continue our
mission to preserve, promote and advance
Hellenism in Canada.
Special thanks to HHF Director Sandra
Gionas for her initiative on this project, Mr.
Michael Mouratidis for the original idea to
honour this historic location and to the HHF
History Committee for carrying out this
important initiative.

170 Jarvis, A History
By Chris Grafos, Co-Founder and CoDirector of the HHF Greek Canadian
Archives at York University
170 Jarvis Street acted as the first Greek
Orthodox Church and Greek language
day school in Toronto. While the site is
of ostensible significance to the Greek
community in Toronto, it is also emblematic
of the city’s social and cultural landscape
in the early 1900s. Like many other ethnic
groups, early Greek immigrants negotiated
their belongingness and relationship with
mainstream Toronto in unique ways.
While inserting themselves into Toronto’s
commercial landscape, many Greeks in
Toronto organized themselves into an official
community. The purpose was to construct
an organization that offered a sense of
familiarity and tradition. The building at 170

Jarvis Street signifies two spaces where
Toronto’s Greeks resisted integration;
religion and language. The allure of
Toronto as a place for economic betterment
compelled many Greeks to settle in the
city, but as many married and had children,
connections to a known rootedness grew in
importance.
The site’s history is well over a century old.
In 1909, approximately two hundred Greek
immigrants in Toronto met at a Y.M.C.A.
to officially form the St. George Greek
Orthodox Community of Ontario. In 1912,
the organization bought Kay’s House, here
at 170 Jarvis Street. The down payment was
collected from Greeks all across Ontario
by a sub-committee consisting of George
Letros, Bill Karry, and Constantine Kanas. In
1917, $14,000 was collected from donations
and the mortgage was paid in full. Prior to
the building’s transformation into a church,
the Greek Orthodox community in Toronto’s
religious services were performed by
itinerant priests. The first priest assigned to
the community was Reverend Amvrossios
Parashakes, who left the parish in 1912 to
fight for Greece during the Balkan War.
In 1921, the upper level of the building was
turned into a day school called Athena,
which taught both English and Greek.
Eventually, the programme was turned
into an afternoon Greek language school
where approximately one hundred students
attended.
The site was also home to the St. George’s
Ladies’ Auxillary. The organization
was formed in 1921 following a visit to
Toronto by the Bishop of Boston, Rt. Rev.
Joachim Alexopoulos. Its purpose was
community charity, primarily caring for the

sick and needy. The first president of the
organization was Maria Harakas. Despite an
all-male clergy, the ladies auxillary unit was
organized and run by Greek women and
offered one of the few spaces where women
could take on public leadership positions.
The church also represents the propensity
of early Greek immigrants to remain
endogamous. In Toronto, where many
Greeks resided, 170 Jarvis allowed for
Greeks to marry other Greeks. This is not
necessarily true in the rest of Canada where
census figures do not support a monolithic
construction of Greek identity or community.
In 1921, 29.3 percent of the Greek born
population had become naturalized British
subjects (Canadians). This number grew to
62.7 percent in 1931. Of the 9,444 Greeks in
Canada in 1931, 69.4 percent were Greek
Orthodox, 10.9 percent were Anglican, 7.2
percent were Roman Catholics, 3.1 percent
were followers of the United Church, and
13.9 percent professed to be adherents of
other denominations. In Toronto, this site
was a bastion of Greek Orthodox identity.
In short, 170 Jarvis Street is an important
piece of Toronto and Canadian history. It
is not strictly a Greek-Canadian tale, it is
an immigrant narrative during one of the
earliest expansions of this city's diversity.
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Παρουσίαση βιβλίου "Coffee Reading"
Λίγα λόγια για την συγγραφέα:

Το Σάββατο 30 Οκτωβρίου παρευρεθήκαμε στην παρουσίαση του πρώτου
βιβλίου της Ελένης Καρυπίδου με τίτλο
"Coffee Reading". Η παρουσίαση έγινε
σ' έναν πολύ ιδιαίτερο και ζεστό χώρο
που συνέβαλε στο να δημιουργήσει την
κατάλληλη ατμόσφαιρα - φυσικά με την
Ελισσαίος
Κυρίλλου σωστή μουσική υπόκρουση των 60's για
να βοηθήσει τον κόσμο να μπει πιο εύκολα στο κλίμα - τελικά μας έλειψε πολύ η ανθρώπινη
επαφή.
Η Ελένη εκστασιασμένη περίμενε πως και πως να φτάσει
αυτή η μέρα και φρόντισε ο κόσμος που θα ερχόταν να
την τιμήσει με την παρουσία του να περάσει καλά. Εκτός
από τα υπέροχα καλούδια που υπήρχαν, δεν θα μπορούσε να λείπει το σήμα κατατεθέν του βιβλίου, "ο καφές
στην χόβολη" - πακέτο με το γνωστό παραδοσιακό διάβασμα του φλιτζανιού, γι' αυτούς που ήθελαν να μάθουν
τα μελλούμενα.
Την εκδήλωση παρουσίασε ο Γιώργος Σκανδάλης ο οποίος
είχε αναλάβει την συνέντευξη και το Q & A και έτσι είχαμε
την ευκαιρία να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για
την Ελένη. Μάθαμε για την γενναία απόφαση να κλείσει την
πόρτα στην δεκαεφτάχρονη καριέρα της στα σχολεία και
ανοίξει την πόρτα στο φανταστικό κόσμο της συγγραφής.

Η Ελένη Καρυπίδου ζει στο Τορόντο με την όχι και τόσο
μεγάλη ελληνική/περουβιανή οικογένειά της. Εκτός από
τη συγγραφή η Ελένη συνηγορεί υπέρ των περιθωριοποιημένων ανθρώπων και συνδέει ομοϊδεάτες ψυχές στην
αναζήτηση της τέχνης, της αγάπης και της θεραπείας.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Μάθαμε επίσης πως το συγκεκριμένο βιβλίο θα μεταφραστεί στα Ελληνικά, Ισπανικά, Γερμανικά και Ιαπωνικά και
ότι σύντομα θα βγει και σε audiobook. Κατά την διάρκεια
της ανάγνωσης αποσπασμάτων από το βιβλίο η καλλιτέχνης Curly Shirley δημιούργησε ζωντανά δύο έργα τέχνης
τα οποία δωρίστηκαν στο κοινό.

Το Coffee Reading παρακολουθεί δύο νέους που προσπαθούν να περιηγηθούν σε αβέβαιες στιγμές στην
Ελλάδα του 1967. Η Πηνελόπη είναι μια αγρότισσα με
ευλογημένα χέρια για την παρασκευή παραδοσιακών ελληνικών πιτών, που έχει φιλοδοξίες για κάτι έξω από την
αγροτική της ζωή. Ο Λύσανδρος είναι επίσης αγρότης με
πάθος για τους κινητήρες που επίσης φιλοδοξεί να κάνει
περισσότερα από αυτά που έχει να προσφέρει η πατρίδα του. Παρά το γεγονός ότι ξεκινούν ξεχωριστά ταξίδια
ζωής, μια μαγική παρέμβαση αρχίζει να υφαίνει μια ιστορία αγάπης που εκτείνεται σε γενιές και ηπείρους.
Επόμενη στάση θα είναι στο Μόντρεαλ στις 20 Νοεμβρίου
- περισσότερες πληροφορίες στο Eventbrite.
Το βιβλίο είναι διαθέσιμο για online αγορά και μπορείτε να
το προμηθευτείτε από το Amazon.

Diana’s Seafood
Delight

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

Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας
2101 Lawrence Ave. East M1R 3C3 (416) 288-9286
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Φέτα Ελληνική
Μοναδική!

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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Θα τον αποκαλέσω «φρικιό» για αυτά
που έκανε και είπε.
Μέσα στο απέραντο «τίποτα του» αυτός
που ήθελε μια ευκαιρία ακόμα για να λάμψει
και να ακουστεί το όνομα του έξω από το
σινάφι του έπρεπε να κάνει κάτι για να μιλά
ο κόσμος για αυτόν.
Ο δυστυχής κάτω του μηδενός, ήθελε να ζήσει μερικές στιγμές δόξας στην ερημιά που
ο ίδιος δημιούργησε και διάλεξε ένα γλοιώδη τρόπο.
Αυτό το τεράστιο μηδενικό που θέλει να λέγεται άνθρωπος και μάλιστα καλλιτέχνης
(τρομάρα του) έκανε στις 31.10.2021, μία
story στο Instagram ο οποίος χλευάζοντας
μια γυναίκα που καθόταν σε διπλανό τραπέζι για τα κιλά της λέγοντας «Όταν ήμουν
παιδί, άκουγα ένα πράγμα συνέχεια. Ότι
όταν είσαι παχύς, δεν φοράς οριζόντια ρίγα.
Κοιτάξτε», ακούγεται να λέει στο βίντεο ο
Τάσος Ξιαρχό,(φρικιό) ο οποίος έπειτα γυρνάει την κάμερα προς την κοπέλα και καταγράφει τις κινήσεις της, χωρίς, φυσικά, την
άδειά της. Στη συνέχεια, το φρικιό Ξιαρχό
σε νέο του story ενημέρωσε τους ακόλουθούς του ότι βρίσκεται στην τουαλέτα του
καταστήματος, καθώς η κοπέλα την οποία
τραβούσε βίντεο προηγουμένως, αντιλήφθηκε πως την κορόιδευε και έφυγε από
το εστιατόριο. Σε αμέσως επόμενο βίντεο,
ο ίδιος γελάει με την παρέα του για το «κατόρθωμά» τους
Μετά από αυτή την ανάρτηση το μηδέν
ήθελε να ζήσει το θρίλερ στα μέσα ενημέρωσης και δήθεν ντροπιασμένος με
την είδηση δήλωσε ότι θα αυτοκτονήσει
παίρνοντας χάπια.
Είπε λοιπόν στους φίλους του αυτό το ανεκδιήγητο: «Σήμερα προσπάθησα να αυτοκτονήσω», κάνει και μία εκτίμηση για το τί

Τάσος Ξιαρχό
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
είναι ο κόσμος και τελειώνει με την φράση,
κερασάκι. «Θέλει πολλά κότσια. Κατάλαβα πως η χαρά του κόσμου δεν είναι το να
διορθώσουμε πράγματα, αλλά να καταδικάζουμε. Για περίπου μια ώρα ήμουν αναίσθητος, παρακαλώντας τα χάπια να μου
πάρουν τη ζωή».
Δεν παρακαλάς βρε Τίποτα τα χάπια να
σου πάρουν τη ζωή, απλώς χάνεσαι και
τελειώνεις έτσι άσημος όπως ήσουν πάντα δεν θα δώσει κανείς σημασία.
«Ντρέπομαι που απέτυχα και κορόιδεψα
ένα κορίτσι μα δεν ντρέπομαι που κάνω
λάθη» έγραψε ο ηλίθιος. Μα αυτό ο ηλίθιος
δεν το θεωρεί λάθος;
Με την δήθεν εξαφάνιση του η αστυνομία
είχε σημάνει συναγερμό και είχαν αρχίσει
πυρετώδεις έρευνες για να τον εντοπίσουν.
Βέβαια τα κανάλια που ζητούν σκάνδαλα
κινητοποιήθηκαν δίνοντας από λεπτό σε
λεπτό αναφορές για την «καταδίωξη. Οι
αστυνομικοί δεν άργησαν να βρουν το αυτοκίνητο αλλά αυτός μόλις τους είδε βγήκε
έξω από το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε
τρέχοντας από εκείνο το σημείο. «χτύπαμε
και ας κλαίω»
Μαζί με τους αστυνομικούς, οι οποίοι «χτένιζαν» την περιοχή, τον χορογράφο έψαχνε
και ο πατέρας του. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, μίλησε στους
δημοσιογράφους λέγοντας: «Δε μιλάει, δε
σηκώνει τα τηλέφωνα… Το τηλέφωνο μια το
κλείνει μια το ανοίγει. Είναι στη ζωή τουλάχιστον», αλλά και αυτό μέρος του σχεδίου
ήταν.

proutis0107@rogers.com
Η συμπεριφορά του Τάσου Ξιαρχό,
προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης, με τους χρήστες του Twitter να κάνουν λόγο για ρατσισμό, αλλά και για
παράνομη βιντεοσκόπηση.
Οι αντιδράσεις ήταν σφοδρότατες, με τον
γνωστό χορογράφο να βρίσκεται -και δικαίως- στο στόχαστρο μετά το δημόσιο
bullying σε μια γυναίκα που απλώς είχε
βγει σε ένα εστιατόριο και προβλήθηκε εν
αγνοία της στον λογαριασμό του χορογράφου στο Instagram.
Όταν «εμφανίστηκε» με ένα βίντεο – μήνυμα στο Tik Tok, «απολογήθηκε» για τα
μάτια του κόσμου και στη συνέχεια το κατέβασε αμέσως. Έδειξε έτσι ότι βρίσκεται στη
ζωή, αφού προηγουμένως προσπάθησε να
αυτοκτονήσει με χάπια.
Μετά «εμφανίστηκε», με ένα παραληρηματικό κείμενο, που κατέληξε σε ρατσιστική
επίθεση σε παρουσιάστρια τηλεοπτικού
σταθμού.
Αμετανόητος δηλαδή, η οποία δεν το άφησε αναπάντητο. «Η αγάπη, φέρνει αγάπη.
Μην μισείτε κανέναν, ούτε τους βλάκες».
Είπε η παρουσιάστρια.
Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο βρίσκεται το
φρικιό μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που
έκανε χθες και από ότι μαθαίνω και από εκεί
απέδρασε…
Εδώ σταματώ.
Μου προκαλεί αηδία και ναυτία να γράφω
για τέτοια υποκείμενα που χρησιμοποιούν
και προσπαθούν να εξευτελίσουν τον άνθρωπο για τους δικούς τους σκοπούς και
επιδιώξεις. Εξ’ άλλου είναι και ο κανονισμός
και ο ηθικός κώδικας της εφημερίδας αλλά
και ο δικός μου που συνάδει με την ορθή δεοντολογία κάποιου που γράφει για το κοινό.
Παραθέτω κάτι που έμαθα:
Ο ρατσισμός των κιλών. Δεν είναι μίασμα,
είναι άνθρωπος με συναισθήματα, ευαισθησίες, προβλήματα και ζόρια.
Αυτή η γυναίκα γελάει δυνατά όπως εσύ,
κλαίει όταν ένα σκουπιδάκι μπαίνει στο μάτι
της, περπατά στους ίδιους δρόμους με εσένα, βλέπετε και ζείτε τα ίδια πράγματα.
Οι χοντρές που κοροϊδεύεις μπορούν να
αδυνατίσουν.
Εσύ μπορείς να γίνεις άνθρωπος;
Σταμάτα να το κάνεις. Κάνεις πλάκα τραυματίζοντας την ψυχή της. Γιατί;
Αρνούμαι να συμβιβαστώ. Αν σε αναγνωρίσεις στις παρακάτω εικόνες, κάνε στροφή
160 μοιρών και άλλαξε συμπεριφορά.
Γιατί η γυναίκα των 100 κιλών που τρώει
παγωτό είναι βόδι και η γυναίκα των 45 είναι απλώς γλυκούλα;

Όλα όσα θέλει να σου πει μία χοντρή είναι
απλά, κατανοητά και θλιβερά. Πριν πετάξεις
μία κακία με γνώμονα το σωματικό της βάρος σκέψου καλύτερα. Την πληγώνεις, γιατί
δεν το καταλαβαίνεις. Βαραίνεις την ψυχή
της. Γιατί;
Άκουσε τι σου λέει:
-Μπορώ να φοράω κι εγώ κολλητό τζιν.
-Μπορώ να τρώω σουβλάκι χωρίς να νιώθω τύψεις.
-Δεν είμαι μοσχάρι. Είμαι κι εγώ άνθρωπος.
-Μπορώ να έχω σχέσεις με άνδρες.
-Μπορώ κι εγώ να αρέσω.
-Μπορώ να κυκλοφορώ πιασμένη χέρι-χέρι
με το αγόρι μου.
-Μπορώ να φορέσω μαγιό και να κάνω
μπάνιο στη θάλασσα.
-Μπορώ να κάνω έρωτα και να το
απολαύσω.
-Μπορώ να αγαπήσω και να αγαπηθώ.
-Μπορώ να αγοράσω ρούχα και παπούτσια.
-Μπορώ να χορέψω.
–Μπορώ να διασκεδάσω.
-Μπορώ να γίνω μαμά.
-Μπορώ να δουλέψω.
-Μπορώ να κλάψω.
-Μπορώ να σε ακούσω.
-Μπορώ να σε αγνοήσω.
-Μπορώ να σε βρίσω.
-Μπορώ να σε χτυπήσω.
–Δεν μπορώ να γίνω σαν εσένα
-Δε θέλω να γίνω σαν εσένα.
-Δε θέλω να με καταλάβεις.
-Θέλω να μπεις στη θέση μου για λίγο, είναι
ευρύχωρα δε θα πιεστείς.
–Θέλω να ζήσω σαν όλους τους άλλους.
-Έχω δικαίωμα να ζήσω.
-Έχω δικαίωμα να απολαύσω τη ζωή μου,
όπως εγώ επιλέξω.
Δε θέλω να την πω παχουλή. Δε θέλω να
την πω γεμάτη. Δε θα την πω πληθωρική.
Χοντρή θα την αποκαλέσεις όταν τη δεις
στο δρόμο, όχι plus size. Τη στιγμή που την
πληγώνεις δεν σκέφτεσαι να πεις κάτι άλλο.
Άκουσε με ανθρωπάκι.
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Ένα χρονογράφημα για τα ψέματα των μέσων συσκότισης που
πληρώθηκαν 50+ εκατομμύρια Ευρώ από την κυβέρνηση-τσίρκο των
ακροδεξιών κομπάρσων στο θίασο του βολέματος συμφερόντων
κολλητών και λαμόγιων “κουμπάρων” που λέγεται Ελλάδα καθώς οι
υπόλοιποι κοιτάμε ανήμποροι και αποσβολωμένοι την καταστροφή
και ξεπούλημα των δημόσιων δομών και πλουτοπαραγωγικών πηγών
που γι’αυτές έχουν πληρώσει με αίμα γενιές και γενιές προγόνων μας,
συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας, έρμης γενιάς!

Όλοι οι λογικοί την έβλεπαν να έρχεται, μια νέα καταστροφική πορεία
της πανδημίας, αλλά ο ηλίθιος, ως γνωστόν βλέπει το δέντρο αντί για το δάσος που
του δείχνεις!!!
Έχει μήνες, μετά την καλοκαιρινή
χαλάρωση που σφύριξε η
κυβέρνηση-τσίρκο, που οι αριθμοί
ανεβαίνουν αργά και σταθερά,
οι επιστήμονες έχουν κρούσει
τον κώδωνα του κινδύνου,
τα νέα από το εξωτερικό δεν
είναι καθόλου ευοίωνα (όσο
αφορά στις μεταλλάξεις του
ιού) και οι σαλτιμπάγκοι της
κυβέρνησης-τσίρκο,
της
πιο
αποτυχημένης κυβέρνησης των
μεταπολεμικών χρόνων (αλλά
πιο αποτελεσματικής στο να
μοιράζει 13,5 δις σε κουμπάρους
και λαμόγια κολλητούς της με
κατευθείαν αναθέσεις) σφύριζαν
αδιάφορα στον σκοπό “για όλα
φταίνε οι πολίτες”. Τελικά, με
σπασμωδικές ενέργειες, ανέθεσαν
κάποιο φορτίο στον ιδιωτικό τομέα
και ανακοίνωσαν κάτι αλλοπρόσαλλα μέτρα, που ούτε οι ίδιοι δεν κατάλαβαν. Προσπαθούν,
βέβαια, πάση θυσία να αποφύγουν το λοκντάουν, για να μη δυσαρεστήσουν όσους τους
ψήφισαν, αλλά στην ουσία είναι ασυνάρτητες οι αποφάσεις τους, όπως και η πολιτική τους.
Διαβάστε τι αποφάσισαν: Αφού πλέον δεν έχουν τρόπο να πείσουν τους αντιεμβολιαστές
να εμβολιαστούν, τους χώρισαν σε “καλούς” και “κακούς”. Δηλαδή, απαιτείται να δείξεις
τεστ στα εστιατόρια και παρεμφερή μαγαζιά, αλλά δεν είναι απαραίτητο στην εκκλησία,
για παράδειγμα. Όχι ότι έχω τίποτε με την εκκλησία, αλλά με ενοχλεί η κοροϊδία. Δηλαδή,
όπως είπε και ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον ΕπισιτισμόΤουρισμό, κ. Γιώργος Χότζογλου: "Λες και στα εστιατόρια τρώμε όλοι από το ίδιο κουτάλι,
φιλάμε το χέρι του σερβιτόρου και φεύγοντας ασπαζόμαστε την εικόνα του μάγειρα! Αν δεν
ήταν τόσο σοβαρή η κατάσταση θα ήταν για γέλια. Η εστίαση είναι η ιερή αγελάδα που θα
την αρμέξουν για να καθησυχάσουν άλλες κοινωνικές ομάδες και να κλείσουν το μάτι στους
αντιεμβολιαστές”. Και μπορείτε να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε μαζί του, αλλά αυτό
που είναι αληθινό δεν μπορείτε να το κρύψετε. Εκτός κι αν έχετε αποφασίσει να πιστεύετε
στα ψέματα που σας σερβίρουν τα πουλημένα μέσα συσκότισης.
Έδωσε συνέντευξη – στημένη- ο Μωυσής της Ελλάδας. Το κερί είναι το πρόβλημα!
Με πάνω από 16χιλιάδες θανάτους
από τον κορονοϊό στην Ελλάδα μέσα
σε λιγότερο από 1 χρόνο, τις δεκάδες
διασωληνωμένους στις εντατικές, την
έλλειψη θέσεων στις ΜΕΘ, τους γιατρούς
σε διαθεσιμότητα (δηλαδή, η κυβέρνηση
δεν δίνει λεφτά για να τους προσλάβει,
τους έχει σε “αναμονή” ελπίζοντας πως
η ζήτηση στην ιδιωτική περίθαλψη θα
διαλύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας),
την αστυνομική βία να ξεφτιλίζει το
κράτος (θύμα αστυνομικής αυθαιρεσίας
ο Ρομά που εκτέλεσαν πυροβολώντας
37 σφαίρες οι αστυνομικοί – αστυνομικός να σπάει βιτρίνα φωνάζοντας “τρελός είμαι” και
άλλα τέτοια χαριτωμένα!), ο κούλης δέχτηκε να δώσει μια στημένη (μαγνητοσκοπημένη)
συνέντευξη όπου αντί να απαντήσει στα αγωνιώδη ερωτήματα που θέτουν όλοι οι Έλληνες,
αυτός, είχε πρόβλημα με το αν ανάβει κεράκι στην εκκλησιά ο … Τσίπρας!! Ναι, καλά
διαβάσατε, αυτό είναι το επίπεδο του πρωθυπουργού της “σοβαρής” κυβέρνησης-τσίρκο,
μια ατάκα που είναι πιο συνηθισμένη σε καφενείο ως κουτσομπολιό, παρά ως απάντηση
σε τόσο σοβαρά ζητήματα. Δηλαδή, η μόνη έγνοια του επιτελείου επικοινωνίας του κούλη,
που του ετοίμασε τις απαντήσεις στις στημένες ερωτήσεις των δημοσιογράφων είναι να
δείξουν πως οι μεν (κούλης και νοικοκυραίοι) είναι οι “καλοί” χριστιανοί, που ανάβουν
το κεράκι, και πιστεύουν στο “πατρίς – θρησκεία – οικογένεια” και οι “κακοί” είναι αυτοί,
σαν τον Τσίπρα ένα πράμα, που το έχουν δηλώσει άθρησκοι, δεν ανάβουν κεράκια, άρα
δεν πιστεύουν, και δεν νιώθουν και την ανάγκη να το κάνουν. Είδες ο κούλης, το καλό
παιδί; Ανάβει και κεράκι! Με τέτοια μυαλά, ο κόσμος να καίγεται και αυτοί να ανάβουν …
κεριά, θα την πάρουμε την Πόλη!!! Δεν είπαμε, ανάψτε κεριά και πιστεύετε στο Θεό, στους
Αγίους, στα πετραχήλια, στα δισκοπότηρα. Αλλά όταν σας ρωτάνε τι σχέδιο έχετε για τα
σοβαρά προβλήματα που κινδυνεύουν να πνίξουν τη χώρα, να έχετε και κάποια απάντηση
ΣΟΒΑΡΟΦΑΝΗ. Ρεζίλια, ε ρεζίλια!!!

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας ισχυρίζεται πως δεν γίνεται οι πιστοί στις εκκλησίες
να κάνουν τεστ πριν μπουν μέσα. Η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας, τον διαψεύδει!!!
“Η αριστερά σου να μην γνωρίζει τι ποιεί η
Δεξιά σου.”, λένε οι Γραφές, και η Ιερά Σύνοδος
το έκανε πράξη. Δεν πρόλαβε ο κούλης να βγει
στην στημένη συνέντευξη στην τηλεόραση και
να δηλώσει πως οι πιστοί δεν είναι δυνατόν
να κάνουν τεστ πριν μπουν στην εκκλησία,
και βγήκε η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδας
που δήλωσε πως θα παύει τους ιερείς που
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ άτομα που δεν έχουν κάνει
τεστ ή που δεν έχουν μάσκα να μπαίνουν στην
εκκλησία τους!!! Τόμπολα. Τι γίνεται ρε παιδιά;
Η Εκκλησία γυρνάει την πλάτη στον κούλη
της; Ή ο κούλης έκανε μια απ’ τις συνήθεις
του γκάφες, να γίνει “βασιλικότερος του βασιλέως” και να μιλήσει σαν υπέρθερμος
οπαδός ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, την στιγμή που η επίσημη εκκλησία τον
“ΚΡΕΜΑΕΙ”; Θα μας το απαντήσει κανείς αυτό ή και αυτό θα μείνει αναπάντητο; Άσε που
πια έγινε πάλι ρεζίλι ο κούλης μας με τα κεριά και τα λιβάνια που μόνο αυτός ανάβει, και
όχι ο … Τσίπρας που είναι “άθεος” ο αθεόφοβος! Βρε τι κουτσομπολιά είναι αυτά, τι χαμηλά
που έχει πέσει η πολιτική συζήτηση στην Ελλάδα! Εμείς προτιμάμε να βλέπουμε ποιος
κάνει έργο για το λαό, ποιος ωφελεί την Ελλάδα μακροπρόθεσμα, ποιος παίρνει μέτρα να
μην ξενιτεύονται οι νέοι, και όχι πόσο μεγάλη λαμπάδα ανάβει...
Ο γιατρός κατέρρευσε απ’ την
κούραση μπροστά στην κάμερα!
Το περιστατικό συνέβη στην Λάρισα,
αλλά θα μπορούσε να έχει συμβεί σε
οποιοδήποτε νοσοκομείο του ΕΣΥ
στην Ελλάδα, τώρα που η πανδημία
ξαναθεριεύει και τα νοσοκομεία έχουν
επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να
περιθάλψουν όσους φτάνουν. Οι
ήρωες γιατροί, που καταρρέουν από
εξάντληση επειδή το κράτος τους έχει εγκαταλείψει. Υπάρχει έλλειψη από 7000 γιατρούς
τους οποίους ο κούλης της κυβέρνησης-τσίρκο τους έχει σε “αναστολή εργασίας”. Μάλιστα
ο καρδιολόγος και μέλος του γενικού συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ κ. Λάμπρος Καραγεώργος
δήλωσε πως μόνο στο νοσοκομείο του σε μια εφημερία είχαν 72 περιστατικά από κορονοϊό,
οι 27 εισαγωγές, με αποτέλεσμα οι γιατροί να μένουν άυπνοι για να αντιμετωπίσουν αυτή
την κατάσταση. "Η κατάσταση στη Λάρισα δεν έχει αντιμετωπιστεί ούτε στοιχειωδώς –
κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε κι από οξυγόνο για τους ασθενείς" δήλωσε ο γιατρός, και
συνέχισε:
«Είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα, υπάρχει απίστευτη υπερ-εργασία. Εντατική υπερεργασία και ψυχολογική ασφυξία είναι το δίπτυχο που καθορίζει τις μέρες μας στο
νοσοκομείο που εργαζόμαστε. Ο συνάδελφός μας χθες κατέρρευσε μπροστά στις κάμερες
έπειτα από 48 ώρες συνεχόμενης δουλειάς!», τόνισε ο κ. Καραγεώργος. «Η πραγματικότητα
που ζούμε στα νοσοκομεία είναι διαφορετική από αυτή που περιγράφεται σε κυβερνητικό
επίπεδο. Αξίζει να σημειώσουμε πως το πιο σημαντικό για τη λειτουργία μιας ΜΕΘ είναι
να τηρούνται τα πρωτόκολλά του προσωπικού έναντι των κλινών. Ο διπλασιασμός των
κλινών ΜΕΘ που εμφανίζει λοιπόν η κυβέρνηση, δεν συμβαδίζει και με την κατάλληλη
ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού. Είμαστε πολύ πίσω στο θέμα αυτό», πρόσθεσε
επίσης ο καρδιολόγος του νοσοκομείου της Λάρισας. Δίνοντας το μέτρο του μεγέθους της
εξάπλωσης της πανδημίας, ο κ. Καραγεώργος τόνισε πως «η περιοχή της Λάρισας με
300.000 πληθυσμό αποτελεί το 2,5% του πληθυσμού της χώρας, το 1/12 του πληθυσμού
της Αττικής, το ¼ του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Τα 520 κρούσματα που είχαμε χθες
λοιπόν, αντιστοιχούν σε 6500 κρούσματα για την Αθήνα! Η Λάρισα είναι κέντρο μιας
ολόκληρης περιοχής με έντονη κινητικότητα. Η κατάσταση εδώ δεν έχει αντιμετωπιστεί
ούτε στοιχειωδώς – φανταστείτε πως κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε κι από οξυγόνο για
τους ασθενείς». Σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο κ.
Καραγεώργος υπογράμμισε πως «το χαρακτηριστικό τους είναι πως λειτουργούν πιεστικά
σε βάρος του πληθυσμού. Δεν είναι μέτρα σοβαρής αντιμετώπισης της πανδημίας. Πρέπει
να σκεφτούμε πως ο κορονοϊός θα παραμείνει. Ως εκ τούτου θα πρέπει να οργανωθεί
σωστά το ΕΣΥ, για τώρα και για το μέλλον».
Απρέπειες από σχολιαστή των ιδιωτικών
μέσων συσκότισης σχετικά με το θάνατο
διανομέα
Το έχουμε ξαναγράψει στην στήλη, είναι
μάστιγα τα ατυχήματα που προξενούν
ασυνείδητοι οδηγοί
που αρπάζουν ένα
τιμόνι και γνωρίζουν εκ των προτέρων πως
ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν θα είναι
αυστηρός, αφού θεωρεί πλημμέλημα την
αφαίρεση ζωής από πεζό και σπάνια τιμωρεί
αυτόν που οδηγεί. Αυτό είναι το ένα θέμα που
διαιωνίζει την ύπαρξη τέτοιων ατυχημάτων
στην Ελλάδα. Το άλλο είναι η αντιμετώπιση
των θυμάτων από τα πουλημένα μέσα
συσκότισης: Θεωρούν εκ των προτέρων
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πως το θύμα φταίει, την στιγμή που αυτός που
οδηγεί θα πρέπει να προσέχει δυο και τρεις
φορές περισσότερο ακριβώς γιατί έχει όχημα,
έχει δηλαδή ένα “όπλο” που ο πεζός ή ένας
δικυκλιστής δεν έχει. Η είδηση του θανάτου του 47χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας από
20χρονο οδηγό σπορ αυτοκινήτου στην Θεσσαλονίκη (λέγεται πως είναι παιδί πλούσιας
οικογένειας), ο οποίος μάλιστα είχε παραβιάσει και το κόκκινο σήμα του σηματοδότη τρεις
φορές, θα έπρεπε να συγκλονίσει τους σχολιαστές της είδησης. Και σίγουρα, πολλοί
που σέβονται τον εαυτό τους το έκαναν εκτός τον Πορτοσάλτε, αυτό τον κατ’ ευφημισμό
“δημοσιογράφο” – υπάλληλο της αντίδρασης, εκπρόσωπο των χειρότερων ενστίκτων και
λούμπεν ηθικής, που βγαίνει σε ιδιωτικό κανάλι και σκορπάει τις απρέπειές του με σκοπό
να “τραβήξει” θεαματικότητα. Και ενώ όλοι θα είχαν μια κουβέντα συμπάθειας για το άτυχο
το θύμα, ετούτος ο τηλεπαρουσιαστής βγήκε να πει πως για το ατύχημα φταίει ο ίδιος ο
διανομέας (είναι της μόδας στο ελλαδιστάν να βγάζουν συμπεράσματα, να δικάζουν χωρίς
δίκη, ανάλογα με το πόσο φασισταριά είναι οι σχολιαστές). Μάλιστα έγινε και η ανάλογη
καταγγελία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό
προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (υπάρχει αυτό;) κατά του Άρη Πορτοσάλτε με
αφορμή το απαράδεκτο σχόλιο που έκανε για τους διανομείς μετά τον τραγικό θάνατο του
ντελιβερά στη Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρεται στην έγγραφη καταγγελία, “ο Άρης Πορτοσάλτε στην πρωινή τηλεοπτική
εκπομπή του σταθμού ούτε λίγο, ούτε πολύ «αναφερόμενος στο θλιβερό περιστατικό
του θανάτου του συναδέλφου μας διανομέα στη Θεσσαλονίκη, υποστήριξε πως για το
θανατηφόρο ατύχημα ευθύνεται και ο άτυχος εργαζόμενος. Καταλαβαίνετε πως τέτοιες
ακραίες θέσεις προκαλούν τους εργαζόμενους του κλάδου μας, ειδικά σε τέτοιου είδους
περιστατικά. Σας καλούμε λοιπόν να εξετάσετε την καταγγελία μας και να πράξετε τα
προβλεπόμενα» αναφέρεται στην καταγγελία στο ΕΣΡ. Στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΕΤ,
αναφέρει ότι τέτοιου είδους τοποθετήσεις προσβάλλουν τους χιλιάδες εργαζόμενους του
κλάδου αλλά και το κοινό αίσθημα. «Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος
κύριος προκαλεί», καταλήγει.
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Ο Χάρος ήταν φορτηγατζής...
Αυτή τη φορά ο οδηγός του
οχήματος
που
παρέσυρε
ποδηλάτισσα, δεν την κοπάνησε
(και πού να πάει με το φορτηγό;).
Τραγικό
δυστύχημα
συνέβη
στην Θεσσαλονίκη, πάλι, όταν
φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε
ποδηλάτισσα, η οποία ήταν
μαραθωνοδρόμος!!. Η 42χρονη
μαραθωνοδρόμος
Δήμητρα
Ιορδανίδου είχε κατακτήσει 2
φορές την 3η πανελλήνια θέση στο Μαραθώνιο της Αθήνας και είχε εκπροσωπήσει την
Ελλάδα στην Στοκχόλμη και στην Ιαπωνία. Σύμφωνα αυτόπτες μάρτυρες, 42χρονη
διέσχιζε τη Γρηγορίου Λαμπράκη με το ποδήλατό της και τη στιγμή που ο οδηγός του
φορτηγού πήγε να στρίψει επί της Αγίου Δημητρίου την παρέσυρε, με αποτέλεσμα το σώμα
της να εγκλωβιστεί κάτω από το όχημα. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός
της, ενώ το συμβάν βύθισε στο πένθος τον αθλητικό κόσμο που την γνώριζε, αλλά και τους
πάμπολλους φίλους και γνωστούς της. Ακόμη ένα θύμα στο βωμό της αβίωτης για τους
πολίτες πόλης, μιας πόλης κατ’ευφημισμό, που την θυμόμαστε όμορφη μόνο στα όνειρα και
απ’ τις παλιές ιστορίες της...
Γυναικοκτονία είπαμε.
Πόσες φορές θα το πούμε
για να το χωνέψετε;
Έχει χρόνια που οι φεμινιστικές
και ανθρωπιστικές οργανώσεις
καθώς και οι προοδευτικοί
πολίτες έχουν δηλώσει πως
θα πρέπει να υπάρξει επί
τέλους αλλαγή στην ορολογία
“δολοφονία
γυναίκας”
και να μετονομαστεί σε
“γυναικοκτονία”. Οι συντηρητικοί και “θεοσεβούμενοι” χριστιανοταλιμπαν δε συμφωνούν,
βγαίνουν και φωνάζουν πως δεν υπάρχει τέτοιος όρος, οι παπάδες βγαίνουν στις εκκλησιές
τους και διαλαλούν “η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα”. Μάλιστα. Να τον φοβάται διότι
μπορεί να την σκοτώσει. Που το κάνει συχνά. Φέτος μόνο στην Ελλάδα είχαμε δεκάδες
γυναικοκτονίες, άλλες τις εκτέλεσαν πρώην σύντροφοι ή σύζυγοι, άλλες με υπηρεσιακά
όπλα τα όργανα της τάξεως (αλήθεια γιατί ακόμη τους επιτρέπουν να παίρνουν το
υπηρεσιακό περίστροφο στο σπίτι;).
Την ιστορική απόφαση την πήρε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας
με την εγκύκλιο 12/2021 μέρος της οποίας δημοσιεύω στην φωτογραφία. Σημειώστε
το "οι περιπτώσεις αφαίρεσης της ζωής γυναίκας ιδίως από σεξιστικά κίνητρα... (που)
αποδίδονται με τον όρο γυναικοκτονια", που είναι και το κύριο “ζουμί” στην υπόθεση. Διότι
οι περιπτώσεις οικογενειακής κακοποίησης όταν έφταναν στην αστυνομία, οι αστυνομικοί
προέτρεπαν τις γυναίκες που είχαν κακοποιηθεί να αποταθούν στην Δικαιοσύνη!!! Οπότε,
αν και η αστυνομία ήξερε πως υπάρχει οικογενειακή βία δεν έκανε τίποτε ως άμεση
επέμβαση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ανήκει και η πιο πρόσφατη γυναικοκτονία,
αυτή την εβδομάδα όπου ένας εν διαστάσει πρώην σύζυγος εκτέλεσε την πρώην του,
παρόλο που αυτή είχε πάει στην αστυνομία και τον είχε καταγγείλει, αλλά η αστυνομία,
όπως γράψαμε πιο πάνω της είπε πως δεν μπορεί να κάνει τίποτε!!!
Γυναικοκτονία λοιπόν, όπως Ανθρωποκτονία. Και είναι Έγκλημα φυλετικής βίας, διότι οι
άντρες και οι γυναίκες ανήκουν σε διαφορετικό φύλο, όπως θα σας έχει σίγουρα διδάξει

κάποια δασκάλα (προοδευτική) από τα μαθητικά σας χρόνια!!!
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Στη “σέντρα” το Φέισμπουκ από
τέσσερις
Έλληνες
δημοσιογράφους
επειδή λογόκρινε αναρτήσεις τους χωρίς
συγκεκριμένο λόγο.
Η πρωτιά στην Ελλάδα έγινε, κάποιοι
τόλμησαν να μιλήσουν για την παγκόσμια
λογοκρισία του κοινωνικού δικτύου ενάντια σε
τέσσερις δημοσιογράφους που ισχυρίζονται
πως τους “έκοψε” τις αναρτήσεις χωρίς
συγκεκριμένη εξήγηση. Για πρώτη φορά στην Ευρώπη, και ίσως και παγκόσμια, ο
απρόσωπος “γίγαντας” του Φέισμπουκ αναγκάστηκε να προσλάβει δικηγορική εταιρεία
στην Αθήνα για να υπερασπίσει τις κατηγορίες ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του από
τέσσερις Έλληνες δημοσιογράφους τους οποίους εκπροσωπεί ο δικηγόρος και πολιτικός κ.
Γεώργιος Κατρούγκαλος. Οι δημοσιογράφοι που “τόλμησαν” να τα βάλουν με τον “γίγαντα”,
επικαλούνται ζήτημα αξιοπρέπειας και ελευθερίας του λόγου (την θυμάστε αυτήν που
τόσοι ακροδεξιοί κυβερνώντες την καταπατούν συστηματικά) που είναι θεσμοθετημένη
σε πολλές κυβερνήσεις της Ευρώπης όπως της Γαλλίας, Γερμανίας, κλπ, και φαίνεται πως
είναι στο στόχαστρο όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι
είναι οι Ευγενία Λουπάκη, Άρης Χατζηστεφάνου, Γιάννης Ανδρουλιδάκης και Λεωνίδας
Βατικιώτης. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι:
«Τέσσσερις συνάδελφοι μέλη της ΕΣΗΕΑ καταθέσαμε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων
εναντίον της πανίσχυρης εταιρείας που λειτουργεί με αδιαφάνεια και λογοκρίνει απολύτως
αυθαίρετα αναρτήσεις λειτουργών του Τύπου». Εμείς τους ευχόμαστε καλή τύχη διότι η
κυβέρνηση-τσίρκο δεν το έχει σε τίποτε να μας μαντρώσει όλους όσους σκεφτόμαστε
και κρίνουμε διαφορετικά τα πράγματα. Διαβάστε την τροποποίηση που κατέθεσε η
κυβέρνηση-αυτή και θέλει να αναβιώσει την λογοκρισία και την απαγόρευση ελεύθερης
έκφρασης της άποψης, “τσουβαλιάζοντας” όλους για “διασπορά ψευδών ειδήσεων”,
την ίδια καραμέλα δηλαδή που χρησιμοποιούν όλες οι χούντες. Και σας ρωτώ: Εδώ και
δυόμισι χρόνια σ’ αυτή την στήλη γράφουμε με αποδείξεις για όλα τα ψέματα των μέσων
συσκότισης της Ελλάδας, τα οποία τα μεταδίδουν τα κανάλια και οι ιστότοποι και έχουν
πάρει 50+ εκατομμύρια για να το κάνουν. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ;
Αυτοί που πληρώνουν 50+ εκατομμύρια Ευρώ για να τα μεταδίδουν και να τα “βαφτίζουν”
νέα; ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΨΕΜΑΤΑ, ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ! Μας δουλεύουν κι από πάνω...
Περαστικά
σε
όλες
και
όλους
τους
…
κορονιασμένους και μη
Είναι δύσκολο να περνάς
γρίπη ή και απλό κρύωμα
σήμερα μετά από 2 χρόνια
παγκόσμιας πάλης με τον
ύπουλο κορονοϊό. Φτάσαμε
να τρέχουμε να κάνουμε
τεστ για τον κορονοϊό, με
το παραμικρό δείγμα που
μπουκώνει η μύτη μας ή
που μας “τρώει” ο λαιμός
μας. Δύσκολες εποχές για κρυολογήματα και γρίπες. Για καλό και για κακό, να φυλάγεστε,
να κάνετε το εμβόλιο της γρίπης στο γιατρό σας, ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το εμβόλιο του Κορονοϊού
αν έρθει η σειρά σας, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και να επανέλθουν όλα στο
φυσιολογικό, αν υπάρχει τέτοιο. Σε όσες και όσους είναι αδιάθετοι, περαστικά, σε όσους δεν
έχουν συμπτώματα, να προσέχουν, και όσοι πάτε στην Ελλάδα, να προσέχετε διπλά, γιατί
οι άνθρωποι εκεί είναι τρελοί, έχουν χάσει το μέτρο, και φυσικό είναι με τέτοια κυβέρνηση
ανίκανων ηλιθίων που δεν τους νοιάζουν τα 16000 + θύματα από πέρυσι παρά μόνο μην
χάσουν τις ψήφους όσων τους έβγαλαν, λένε ψέματα, ως απατεώνες πως όλα πάνε καλά,
πως τα έχουν καταφέρει στην διαχείριση της επιδημίας, στην οικονομία, στη διαχείριση
των κρίσεων, ενώ ΟΛΑ τα στοιχεία δείχνουν πως Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΟΣ. Μόνο που
δεν μας το λέει ένα παιδάκι, όπως στον μύθο, αλλά καθημερινά τα μέσα ενημέρωσης που
είναι αδέσμευτα και δεν έχουν υποκύψει στην ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΙΑ. Α! και να διαβάζετε τη
στήλη, γιατί δεν έχετε να χάσετε τίποτε!!!

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.
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12 προορισμοί που «ξεπήδησαν» μέσα από τη μυθολογία
Πόλεις και περιοχές της Ελλάδας με μυθολογικό φορτίο που ξεπερνάει κάθε
φαντασία.
Η οργή του Δία, η ζήλεια της Ήρας, η γενναιότητα του Θησέα, οι υπερδυνάμεις του
Αχιλλέα, οι Άθλοι του Ηρακλή και ο Αχέροντας ποταμός. Λίγοι μόνο από τους διάσηΓιάννης
μους ελληνικούς μύθους που με τον ένα ή
Κακαγιάννης
άλλο τρόπο συνδέονται με αγαπημένους
προορισμούς που επισκέπτεσαι κάθε εποχή του χρόνου. Το μάθημα μυθολογίας έχει ήδη ξεκινήσει, συνέχισε να διαβάζεις!

που κανένας δεν τον αναγνώρισε, ούτε οι μνηστήρες, ούτε ο
γιος του ο Τηλέμαχος, ούτε η ίδια η Πηνελόπη. Μόνο ο πιστός
του σκύλος, ο γέρικος Άργος, κατάλαβε μεμιάς ότι ο ζητιάνος
δεν ήταν άλλος από το αφεντικό του.
Τελικά ο Οδυσσέας κατάφερε, με τη σύμπραξη του Τηλέμαχου, να σκοτώσει τους μνηστήρες, και να βάλει ένα αίσιο τέλος στην μακρά και βασανιστική αναμονή της Πηνελόπης.
Τα τελευταία διακόσια χρόνια έχουν διατυπωθεί βάσιμες αμφιβολίες για το αν η σημερινή Ιθάκη είναι η ομηρική Ιθάκη
και έχει αντιπροταθεί ότι το βασίλειο του Οδυσσέα βρισκόταν
στη γειτονική Κεφαλονιά ή στη Λευκάδα. Σε κάθε περίπτωση,
η Ιθάκη, ως νησί και σαν ιδέα, είναι εκεί για να μας θυμίζει ότι
σημασία δεν έχει ο προορισμός αλλά το ταξίδι!

1.
Αθήνα – Η Διαμάχη της Αθηνάς με τον Ποσειδώνα
Λίγες πόλεις είναι τόσο στενά συνδεδεμένες με ένα θεϊκό
πρόσωπο, όσο η Αθήνα με την Αθηνά. Η θεά της σοφίας έδωσε το όνομά της στην Αθήνα μετά από τη διαμάχη της με τον
Ποσειδώνα για την προστασία της πόλης.
Ο Ποσειδώνας, αφού χτύπησε με την τρίαινά του τον βράχο της Ακρόπολης, άνοιξε μια μεγάλη ρωγμή, από την οποία
ξεπήδησε αστείρευτη πηγή νερού, που ήταν το δώρο του
θεού στην πόλη. Όμως, επειδή ο Ποσειδώνας ήταν ο θεός
της θάλασσας, το νερό της πηγής δεν ήταν πόσιμο, αλλά
θαλασσινό.
Η Αθηνά, από την άλλη μεριά, πρόσφερε μια ολάνθιστη ελιά,
την οποία τελικά προτίμησαν οι κάτοικοι της πόλης (κατά άλλες εκδοχές, κριτής της διαμάχης ήταν ο βασιλιάς Κέκροπας).
Αυτός, λοιπόν, είναι ο λόγος, για τον οποίο η σημερινή πρωτεύουσα της Ελλάδας ονομάζεται Αθήνα, και όχι Ποσειδωνία.
2.
Σούνιο – Ο Αιγέας, το Αιγαίο και το καράβι του
Θησέα
Μπορεί οι Αθηναίοι να προτίμησαν την Αθηνά από τον Ποσειδώνα, όμως ο θεός της θάλασσας αποζημιώθηκε επαρκώς
για την ήττα του με τον λαμπρό ναό που έχτισαν οι Αθηναίοι
προς τιμήν του, σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδας, το Σούνιο. Σε αυτό το ειδυλλιακό ακρωτήριο λέγεται
ότι πήγαινε καθημερινά ο βασιλιάς της Αθήνας, Αιγέας, και
αγνάντευε με αγωνία το πέλαγος, περιμένοντας να δει τον
γιο του τον Θησέα να επιστρέφει με το καράβι από την Κρήτη,
όπου ο Θησέας πήγε να αντιμετωπίσει τον φονικό Μινώταυρο. Μάλιστα, ο Αιγαίας ζήτησε από τον Θησέα, εφόσον επιβίωνε από τη μάχη με τον Μινώταυρο, να αντικαταστήσει τα
μαύρα πανιά του καραβιού του με λευκά, όταν θα επέστρεφε
στην Αθήνα.
Όμως ο Θησέας ξέχασε να αλλάξει τα πανιά και όταν ο Αιγέας
είδε το καράβι στον ορίζοντα να πλέει με μαύρα πανιά, έπεσε
από τα απόκρημνα βράχια του Σουνίου και πνίγηκε, νομίζοντας ότι έχασε τον γιό του. Από τότε, το πέλαγος αυτό πήρε
το όνομα «Αιγαίο».
3. Ιθάκη – Το Βασίλειο του Οδυσσέα
«σημασία δεν έχει ο προορισμός αλλά το ταξίδι»
«Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη», αρχίζει το γνωστό
ποίημα του Καβάφη, και συνεχίζει «να εύχεσαι νάναι μακρύς ο
δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις». Η πολυθρύλητη Ιθάκη ήταν ο τελικός προορισμός στο μακρόχρονο και
περιπετειώδες ταξίδι του πολυμήχανου Οδυσσέα. Μετά από
20 χρόνια – δέκα στην Τροία και δέκα στο ταξίδι του γυρισμού
– ο Οδυσσέας έφτασε επιτέλους στις ακτές της πατρίδας του,
όμως οι περιπέτειές του δεν είχαν τελειώσει ακόμα. Έπρεπε
να αντιμετωπίσει τους μνηστήρες που σύχναζαν στο παλάτι και πολιορκούσαν την πιστή σύζυγό του, την Πηνελόπη,
όσο εκείνος έλειπε. Η θεά Αθηνά, που είχε τον Οδυσσέα υπό
την προστασία της, τον μεταμφίεσε σε ζητιάνο, τόσο πειστικά

4.
Πήλιο – Το Βουνό των Κενταύρων
η αφορμή που οδήγησε στην κήρυξη του Τρωικού Πολέμου
Τα πυκνά δάση του Πηλίου κατοικούνταν από τους Κενταύρους, που ήταν κατά το ήμισυ ανθρωπόμορφοι, με αλογίσιο
το κάτω μέρος του σώματος. Οι Κένταυροι διακρίνονταν για
τη σωματική τους δύναμη αλλά και για τη σοφία τους, ειδικά
ο Χείρων που λέγεται ότι ήταν ο σοφότερος και δικαιότερος
των Κενταύρων. Στο Πήλιο έφτασαν μερικοί από τους πιο σημαντικούς ήρωες για να μαθητεύσουν κοντά στον Χείρωνα.
Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Ηρακλής, ο Θησέας, ο Ιάσονας, ο
Οδυσσέας, ο Αχιλλέας και ο πατέρας του ο Πηλέας, από τον
οποίο πήρε το όνομα η περιοχή.
Ο Χείρων μάλιστα οργάνωσε τον λαμπρό γάμο του Πηλέα
με την Θέτιδα στο Πήλιο, όπου ήταν προσκεκλημένοι όλοι
οι θεοί. Για προφανείς λόγους, στον γάμο δεν προσκλήθηκε
η θεά της διχόνοιας και της ζήλιας, Έριδα, η οποία, ως αντίποινο, πέταξε από μακριά στη μέση του γαμήλιου γλεντιού,
το χρυσό της μήλο που είχε την επιγραφή «τῇ καλλίστῃ»,
δηλαδή «στην πιο όμορφη». Το γνωστό Μήλον της Έριδος
ήταν η αρχική αφορμή που οδήγησε στην κήρυξη του Τρωικού Πολέμου.
5.
Κνωσός – Θησέας και Μινώταυρος
Στην Κνωσό είχε το μεγαλοπρεπές παλάτι του ο βασιλιάς της
Κρήτης, Μίνωας. Η σύζυγός του, η Πασιφάη, αφού ζευγάρωσε στα κρυφά με έναν λευκό ταύρο, γέννησε τον Μινώταυρο,
ο οποίος είχε ανθρώπινο σώμα και κεφάλι ταύρου. Μετά από
χρησμό που πήρε από τους Δελφούς, ο Μίνωας διέταξε τον
μηχανικό Δαίδαλο να του φτιάξει τον Λαβύρινθο, ένα πολύπλοκο κτίσμα με... δαιδαλώδεις διαδρόμους, όπου κλείστηκε
ο Μινώταυρος. Εκείνο τον καιρό, ο Μίνωας είχε κηρύξει πόλεμο κατά της Αθήνας, την οποία τελικά υπέταξε. Ο Μίνωας
όρισε ως ποινή για τους Αθηναίους να στέλνουν κάθε εννιά
χρόνια στην Κρήτη εφτά νέους και εφτά νέες, για να κατασπαράζονται από τον Μινώταυρο μέσα στον Λαβύρινθο.
Ο Αθηναίος ήρωας Θησέας αποφάσισε να σαλπάρει για την
Κρήτη και να βάλει τέλος σε αυτό τον ντροπιαστικό φόρο
αίματος. Έτσι, πήρε τη θέση ενός από τους επτά νέους και
όταν έφτασε στην Κνωσό, γνώρισε την κόρη του Μίνωα, την
Αριάδνη, η οποία τον ερωτεύτηκε. Αφού η Αριάδνη έβαλε τον
Θησέα να της υποσχεθεί ότι θα την έπαιρνε μαζί του στην
Αθήνα και θα την νυμφευόταν, του έδωσε ένα κουβάρι κλωστή, τον γνωστό Μίτο της Αριάδνης, ώστε όταν ο Θησέας
έμπαινε στον Λαβύρινθο να το ξετυλίγει, για να μπορέσει
έπειτα, αφού σκοτώσει τον Μινώταυρο, να βρει την έξοδο.
Έτσι κι έγινε. Ο Θησέας στερέωσε τη μία άκρη της κλωστής
στην είσοδο του Λαβυρίνθου, και όταν τελικά βρήκε και σκότωσε τον Μινώταυρο, κατάφερε να βγει από τον Λαβύρινθο,
ξανατυλίγοντας τον μίτο.
6.
Νάξος – Εκεί που ερωτεύτηκε ο Διόνυσος
Λέγεται ότι τόσο ο Δίας όσο και ο Διόνυσος μεγάλωσαν στη

Νάξο. Το νησί αρχικά ονομαζόταν «Δίας». Από τον Δία πήρε
το όνομά του και το ψηλότερο βουνό του νησιού (Ζευς ή, για
τους ντόπιους, Ζας). Όμως ο πιο γνωστός μύθος που συνδέεται με τη Νάξο έχει να κάνει με τον θεό του κρασιού. Κατά
το ταξίδι της επιστροφής από την Κρήτη, όπου σκότωσε τον
Μινώταυρο, ο Θησέας έκανε μια σύντομη στάση στη Νάξο.
Εκεί εγκατέλειψε την Αριάδνη, παρότι της είχε υποσχεθεί ότι
θα την παντρευόταν όταν θα γυρνούσαν στην Αθήνα. Εξουθενωμένη από το δύσκολο ταξίδι και τον πόνο του χωρισμού,
η Αριάδνη αποκοιμήθηκε σε μια παραλία, όπου έτυχε να την
δει ο Διόνυσος και μεμιάς να την ερωτευτεί.
Αφού την έκανε σύζυγό του, ο Διόνυσος οδήγησε με πανηγυρική βακχική πομπή την Αριάδνη στον Όλυμπο, όπου ο Δίας
την έκανε αθάνατη. Κατά μια εκδοχή του μύθου, ο Θησέας
εγκατέλειψε την Αριάδνη στο νησάκι που ενώνεται σήμερα με
την άκρη του λιμανιού της Νάξου, εκεί όπου στέκεται ακόμα η
λεγόμενη Πορτάρα, η μνημειακή κεντρική θύρα του αρχαίου
ναού του Απόλλωνα, που έμεινε ανολοκλήρωτος.
7.
Δίον – Η Αυλή των Θεών
Η αρχαία πόλη Δίον ιδρύθηκε στους καταπράσινους πρόποδες του Ολύμπου και, όπως φανερώνει το όνομά της, ήταν
αφιερωμένη στον Δία, τον πατέρα των θεών. Ένας τεράστιος
βωμός στήθηκε εκεί για να γίνονται οι προσφορές στους θεούς, στη σκιά της ορεινής τους κατοικίας. Το Δίον έφτασε να
γίνει το πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο των Μακεδόνων
και σημαντικοί θεατρικοί, μουσικοί και αθλητικοί αγώνες οργανώνονταν εκεί, για να τιμήσουν τον Δία και τις κόρες του,
τις εννέα Μούσες. Από το Δίον ξεκίνησε μάλιστα, μετά από
λαμπρούς αγώνες και θυσίες προς τιμήν του Δία, η πολυθρύλητη εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου για την κατάκτηση
της αχανούς Περσικής Αυτοκρατορίας.

8.
Ελευσίνα – Η Αρπαγή της Περσεφόνης
το τελετουργικό συμβόλιζε τη συνεχή φθορά και αναγέννηση
της φύσης
Στην Ελευσίνα υπήρχε ένα από τα σημαντικότερα ιερά στην
αρχαία Ελλάδα. Εκεί, από τα βάθη της αρχαιότητας, τελούνταν κάθε χρόνο τα Ελευσίνια Μυστήρια, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρωνόταν για να μυηθεί σε μια τελετή που απαγορευόταν αυστηρά να αποκαλυφθεί παραέξω. Λίγα είναι
γνωστά για τα Ελευσίνια Μυστήρια, όμως μαθαίνουμε από
αρχαίες πηγές ότι κατά τη διάρκειά τους γινόταν αναπαράσταση του μύθου της αρπαγής της Περσεφόνης από τον Άδη
στον Κάτω Κόσμο και της επιστροφής της στη μητέρα της
τη Δήμητρα. Το τελετουργικό συμβόλιζε τη συνεχή φθορά και
αναγέννηση της φύσης και κατ’ επέκταση της ίδιας της ζωής.
Σύμφωνα με τον μύθο, ο βασιλιάς του Κάτω Κόσμου, Άδης,
ερωτεύτηκε την νεαρή Περσεφόνη και μια μέρα που εκείνη
βρισκόταν στην εξοχή, εκείνος εμφανίστηκε ξαφνικά μέσα
από ένα χάσμα στη γη πάνω στο τέθριππο άρμα του και την
απήγαγε.
Απαρηγόρητη για τον χαμό της κόρης της, η θεά της γεωργίας, Δήμητρα, αποφάσισε να μην αφήνει τη γη να καρποφορήσει μέχρι να της επιστραφεί η Περσεφόνη.
Μετά από παρέμβαση του Δία, συμφωνήθηκε η Περσεφόνη
να περνά το μισό χρόνο στον Κάτω Κόσμο και τον άλλο μισό
με τη μητέρα της, με αποτέλεσμα η Φύση, αντίστοιχα, να παγώνει και να ασθενεί να το Φθινόπωρο και τον Χειμώνα, ενώ
την Άνοιξη και το Καλοκαίρι να πρασινίζει και να αναγεννιέται.
9.
Αχέροντας – Το Ποτάμι για τον Κάτω Κόσμο
«Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος»
Η λίμνη Αχερουσία και ο ποταμός Αχέροντας συνιστούν
σήμερα ένα από τα πιο όμορφα και ατμοσφαιρικά φυσικά
τοπία στην Ελλάδα. Στην αρχαιότητα πίστευαν ότι ο Αχέροντας οδηγούσε στις Πύλες του Κάτω Κόσμου, όπου
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βρισκόταν το πορθμείο του βαρκάρη Χάροντα. Εκεί, ο Χάρων περίμενε να παραλάβει
τις ψυχές από τον Ψυχοπομπό Ερμή για να
τις μεταφέρει με τη βάρκα του στο βασίλειο
του Άδη.
Κάθε ψυχή, όταν συναντούσε τον Χάροντα,
έπρεπε να του δώσει έναν οβολό για τη μεταφορά. Ο μοναδικός που πέρασε στον Κάτω
Κόσμο χωρίς να πληρώσει τον Χάροντα ήταν
ο άπορος Μένιππος, ο οποίος όταν έφτασε
στον Αχέροντα, είπε στον ζοφερό βαρκάρη:
«Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος» (δεν
μπορείς να πάρεις από αυτόν που δεν έχει).
Παρότι η είσοδος στους ζωντανούς απαγορευόταν αυστηρά, υπήρχαν και κάποιοι τολμηροί που ανέβηκαν στη βάρκα του Χάροντα,
όπως ο Ηρακλής, ο Θησέας και ο Ορφέας.
10.
Δελφοί – Απόλλων και Πύθων
το σημαντικότερο μαντείο του αρχαίου
κόσμου
Οι Δελφοί, πριν ονομαστεί η περιοχή έτσι,
ήταν γνωστοί με το όνομα Πυθώ, επειδή εκεί
κατοικούσε ένας φοβερός δράκοντας, ο Πύθων. Η Ήρα κάποτε έστειλε τον Πύθωνα να
κυνηγήσει τη Λητώ που ήταν έγκυος με τον
Απόλλωνα και την Άρτεμη, για να μην καταφέρει να γεννήσει τα δίδυμα. Όταν ο Απόλλωνας μεγάλωσε, αποφάσισε να βρει τον
Πύθωνα και να τον σκοτώσει. Ο Πύθωνας
όμως ζούσε σε ιερή περιοχή, όπου απαγορευόταν με θεϊκό νόμο η διάπραξη φόνου.
Παρόλα αυτά, ο Απόλλωνας παραβλέποντας
την ιερή απαγόρευση, θανάτωσε με τα φαρμακερά βέλη του τον δράκο. Για αυτή του την
πράξη, ο Απόλλωνας τιμωρήθηκε από τον
Δία και εξορίστηκε στην μυθική Χώρα των
Υπερβορείων.
Όταν επέστρεψε από εκεί, ο Απόλλωνας
ίδρυσε το δικό του ιερό και μαντείο στην
Πυθώ, που έκτοτε πήρε το όνομα «Δελφοί».
Σε ανάμνηση του Πύθωνα, η αρχιέρεια του
Απόλλωνα στους Δελφούς ονομάστηκε Πυθία. Το Ιερό του Απόλλωνα στους Δελφούς
υπήρξε το σημαντικότερο μαντείο του αρχαίου κόσμου. Οι χρησμοί δίνονταν εννέα φορές
το χρόνο, δηλαδή μια φορά το μήνα, για κάθε
μήνα που ο Απόλλωνας ήταν παρών στους
Δελφούς. Οι τρεις υπόλοιποι μήνες, κατά
τους οποίους δεν δίνονταν χρησμοί, ήταν οι
χειμερινοί μήνες, όταν ο Απόλλωνας έφευγε
από τους Δελφούς για να ξεχειμωνιάσει στη
Χώρα των Υπερβορείων. Τότε, τη θέση του
Απόλλωνα, ως τοποτηρητή του μαντείου,
έπαιρνε προσωρινά ο Διόνυσος.

11.
Δήλος – Το νησί που κάποτε
επέπλεε
το νησί δεν ήταν ριζωμένο στη γη, πήγαινε
όπου το οδηγούσε ο άνεμος και τα κύματα
Κάποτε ο Δίας ερωτεύτηκε την Τιτάνισσα
Αστερία και μεταμορφώθηκε σε αετό για να
την απαγάγει. Για να ξεφύγει από τις ερωτικές ορέξεις του επίδοξου απαγωγέα της, η
Αστερία μεταμορφώθηκε σε ορτύκι και πέταξε γρήγορα προς το Αιγαίο πέλαγος, όπου
έπεσε στη θάλασσα και μεταμορφώθηκε σε
νησί που πήρε το όνομά της (κατά μια άλλη
εκδοχή το νησί ονομάστηκε Αστερία επειδή
πίστευαν ότι ήταν αστέρι που έπεσε από τον
ουρανό). Επειδή το νησί δεν ήταν ριζωμένο
στη γη, πήγαινε όπου το οδηγούσε ο άνεμος
και τα κύματα.

Αργότερα, ο Δίας ερωτεύτηκε την αδερφή
της Αστερίας, τη Λητώ, μα αυτή τη φορά ο
έρωτάς του βρήκε ανταπόκριση. Όταν η Ήρα
έμαθε ότι η Λητώ έμεινε έγκυος από τον Δία,
ξεσήκωσε από τη ζήλια της όλο τον κόσμο
στη στεριά να μην αφήσουν πουθενά τη
Λητώ να γεννήσει, και έστειλε τον φοβερό
δράκο Πύθωνα να την καταδιώξει. Πάνω που
ήταν έτοιμη να υποκύψει από τις κακουχίες
της καταδίωξης και τους πόνους της εγκυμοσύνης, η Λητώ άκουσε μια φωνή μέσα από
την κοιλιά της να την καθησυχάζει και να την
ενθαρρύνει. Ήταν η φωνή του αγέννητου
γιου της, και μόλις σιώπησε, εμφανίστηκε
στη θάλασσα το πλωτό νησί, όπου η Λητώ
βρήκε καταφύγιο για να γεννήσει τα δίδυμα,
Άρτεμη και Απόλλωνα. Εννιά μέρες και εννιά
νύχτες κράτησαν οι πόνοι του τοκετού, μέχρι που έφτασε στο νησί η μαία των θεών,
Ειλειθυία, αφού προηγουμένως ξέφυγε από
την Ήρα, η οποία την είχε απαγάγει για να μη
βοηθήσει την ετοιμόγεννη Λητώ.
Πρώτα βγήκε στον κόσμο η Άρτεμις και
ύστερα ο Απόλλωνας. Εκείνη τη στιγμή, ένα
χρυσαφένιο φως έλουσε όλη την περιοχή
και ξαφνικά παντού μοσχοβολούσε αμβροσία, ενώ ένα σμήνος κύκνων πετούσε από
πάνω σε κύκλους, κελαηδίζοντας θεϊκές
μελωδίες. Όλοι οι θεοί ήταν παρόντες στη
θαυμαστή γέννηση των διδύμων, εκτός από
την Ήρα φυσικά. Έκτοτε, το νησί στέριωσε
παντοτινά στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα, και επειδή φανερώθηκε στη Λητώ από το
πουθενά, πήρε το όνομα «Δήλος» (δηλαδή
από το αρχαίο ρήμα «δηλόω»: φανερώνω,
αποκαλύπτω).
Τα εντυπωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα
που βλέπει κανείς σήμερα στη Δήλο, φανερώνουν πόσο ιερό ήταν αυτό το νησί για τους
αρχαίους.
12.
Νεμέα – Ο Ηρακλής και το Λιοντάρι της Νεμέας
Ο πρώτος και πιο γνωστός άθλος του Ηρακλή ήταν η θανάτωση του τρομερού Λιονταριού της Νεμέας. Το λιοντάρι αυτό δεν ήταν
ένα οποιοδήποτε λιοντάρι, γιατί ήταν αδύνατο να λαβωθεί από όπλα θνητών. Η λεοντή
του ήταν χρυσή και τα νύχια του μπορούσαν
να ξεσκίσουν και την πιο σκληρή πανοπλία.
Φτάνοντας στη Νεμέα, ο Ηρακλής φιλοξενήθηκε στην καλύβα του βοσκού Μόλορχο, ο
οποίος είχε χάσει το γιό του μετά από επίθεση που δέχτηκε από το λιοντάρι. Αναγνωρίζοντας την υπερφυσική δύναμη του φιλοξενούμενού του, ο Μόλορχος ήταν ο πρώτος
που απέδωσε θεϊκές τιμές στον Ηρακλή.
Όταν ο Ηρακλής έφτασε στη σπηλιά του λιονταριού, είδε ότι υπήρχαν δυο είσοδοι. Γρήγορα έφραξε τη μια με βράχους για να μην ξεφύγει το λιοντάρι, και εισήλθε από την άλλη.
Μέσα στη σκοτεινή σπηλιά, ο Ηρακλής κατάφερε να ξαφνιάσει το θηρίο, χτυπώντας το
με το ρόπαλό του. Στη διάρκεια της σύγκρουσης, το λιοντάρι έκοψε ένα από τα δάκτυλα
του Ηρακλή και εκείνος, συνειδητοποιώντας
ότι κανένα όπλο δεν γινόταν να λαβώσει το
λιοντάρι, το στραγγάλισε με τα ίδια του τα
χέρια.
Ο Ηρακλής πήρε τη μαγική λεοντή και τη φόρεσε για να προστατεύεται από κάθε είδους
επίθεση με όπλο. Ο βασιλιάς των Μυκηνών,
Ευρυσθέας, που ανέθετε τους άθλους στον
Ηρακλή, όταν είδε τον ήρωα να φορά τη λεοντή, νόμισε αρχικά ότι ήταν το ίδιο το λιοντάρι της Νεμέας και έντρομος κρύφτηκε σε
ένα μεγάλο πιθάρι. Όσο για το λιοντάρι, οι
θεοί ανέβασαν ό, τι απέμεινε από αυτό στους
ουρανούς και σχημάτισαν τον Αστερισμό του
Λέοντα.
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Ο όρος «αντικομουνισμός» τυπικά σημαίνει
την αντίθεση προς τον κομμουνισμό. Δηλαδή όποιος δεν είναι κομμουνιστής και είναι
εναντίον της θεωρίας και της πολιτικής των
κομμουνιστών είναι αντικομουνιστής. Ακριβώς αυτή η «πολιτική ιδεολογία» είναι που
ένωσε τον Πινοσέτ της Χιλής, μέχρι τον δικό
μας φασίστα Παττακό και από τον Φράνκο
της Ισπανίας μέχρι και τον περίφημο Αμερικανό Μακάρθι. Ονόματα που φέρνουν
ένα ιστορικό φορτίο σε εποχές της σφίγγας
και του αγριόχορτου, οι λαοί των χωρών τα
ακούνε και φτύνουν.
Δεν είναι μόνο η αντίθεση τους σε μία θεωρία ή ιδεολογία, αλλά είναι και ο τρόπος
και η μέθοδος που αντιμετωπίζουν τους
ανθρωπους που είναι οπαδοί κομμουνιστικών κομμάτων. Όποτε υπήρξε ένταση του
αυταρχισμού, επίθεση σε δημοκρατικά δικαιώματα του λαού και αντιλαϊκά μέτρα και
μέτρα πολιτικής τρομοκρατίας πάντα είχε
μέσα της τον αντικομουνισμό. Ακόμα και
εργατικοί αγώνες που είχαν σκοπό την βελτίωση της ζωής των εργατών κυνηγήθηκαν
αμείλικτα με την κατηγορία ότι ήταν συνοδοιπόροι των κομμουνιστών.
Στην διάρκεια του 20ού αιώνα είναι γνωστά
τα γεγονότα που δείχνουν ότι οι κομμουνιστές και οι οργανώσεις τους υπέστησαν τα
δεινά από βασανισμούς μέχρι και τα εκτελεστικά αποσπάσματα όχι μόνο σε περίοδο
πολέμου αλλά και σε ειρηνικές περιόδους.
Σε όλο τον κόσμο υπήρχαν κομμουνιστές
θύματα που βρήκαν τον θάνατο μόνο και
μόνο από την ιδεολογία τους που χρησιμοποιήθηκε σαν χαλκευμένη κατηγορία για να
τους εξοντώσουν. Τους χαρακτήρισαν προδότες, απάτριδες, πράκτορες ξένων δυνάμεων και εχθρούς της θρησκείας.
Χρησιμοποίησαν την ιδεολογία του αντικομουνισμού για να προβούν σε άκρως

OPINION

Greek Press | November 5, 2021

Μακάρθι και Αντικομουνισμός
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
αντιλαϊκές λύσεις όπως δικτατορίες, πογκρόμ ενάντια σε
λαϊκές μάζες και γενικά μαζικές
δολοφονίες. Τα «πιστεύω» τους
και η δράση των κομμουνιστικών κομμάτων χαρακτηρίστηκαν αδίκημα και κατασκεύασαν
κατηγορίες ότι συνωμοτούσαν
ενάντια στον λαό.
Στην Ελλάδα ο αντικομουνισμός ήταν ένας πολιτικός ρατσισμός και χρησιμοποιήθηκε
σαν άλλοθι για πολιτικά έκτροπα για την αφαίρεση δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων του λαού. Στην πρόσφατη Ελληνική
ιστορία, στον αντικομουνιστικό εμφύλιο η
χώρα πλήρωσε βαρύ τίμημα νεκρών. Και
τελευταία την 21η Απρίλη 1967 η στρατιωτική δικτατορία έφερε σαν δικαιολογία για το
χουντικό πραξικόπημα τον «Κομμουνιστικό
κίνδυνο» για να επιβάλει την χούντα στα 7
1/2 χρόνια δικτατορίας.
Ακόμα και σήμερα πενήντα χρόνια σχεδόν
νόμιμης και ενεργούς παρουσίας του ΚΚΕ
στα κοινά στην Ελλάδα, οι κραυγές του
αντικομουνισμού καταδικάζονται από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα των εργαζομένων οι οποίοι είναι αντίθετοι με αυτόν τον
πολιτικό ρατσισμό. Σε μαύρες σελίδες της
Ελληνικής ιστορίας έχουν γραφεί τα αίσχη
αυτά που η ντόπια αλλά και η διεθνής αντίδραση επέβαλαν στον λαό και ντροπιάζουν
την Ελλάδα σήμερα. Από την ίδρυσή τους,
τα στρατόπεδα της Μακρονήσου ήταν ταυτισμένα με τη σωματική και ψυχική βία κατά
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των κρατουμένων κομμουνιστών.
Τα απάνθρωπα και φοβερά βασανιστήρια
μαζί με την προπαγάνδα αποτελούσαν
συστατικό στοιχείο της διαδικασίας της
«αναμόρφωσης». Είχαν στόχο να «σπάσουν» το ηθικό των κρατούμενων στρατιωτών και πολιτών, ώστε να υπογράψουν
την εξευτελιστική για το ανθρώπινο είδος
δήλωση μετάνοιας «με την οποία δήλωναν
ότι αποκήρυσσαν τις πολιτικές ιδέες τους
και ασπάζονταν τις ιδέες της εθνικοφροσύνης». Στη συνέχεια, να αναλάβουν οι ίδιοι
οι «ανανήψαντες» την «αναμόρφωση», ως
φορείς πειθάρχησης και τιμωρίας των συγκρατουμένων τους. Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και οι φυλακές ήταν ταυτισμένα
με την ψυχική και σωματική βία κατά των
κρατουμένων. Αυτά τα βασανιστήρια μαζί
με την προπαγάνδα αποτελούσαν στοιχείο
της διαδικασίας της «αναμόρφωσης»
Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αλλά και η
«δύση» χρησιμοποιεί τον κομμουνισμό
σαν εργαλείο προπαγάνδας και μέσω χειραγώγησης του πληθυσμού της. Στις ΗΠΑ
ο αντικομουνισμός έφτασε στο αποκορύφωμα του την διάρκεια του Μακάρθι.
Ο Μακαρθισμός είχε καθιερωθεί σαν δόγμα
από τον Γερουσιαστή Μακάρθι στις ΗΠΑ και
ήταν η πολιτικά κατευθυνόμενη δραστηριότητα - μέθοδος που αφορούσε τη μαζική
απαγγελία κατηγοριών για ανυπακοή και
προδοσία χωρίς να συνοδεύεται όμως από
ουσιαστικά αποδεικτικά στοιχεία. Μέσα από
άκρως συντηρητικούς κύκλους ο Μακαρθισμός πέρασε και στον Καναδά όπως και σε
άλλες χώρες συμμάχους των Αμερικανών.
Ο όρος «Μακαρθισμός» περιγράφει κυρίως
συστηματικές ενέργειες στις ΗΠΑ κατά την
περίοδο του "Ερυθρού Τρόμου" που άρχισε μετά την λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου
πολέμου μέχρι την δεκαετία του 1950. Στη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, υπήρξε
έντονος ο φόβος για πιθανή κομμουνιστική
επιρροή αμερικανικών ιδρυμάτων και οργανισμών μέσω σοβιετικών πρακτόρων. Στην
ουσία όμως ήθελαν να αντιμετωπίσουν με
σκληρά μέτρα τους λαούς που έβλεπαν
με συμπάθεια την τελική νίκη των δυνάμεων της Σοβιετικής Ένωσης ενάντια του
Ναζισμου/φασισμού.
Κατά την περίοδο του «Ψυχρού πολέμου»,
χιλιάδες Αμερικανοί κατηγορήθηκαν ως
Κομμουνιστές ή ως συμπαθώντες του κομμουνισμού και αποτέλεσαν το αντικείμενο
ερευνών και ανακρίσεων από κυβερνητικούς και μη οργανισμούς. Οι κύριοι ύποπτοι
αυτών των ερευνών υπήρξαν κυβερνητικοί,
υψηλά ιστάμενοι, υπάλληλοι, προσωπικότητες στον τομέα της ψυχαγωγίας, εκπαιδευτικοί και διακεκριμένα μέλη εργατικών
σωματείων. Η καχυποψία υπήρξε ιδιαίτερα

έντονη, ακόμη και αν τα στοιχεία δεν οδηγούσαν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά
αντιθέτως ο βαθμός της απειλής που δυνάμει δημιουργούσαν άτομα με υποτιθέμενες
αριστερίστικες απόψεις υπήρξε αδικαιολόγητα μεγάλος. Πολλοί ύποπτοι έχασαν τις
θέσεις εργασίας τους, δεν μπόρεσαν να
συνεχίσουν την σταδιοδρομία τους και σε
ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν και φυλακίσεις. Οι τακτικές αυτές καθώς και οι
σχετικές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν,
εκ των υστέρων αναιρέθηκαν από την επίσημη δικαιοσύνη ως αντισυνταγματικές και
παράνομες.
Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα Μακαρθισμού ήταν οι ομιλίες, οι έρευνες και
οι ακροάσεις του γερουσιαστή Μακάρθι, η
Μαύρη Λίστα του Χόλυγουντ και οι διάφορες 'αντικομουνιστικές' δραστηριότητες του
FBI, εκ των οποίων και δικαιολογημένα ο
Μακάρθι είχε χαρακτηριστεί "ο πιο επίφοβος άνθρωπος των ΗΠΑ". Ο Μακαρθισμός,
ως εκτεταμένο κοινωνικό και πολιτιστικό
φαινόμενο, επηρέασε όλες τις τάξεις της
αμερικανικής κοινωνίας και υπήρξε ο κύριος λόγος έντονων συζητήσεων και αντιδράσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που όμως
συνεχίστηκαν για μια ακόμα δεκαετία, μετά
την αποχώρηση του Μακάρθι.
Όταν εμείς είχαμε μακαρθισμό, οι άλλοι
τρώγανε βελανίδια, στρατόπεδο συγκέντρωσης στη Γυάρο Θα πει ο μέσος Έλληνας «αναδεικνύοντας» τον ελληνικό πολιτικό πολιτισμό. Πράγματι, οι πολιτικές διώξεις
κάθε άλλο παρά ξένες είναι στην Ελλάδα.
Εφαρμόστηκαν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο στις αρχές του 20ου αιώνα (κι όμως,
χρησιμοποίησε τη Γυάρο) τόσο με το Ιδιώνυμο (αντικομμουνιστικός νόμος) όσο και
με εκτοπίσεις φιλοβασιλικών υπαλλήλων
της δημόσιας διοίκησης. Συνεχίστηκαν έως
το 1974 από το δεξιό κατεστημένο εναντίον πια των κομμουνιστών-ή γενικότερα
των αντιφρονούντων– με αμείωτη ένταση.
Όλοι βέβαια φρόντιζαν να κινδυνολογούν
στο δημόσιο λόγο, στοιχείο που αποτελεί
την πεμπτουσία του μακαρθισμού, ώστε
να προπαγανδίσουν την επικινδυνότητα του κομμουνισμού για τους ιστούς της
κοινωνίας.
Ο Μακαρθισμός δεν ήταν η μοναδική τακτική στην προσπάθεια εξόντωσης του
λεγόμενου κομμουνιστικού κινδύνου. Το
Σχέδιο Μάρσαλ (διαφορετικά μέσα, κοινός
σκοπός), μετά τον Παγκόσμιο πόλεμο πήρε
δραστικά μέτρα και σε διεθνές επίπεδο ενισχύοντας οικονομικά με το γνωστό Σχέδιο
Μάρσαλ την Τουρκία και τις χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου-με πρώτη την Ελλάδα.
Στόχος της φυσικά ήταν η διασφάλιση των
οικονομικών συμφερόντων της και η καταπολέμηση του κομμουνισμού στις χώρες
αυτές.
Με τον θάνατο του Μακάρθι το 1957, οι
κομμουνιστές και μη εντός Αμερικής, κοιμόντουσαν λίγο πιο ήσυχοι ήδη από το 1954,
οπότε και τελείωσε η καριέρα του Μακάρθυ ως «κομμουνιστο-buster». Αιτίες ήταν η
ρήξη του με τον πρόεδρο Ντουάιτ Αϊζενχάουερ και η απώλεια της πλειοψηφίας των
Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία. Βέβαια το
τέλος του Μακάρθυ δε σήμαινε και το τέλος
του Μακαρθισμού ως τακτικής, καθώς οι
πολιτικές διώξεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται εν έτη 2021 σε πολλές χώρες. Το
δόγμα αυτό είχε σε ένα βαθμό προέκταση
στον Καναδά και πολύ άνθρωποι ανέβηκαν
τα σκαλοπάτια της αστυνομίας αντικατασκοπίας του Καναδά για εξακρίβωση και σε
κάποιο βαθμό εκφοβισμό.
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Κεφτέδες Γεμιστοί με Τυρί
Keftedes Stuffed With Cheese
•
•
•
•

(for 6)
1 kg. of medium ground beef
2 medium onions, box grated
4 slices of bread, soaked in water
(or milk), hand squeezed and then
crumbled
1 tsp of garlic powder/1 tbsp grated
fresh garlic

•
•
•
•
•
•

2 eggs (for binding)
1 tsp dried oregano
1 tsp chopped parsley
pinch of cumin
salt & pepper to taste
1 inch flat squares of cheese
(Vlahotyri or Kasseri)

1.
Combine all the ingredients in a bowl and mix well using your
hands.
2.
Form palm-sized patties with your hands, then squish them into
flat patties and reserve in a platter. Cover with cling-wrap and refrigerate
for at least 4 hours.
3.
Before grilling, allow the keftedes to come back to room
Πήτερ
temperature. Take your piece of cheese and place it in the middle of
Μινάκης
one pattie. Now place another pattie on top and press the two patties
together to form one larger keftede. Now using your fingers, pinch the
entire perimeter of your pattie so that when you grill, the Keftede will hold together and your
cheese will not leak.
4.
Grill on medium-high heat for about 5 minutes a side.
5.
Serve with some mustard/Mayo, Boukovo(red chilli flakes), a salad and some
bread. Kali Orexi!

Amygdalota
•
•
•

(makes about 36)
4 cups of blanched almonds
1 1/2 cups of white sugar
4 tsp. of almond extract

•
•
•

4 egg whites, room temp.
A large handful of of almonds, cut in
half
Pre-heated 350F oven

1. In a blender or food processor, pulse the
almonds in batches into a fine grind.
2. Line a baking sheet with foil or parchment
paper.
3. In a medium bowl, combine all the ingredients
with a wooden spoon until well-mixed and stiff.
4. Drop heaping Tbsp. mounds of almond
mixture (1 inch apart) onto the sheet. Gently place
an almond half into the center of each cookie.
5. Bake for 20 minutes or until firm at the edges
but still soft in the center and golden.
6. Remove from the oven and foil or parchment
to a wire rack to cool. When cool, peel off and
store in a tightly covered container.

Ο κόκκινος χυμός με τριπλάσια
αντιοξειδωτικά από το πράσινο τσάι
Δεν είναι τυχαία ένας από τους βασιλιάδες των φρούτων του φθινοπώρου, καθώς
τόσο ο καρπός του όσο και ο χυμός του περιέχουν πολλές βιταμίνες και συμβάλλουν
θωράκιση του οργανισμού μας. Ανακαλύψτε τον απόλυτο και φυσικώς θεραπευτικό
χυμό του φθινοπώρου
Τα ζουμερά και κατακόκκινα ρόδια, όσο
και ο χυμός τους, αποτελούν το διατροφικό θησαυρό του φθινοπώρου, καθώς είναι
από μόνα τους μια… βόμβα υγείας, με τις
πολλές φυτικές ίνες, το κάλιο και τις βιταμίνες, όπως η βιταμίνη C, που περιέχουν.
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο χυμός του
ροδιού είναι ένα από τα γνωστά μυστικά
για να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας
σύστημα, ενώ στα πλεονεκτήματά του συμπεριλαμβάνεται και η πρόληψη του καρκίνου και η γονιμότητα.

•
•
•
•

(για 6 άτομα)
1 κιλό μοσχαρίσιο κιμά
2 μέτρια κρεμμύδια, τριμμένα
4 φέτες ψωμί, μουλιασμένες σε νερό
(ή γάλα), και αφού τις στύψουμε με το
χέρι, στη συνέχεια τις θρυμματίζουμε
1 κουταλάκι του γλυκού σκόρδο σε
σκόνη ή 1 κουταλιά της σούπας τριμμένο φρέσκο σκόρδο

•
•
•

2 αυγά (για το δέσιμο)
1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένη ρίγανη
1 κουταλάκι του γλυκού ψιλοκομμένο μαϊντανό
1 πρέζα κύμινο αλάτι & πιπέρι για
γεύση
1 ίντσα φέτες τετράγωνες τυρί (Βλαχοτύρι ή Κασέρι)

1.
Ανακατεύουμε όλα τα
υλικά σε ένα μπολ.
2.
Πλάθουμε με τα χέρια
μπουρεκάκια σε μέγεθος παλάμης, τα πλάθουμε επίπεδα και τα
αφήνουμε σε μια πιατέλα. Σκεπάζουμε με μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 4
ώρες.
3.
Πριν τα ψήσουμε στη
σχάρα, αφήνουμε τους κεφτέδες
να επανέλθουν σε θερμοκρασία
δωματίου. Παίρνουμε το κομμάτι του τυριού και το τοποθετούμε
στη μέση του μπιφτεκιού. Μετά τοποθετούμε ένα άλλο μπιφτέκι από
πάνω και πιέζουμε τα δύο μπιφτέκια μαζί για να σχηματιστεί ένας μεγαλύτερος κεφτές. Με
τα δάχτυλα, τσιμπάμε όλη την περίμετρο γύρω από το μπιφτέκι, έτσι ώστε όταν ψήνετε,
να συγκρατείται και να μην διαρρέει το τυρί σας.
4.
Ψήνουμε στη σχάρα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για περίπου 5 λεπτά ανά
πλευρά.
5.
Σερβίρουμε με λίγη μουστάρδα, μαγιονέζα, μπούκοβο (κόκκινες νιφάδες τσίλι),
μια σαλάτα και λίγο ψωμί. Καλή Όρεξη!

Αμυγδαλωτά
•
•
•
•

(περίπου 36 κομμάτια)
4 φλιτζάνια ασπρισμένα αμύγδαλα
1 1/2 φλιτζάνι λευκή ζάχαρη
4 κουτ. εκχύλισμα αμυγδάλου
4 ασπράδια αυγών, θερμοκρασία

•
•

δωματίου.
Μια μεγάλη χούφτα αμύγδαλα, κομμένα στη μέση
Προθερμασμένος φούρνος 350
Φαρενάιτ

1.
Σε ένα μπλέντερ ή στον επεξεργαστή τροφίμων, πολτοποιούμε τα αμύγδαλα σε
παρτίδες σε λεπτό άλεσμα.
2.
Στρώνουμε ένα ταψί με αλουμινόχαρτο ή λαδόκολλα.
3.
Σε ένα μεσαίο μπολ ανακατεύουμε όλα τα υλικά με μια ξύλινη κουτάλα μέχρι να
ενσωματωθούν και να σφίξουν.
4.
Ρίχνουμε μια γεμάτη κουταλιά της σούπας από μείγμα αμυγδάλου (με απόσταση
1 ίντσα μεταξύ τους) πάνω ταψί. Τοποθετούμε απαλά ένα μισό αμύγδαλο στο κέντρο κάθε
μπισκότου.
5.
Ψήνουμε για 20 λεπτά ή μέχρι να σφίξουν στις άκρες αλλά να είναι μαλακά στο
κέντρο και να ροδίσουν.
6.
Αφαιρούμε από το φούρνο και τα τοποθετούμε σε μια σχάρα για να κρυώσουν.
Όταν κρυώσουν, τα βγάζουμε από το αλουμινόχαρτο ή την περγαμηνή και τα φυλάμε σε
ένα καλά καλυμμένο δοχείο.

Δεν είναι δύσκολο βέβαια να στύψουμε τα
ρόδια και μόνοι μας στο σπίτι μας. Τώρα
μάλιστα που είναι και η εποχή τους, ενδέχεται να βρείτε φρέσκοστυμμένο χυμό ρόδι
σε κάποιες λαϊκές αγορές. Γιατί όμως κάνουν τόσο καλό στην υγεία μας;
Αντιοξειδωτικά
Ο χυμός του ροδιού περιέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά και σύμφωνα με μελέτες, περιέχει
εώς και τρεις φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά σε σύγκριση με το πράσινο τσάι.
Οι συγκεκριμένες ουσίες προστατεύουν τα
κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες και μειώνουν το οξειδωτικό στρες.
Βιταμίνη C
Πολλαπλά είναι και τα οφέλη της συγκεκριμένης βιταμίνης που υπάρχει στο χυμό του
ροδιού για το σώμα μας, καθώς ενισχύει

•
•

και την υγεία του δέρματος, τη λειτουργία
του ανοσοποιητικού συστήματος και την
επούλωση των πληγών.
Υπέρταση
Όσο η αρτηριακή μας πίεση διατηρείται
σταθερά σε υψηλά επίπεδα, τόσο αυξάνεται
και ο κίνδυνος των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Φυσικά, οι διατροφικές μας επιλογές

παίζουν το δικό τους καθοριστικό ρόλο και
σύμφωνα με ευρήματα που δημοσιεύθηκα
στο Phytotherapy Research, μόλις 150 ml
χυμός ροδιού τη μέρα για δύο εβδομάδες
αποτελεσματικά μείωσε την υπέρταση των
συμμετεχόντων.
Αρθρίτιδα
Ο χυμός ροδιού έχει και αντιφλεγμονώδεις
ιδιότητες που δρουν επιδραστικά στη φλεγμονή που προκαλείται στις αρθρώσεις και
θεωρείται τρόφιμο σύμμαχος στην καταπολέμηση συμβάλλει στην αρθρίτιδα.
Μνήμη
Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιευθηκε στο
Journal Neurobiol Dis, ο χυμός του ροδιού
ενισχύει τη μνήμη και συμπεριλαμβάνεται
στα τρόφιμα- συμμάχους κατά της μάχης με
τη νόσο Αλτσχάιμερ.
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Στην ελίτ της Ευρώπης
η Εθνική Παίδων
Η Εθνική Παίδων
νίκησε 1-0 την Γαλλία στην Κατερίνη, στον τελευταίο
αγώνα του 8ου
προκριματικού ομίλου του ΕυρωπαϊΝτίνος
κού ΠρωταθλήμαΜέλλιος
τος και προκρίθηκε
ως επικεφαλής της
βαθμολογίας στη φάση Elite της
διοργάνωσης.
Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης
πέτυχε με κεφαλιά ο Αλεξίου στο 75ο
λεπτό, από ασίστ του Καλοσκάμη.
Αυτή ήταν η πρώτη ελληνική νίκη εναντίον
της Γαλλίας στην κατηγορία Παίδων, καθώς στις προηγούμενες τέσσερις αναμετρήσεις στο ίδιο επίπεδο οι νεαροί «μπλε»
είχαν τρεις νίκες κι ένα παιχνίδι είχε λήξει
ισόπαλο.
Ο προπονητής, Αλέξης Αλεξιάδης, δήλωσε:
«Ανήκουμε πλέον στην ελίτ της Ευρώπης
και η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη. Τώρα
θέλουμε να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε τη συνέχεια του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος».
Ο αρχηγός της ομάδας, Δημήτρης Κωττάς,
υπογράμμισε: «Από την αρχή του τουρνουά

δείξαμε πόσο δεμένοι είμαστε, βοηθούσαμε
και στηρίζαμε ο ένας τον άλλον και πιστεύω
ότι αυτό ήταν το κλειδί της επιτυχίας. Αισιοδοξώ ότι αν διατηρήσουμε τα θετικά μας
στοιχεία και δουλέψουμε για να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο, θα έρθουν κι άλλες
επιτυχίες στη συνέχεια της διοργάνωσης».
Ο σκόρερ του αγώνα, Χρήστος Αλεξίου, τόνισε από την πλευρά του: «Η ομάδα αυτή
έχει χαρακτήρα και παίζουμε όλοι για το
καλό του συνόλου. Έχουμε δυνατότητες για
ακόμη μεγαλύτερα πράγματα και πιστεύω
ότι το μέλλον μας ανήκει. Αφιερώνω το γκολ
και τη νίκη στην οικογένειά μου και σε όλους
τους Έλληνες».

“ΗΘΕΛΕ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ…” Ένας πάμπλουτος άνθρωπος, δούλεψε πάρα
πολύ και έκανε μια μεγάλη περιουσία. Είχε ό,τι επιθυμούσε η ψυχή
του. Παρ’ όλο που είχε τόσα πολλά, πήγε και έπιασε δουλειά στην
κατασκευή μιάς σιδηροδρομικής γραμμής. Η δουλειά αυτή ήταν
επικίνδυνη, και σε ένα ατύχημα σκοτώθηκε. Το ίδιο ακριβώς γίνεται και
στη ζωή πολλών ανθρώπων σήμερα. Ο διάβολος σπρώχνει τον
άνθρωπο στην παγίδα του πλουτισμού και έτσι τον σκοτώνει και
σωματικά και ψυχικά. Πολύ ύπουλα ο πονηρός χρησιμοποιεί το όπλο
του πλουτισμού για να μας κάνει τη ζωή μας κόλαση.
Δουλεύει ο άνδρας, δουλεύει και η γυναίκα. Τα παιδιά αγαπητοί μου,
είναι πιο σπουδαία από τα χρήματα. Τι θα το κάνω να δώσω στο παιδί
μου ένα έτοιμο σπίτι και όταν γίνει 15-16 ετών να τρέχω να το μαζεύω
από τα νυχτερινά κέντρα; Χιλιάδες από αυτά είναι θύματα στα
ναρκωτικά. Εκείνο που πολύ θα βοηθήσει τα παιδιά μας είναι η ζεστή
μας αγκαλιά, το θερμό φιλί μας, ο πολύτιμος χρόνος μας.
Είναι καιρός να καταλάβουμε όλοι μας ότι χρειαζόμαστε τον Ιησού
Χριστό. Είναι ώρα να πιστέψουμε στα λόγια Του. Είναι ο Μόνος που
πέθανε για να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Θα ήθελες μια τόσο
μεγάλη σωτηρία; Σήμερα, τώρα κάλεσε τον Χριστό να έρθει στην
καρδιά σου, να σε πλύνει με το αίμα Του όλες σου τις
αμαρτίες. Μόνο τότε θα είσαι ευτυχισμένος. Στο ευχόμαστε με όλη
μας την καρδιά! ……..

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

Νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική
Με το... δεξί μπήκε η εθνική ομάδα
χάντμπολ των ανδρών στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2023, καθώς επιβλήθηκε
του Βελγίου στην πόλη Χάσελτ με
29-27, σε αναμέτρηση για την πρεμιέρα του 1ου ομίλου. Στο ημίχρονο
η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα, ο
οποίος έκανε ντεμπούτο στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, ήταν μπροστά στο
σκορ με 14-12. Πρώτος σκόρερ της
«γαλανόλευκης» ήταν ο Τζηράς με εννέα
τέρματα, ενώ καλή εμφάνιση κάτω από τα
δοκάρια πραγματοποίησε ο Μπουκοβίνας
με 31% σε ποσοστό επεμβάσεων (12/39

αποκρούσεις), ο οποίος πέτυχε και γκολ.
Επόμενος αντίπαλος της ελληνικής ομάδας
είναι η Τουρκία, την οποία η εθνική θα υποδεχθεί την Κυριακή (7/11, 17:00) στο κλειστό
«Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου.

Σάρωσε τα χρυσά η ελληνική πάλη
στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα
Το απόλυτο τρία στα τρία έκανε η
Ελλάδα κατά την πρώτη ημέρα του
Μεσογειακού πρωταθλήματος που
διεξάγεται στην Ξάνθη. Η ελληνική
πάλη πρώτευσε και στα τρία στυλ
σηκώνοντας για μια ακόμη φορά
ψηλά τη σημαία ψηλά και οι Έλληνες αθλητές και αθλήτριες έδειξαν
για μια ακόμη φορά ότι μπορούν να
πρωταγωνιστήσουν στο εξωτερικό. Η Ελλάδα κατέκτησε το χρυσό
μετάλλιο στα ομαδικό στην ελληνορωμαϊκή, την ελευθέρα και στις Νεάνιδες.
Κατά την πρώτη ημέρα του Μεσογειακού
πρωταθλήματος διεξήχθη οι κατηγορίες των
Εφήβων - Νεανίδων και η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά 35 μετάλλια, εκ των οποίων 13
χρυσά, 11 ασημένια και 11 χάλκινα μετάλλια
Για την Ελλάδα χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν
οι: ΕΛΕΥΘΕΡΑ: Γιάννης Μαρτίδης (57κ.),
Γιώργος Ιωακειμίδης (65κ.), Γιώργος Ραπτόπουλος (70κ.), Λουκάς Καραπαναγιωτίδης (74κ.), Αγγελος Κούκλαρης (86κ.), Γκίβι
Μπλιάτζε (92κ.), Χαράλαμπος Αυτοφορίδης
(97κ.) ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ: Γιάννης Πέτκος
(63κ.), Νίκος Καλαϊδόπουλος (67κ.), Ανδρέας Βασιλακόπουλος (77κ.), Αβραάμ Σωτηριάδης (82κ.), Νίκος Ιωσηφίδης (92κ.), Απόστολος Τσιόβολος (97κ.)
Αργυρό
μετάλλιο
κατέκτησαν
οι:

ΕΛΕΥΘΕΡΑ: Νίκος Γεράκης (125κ.) ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ: Τρύφωνας Καραβασίλης
(63κ.), Αρχοντής Ξούρας (97κ.), Αχιλλέας
Χρυσίδης (130κ.) ΝΕΑΝΙΔΩΝ: Αλεξία Αναστασοπούλου (50κ.), Ευαγγελία Ψωμά
(53κ.), Δήμητρα Μούχα (55κ.), Κατερίνα Βεκρή (57κ.), Γεωργία Γκουγκούδη (62κ.), Μαρία Νταμοτσίδου (68κ.), Ελένη Χρυσικάκη
(76κ.)
Χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν οι: ΕΛΕΥΘΕΡΑ: Ανδρέας Παροτσίδης (61κ.), Νίκος Μακρυγιάννης (70κ.), ΑΛέξανδρος Μουζενίδης
(74κ.), ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ: Ηλίας Ζαϊράκης
(55κ.), Αναστάσιος Ζεϊτανίδης (60κ.), Δημήτρης Σωτηριάδης (63κ.), Οδυσσέας Ρουνγκέρης (82κ.), Γιώργος Κούζηλος (97κ.), Γρηγόρης Κοντοβουνίσιος (130κ.) ΝΕΑΝΙΔΩΝ:
Μαρίνα Καραπαναγιωτίδου (50κ.), Μαρία
Χατζημιχαήλ (65κ.).

Ιωνικός - Βόλος 1-1
Σε ματς με ρυθμό, ένταση και πολλές ευκαιρίες από τους δύο αντιπάλους, ο Βόλος
ισοφάρισε στο 86' το γκολ του Βαφέα από
το 51' και στέρησε από τον Ιωνικό την είσοδο στην πρώτη εξάδα και παραμένει στην
τέταρτη θέση.
Χωρίς νικητή έληξε το αποψινό (1/11) ματς
της Νίκαιας, όπου ο Ιωνικός και ο Βόλος
έμειναν στο 1-1 ύστερα από μία αναμέτρηση που συγκαταλέγεται, άνετα, στις καλύτερες/ομορφότερες της σεζόν στην τρέχουσα
Super League Interwetten. Οι γηπεδούχοι
παρατάχθηκαν με τον Χουτεσιώτη κάτω
από το τέρμα, τους Μύγα, Ρομαό, Βαφέα,
Βαλεριάνο στην άμυνα από δεξιά προς τα
αριστερά, τους Γκοτσούλια, Ντάλσιο στον
άξονα, τους Ματσούκα, Καμπράλ στα άκρα
και τον Αοσμαν πίσω από τον φορ Τουράμ.
Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με τον Κότνικ
κάτω από τα γκολπόστ, τους Μπαρτόλο,

Ρίνερ, Γκρίλο, Ρομέρο στην άμυνα, τους
Τσοκάνη, Μπαριέντος, Νίνη στον άξονα,
τους Ρεγκατέν, Ροσέρο στα άκρα και τον
Φαν Βέερτ «9άρι».
Σέντρα στο ματς και η ανάπαυλα βρήκε τις 2
ομάδες χωρίς σκορ. Ομως είδαμε ένα πολύ
όμορφο 45λεπτο με το παρακάτω οξύμωρο
χαρακτηριστικό. Ο Ιωνικός ήταν καλύτερος,
ο Βόλος όμως είχε τις περισσότερες «καθαρές» ευκαιρίες.
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AEK - Aρης 2-1
H AEK αγωνίστηκε από το 71' με δέκα
παίκτες λόγω αποβολής του Μήτογλου,
αλλά άντεξε στην τρομερή πίεση του
άστοχου Αρη, επικράτησε με 2-1 και παρέμεινε στο -1 και στο «κυνήγι» του πρωτοπόρου Ολυμπιακού - Εντονα παράπονα για τη διαιτησία οι Θεσσαλονικείς.
Στο κυνήγι του Ολυμπιακού με απόσταση
ενός βαθμού από την κορυφή παρέμεινε η
ΑΕΚ, η οποία σημείωσε την τέταρτη σερί
νίκη της (την τρίτη επί εποχή Γιαννίκη)
επικρατώντας με 2-1 του Άρη στο ΟΑΚΑ.
Η αποτελεσματική ΑΕΚ πήρε προβάδισμα
δύο τερμάτων στο πρώτο μέρος με το γκολ
του Μήτογλου στο 15' και το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μάνταλου στο 37', με τον
Άρη να δημιουργεί και αυτός καλές στιγμές,
αλλά να μην μπορεί να τις εκμεταλλευτεί. Ο

Άρης ήταν σαφώς ανώτερος στο δεύτερο,
με την ΑΕΚ να μένει με δέκα παίκτες στο 71'
λόγω αποβολής του Μήτογλου μέσω VAR
και τους φιλοξενούμενους να μειώνουν σε
2-1 με τον Ματέο Γκαρσία στο 74', σκορ που
παρέμεινε ως το τέλος, παρά την έντονη
πίεση που ασκήθηκε από τους «κίτρινους».

Παναθηναϊκός - ΟΦΗ 0-0
Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε
μόνο δύο ευκαιρίες εναντίον του
μαχητικού ΟΦΗ που είχε δοκάρι
στο 12' με τον Γκαγιέχος και υποχρέωσε τους Πράσινους στην
πρώτη εντός έδρας απώλειά
τους, μένοντας αήττητος εκτός
Κρήτης.
Έτσι έπαιξαν
Με τους δέκα από τους έντεκα
που νίκησαν τον Ατρόμητο μεσοβδόμαδα και πήραν την πρόκριση στους 16 του Κυπέλλου, παρέταξε
τον Παναθηναϊκό, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο
Μπρινιόλι υπερασπίστηκε την εστία του
Τριφυλλιού, αριστερός μπακ ο Χουάνκαρ,
δεξιός ο Κότσιρας και ο Βέλεθ με τον Σάρλια
στο κέντρο της άμυνας. Ρούμπεν και Αλεξανδρόπουλος οι δύο κεντρικοί μέσοι. Στο
αριστερό φτερό ο Βιτάλ, στο δεξί ο Χατζηγιοβάνης, ο Καρλίτος σε ελεύθερο ρόλο και

στην κορυφή ο Ιωαννίδης.
Ο ΟΦΗ του Νίκου Νιόπλια, ο οποίος αποτελεί τον τελευταίο προπονητή με τον οποίοι οι
πράσινοι πήραν το πρωτάθλημα το μακρινό
2010, ξεκίνησε με τον Επασί κάτω από τα
δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Μπαλογιάννης,
δεξιός ο Μαρινάκης και ο Διαμαντής με τον
Βούρο οι δύο στόπερ. Μεγιάδο, Γκαγιέγος,
Νέιρα η τριάδα στην μεσαία γραμμή. Αριστερός εξτρέμ ο Λάμπρου, δεξιός ο Τοράλ
και... φουνταριστός ο Ντουρμισάι.

ΠΑΟΚ - Απόλλων 4-1
Μέσα σε έξι λεπτά (66' Σφιντέρσκι - 72 Μιχαηλίδης), ο ΠΑΟΚ
έδιωξε τα σύννεφα του α' ημιχρόνου και επικράτησε εύκολα
τελικά επί του Απόλλωνα με 4-1, επιστρέφοντας στις νίκες
μετά την ισοπαλία με το Βόλο και την ήττα από τον Ολυμπιακό.
Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, ο κόσμος του
επέστρεψε στη Θύρα 4 και έδωσε παλμό στην Τούμπα, συμβάλλοντας με τον τρόπο του στη διαμόρφωση του 1-1 σε 4-1
και στη «μεταμόρφωση» των «ασπρόμαυρων» στο πολύ καλό
δεύτερο μέρος, όπου πάτησαν γκάζι, πέτυχαν τρία γκολ και
καθάρισαν το παιχνίδι.

Ολυμπιακός - Άιντραχτ 1-2
"Μαχαιριά" στο 90+2' για την πρωτιά, ανοιχτή η υπόθεση
πρόκριση
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 2-1 στην αναμέτρηση κόντρα
στην Άιντραχτ για την 4η αγωνιστική των ομίλων του
Europa League με τους ερυθρόλευκους να είναι στη 2η
θέση στο -4 από τους Γερμανούς. Ο Αραμπί άνοιξε το
σκορ (12'), ισοφάρισε ο Κάμαντα (17'), ο Χάουγκε έδωσε
τη νίκη στο 90+2'. Την ήττα γνώρισε ο Ολυμπιακός στο
Γεώργιος Καραϊσκάκης από την Άιντραχτ. Οι ερυθρόλευκοι έχασαν 2-1 από τους Γερμανούς για την 4η αγωνιστική του Europa League και παρέμειναν στη δεύτερη θέση
με έξι πόντους. Στην κορυφή του ομίλου βρίσκονται οι
αετοί με δέκα βαθμούς και πλέον οι ελπίδες για την πρώτη θέση μειώνονται με τη δεύτερη θέση να είναι ο πιο ρεαλιστικός στόχος. Θυμίζουμε πως απομένουν δύο αγωνιστικές.
Η πρώτη θέση στον όμιλο δίνει απευθείας παρουσία στους 16 της διοργάνωσης, ενώ οι
ομάδες που θα πάρουν τη δεύτερη θέση θα δώσουν διπλούς αγώνες νοκ-άουτ με τους τις
τρίτες ομάδες των ομίλων του Champions League.

ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης 1-1
Εξαιρετικό παιχνίδι στους
Ζωσιμάδες, όπου ΠΑΣ Γιάννινα και Αστέρας Τρίπολης,
βρήκαν γκολ, είχαν ευκαιρίες
για τη νίκη (δύο δοκάρια οι
Αρκάδες), αλλά τελικά έμειναν στο 1-1! Κόκκινη στον
Μπαράλες, στο 82'. για αντιαθλητικό χτύπημα στον Πίρσμαν. Απίθανη επέμβαση του
Τσιφτσή στις καθυστερήσεις.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα με τον Αστέρα Τρίπολης προσπάθησαν
σκληρά αλλά δεν κατάφεραν
παρά τις ευκαιρίες τους να βάλουν νικητήριο
γκολ για να πάρουν το ματς. Το τελικό 1-1
ήταν απόρροια των αρκετών φάσεων στο
παιχνίδι, όπου αποβλήθηκε ο Μπαράλες. Ο

ΠΑΣ έχει να κερδίσει ως γηπεδούχος από
τις 24 Αυγούστου 2014 (με 3-1 τότε). Ήταν η
τέταρτη νίκη του σε έξι παιχνίδια που υποδεχόταν τον Αστέρα, για να ακολουθήσουν
τα πέντε χωρίς νίκη.

Λαμία - Ατρόμητος 2-2
Ματσάρα στη Λαμία! Ο Ατρόμητος πήρε
δύο φορές «κεφάλι» στο σκορ, όμως δεν
πήρε και το πολυπόθητο τρίποντο και παραμένει χωρίς νίκη μετά το 2-2 κόντρα στην
τοπική ομάδα.
Λαμία και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο «Αθανάσιος Διάκος». Δύο φορές προηγήθηκαν οι φιλοξενούμενοι, αλλά
οι γηπεδούχοι δεν το έβαλαν κάτω και βρήκαν τρόπο να φύγουν με το βαθμό από το
ματς. Παραμένει χωρίς νίκη ο Ατρόμητος
μετά από οκτώ παιχνίδια.

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός 1-2
Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε καθ'
όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον
Παναιτωλικό, αλλά το πέναλτι στο
οποίο υπέπεσε ο Μελίσσας επί του
Βαλμπουενά (65') και μετέτρεψε σε
γκολ ο Ελ Αραμπί, ήταν καθοριστικό για τη νίκη των πρωταθλητών με
2-1 στο Αγρίνιο.
Με τη νίκη (2-1) στις... αποσκευές
του έφυγε ο Ολυμπιακός από το
Αγρίνιο, καθώς κέρδισε τον Παναιτωλικό και συνεχίζει να... απολαμβάνει τη μοναξιά της κατάταξης.
Ο Παναιτωλικός των πάρα πολλών απουσίες ξεκίνησε με Μελίσσα στο τέρμα, τους
Μαλή, Μπακαδήμα, Κορνέλιους στα στόπερ, τον Λούι στη δεξιά πλευρά, τον Αντούνες στην αριστερή, τους Μόρσεϊ, Φλόρες,
Τσιγγάρα. Ντουάρτε τετράδα στα χαφ και
φορ τον Βέργο.

Ο Ολυμπιακός έκανε αλλαγές σε σχέση με
τα προηγούμενα παιχνίδια του και είχε τον
Βατσλίκ στα γκολπόστ, τους Λαλά, Παπασταθόπουλο, Μπα, Ρέαμπτσιουκ στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, τους Μ. Καμαρά, Εμβιλά στον άξονα, τους Μασούρα,
Λόπες στα άκρα και τον Ακ. Καμαρά σε πιο
ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Τικίνιο.
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN MISSION

Από την εμπειρία μου στον οικουμενισμό
Γράφει ο ιερέας Δανιήλ από το Σάτου Μάρε
Αναφορικά µε το πρόβληµα του οικουµενισµού, θα σας µιλήσω συνοπτικά για την
εµπειρία µου στον οικουµενισµό.
Όταν τελείωσα το πανεπιστήµιο, ήθελα να
γνωρίσω την Ευρώπη, να ανοιχτώ, να κάνω
φίλους σε όλες τις γωνιές του κόσµου, να
έχω πρόσβαση σε µεγάλες βιβλιοθήκες.
Δεν µπόρεσα να πάρω υποτροφία από τη
σχολή µου, επειδή οι θέσεις για το Πανεπιστήµιο του Αγίου Σεργίου δίνονταν µόνο
σε αυτούς που έκαναν καθαριότητα στους
καθηγητές και σε αυτούς που φρόντιζαν τα
παιδιά τους. Τελικά, αυτό το κατάφερα µόνο
µέσω ενός οικουµενιστικού ιδρύµατος.
Οι ιδέες των οικουµενιστών συνέπιπταν
µε την αφελή µου επιθυµία να αρχίσουµε
διάλογο, να ανοιχτούµε, να µάθουµε τι
σκέφτεται ο άλλος. Θεωρούσα ότι µόνο µε
διάλογο και εξωστρέφεια θα µπορούσαµε
να είµαστε γνήσιοι χριστιανοί. Με γοήτευε
η ιδέα της ένωσης των χριστιανικών εκκλησιών σε µια ενιαία χριστιανική εκκλησία
προκειµένου να προκαλέσουµε πλήγµα σε
όλους τους γιόγκι, τους βουδιστές, τους ινδουιστές, τους οπαδούς του κινήµατος της
«Νέας Εποχής», που συνέχεια έλεγαν ότι ο
χριστιανισµός είναι η θρησκεία του παρελθόντος και αναρωτιόνταν για το πώς µπορούν να ασπάζονται µια θρησκεία χωρισµένη σε τόσες εκκλησίες που λογοµαχούν
µεταξύ τους.
Το συγκεκριµένο αυτό ίδρυµα µού είχε προτείνει µια υποτροφία για ένα χρόνο. Μου είπαν ότι θέλουν να παραµείνω ορθόδοξος,
να µην µετακινηθώ προς αυτούς. Φτάνει ο
καθένας από µας να εµπλουτίζει τη δική του
θρησκεία, µοιράζοντας τη θρησκευτική του
εµπειρία. Οπότε, εγώ κατάλαβα ότι αυτό
δεν ήταν δυνατόν, επειδή:
1) Δε µάθαιναν τίποτα από την Ορθοδοξία.
Αυτό ούτε καν τους ενδιέφερε. Προσπάθησα να τους µιλήσω για τον Άγιο Σιλουανό,
για τον Άγιο Συµεών το Νέο Θεολόγο, για
τον πατέρα Στανιλοάε, αλλά αυτά δεν τους
προκάλεσαν ενδιαφέρον.
2) Στις οικουµενιστικές συναντήσεις του
ιδρύµατος, µε προτεστάντες διάφορων
αποχρώσεων, καθολικούς και ορθόδοξους, οι ορθόδοξοι είχαν ρόλο ντεκόρ, για
να τους προσδίδουν κύρος µε τα ρεπορτάζ:
«να, κοιτάξτε, και οι ορθόδοξοι είναι εδώ».
Στην πραγµατικότητα, το διάλογο τον έκαναν µόνο προτεστάντες και καθολικοί, και η
γνώµη µου είναι ότι οι καθολικοί σήµερα
έχουν αλληθωρίσει πολύ προς τον προτεσταντισµό. Οπότε, η υπόθεση για µια
αποτελεσµατική ένωση των καθολικών µε
τους ορθόδοξους, σήµερα, έχει ακόµα µικρότερες πιθανότητες, µια και οι καθολικοί
έχουν αποµακρυνθεί ακόµα πιο πολύ από
µας. Όπως και να χει, δεν νοιάζονται καν για
αυτό.
3) Έχω συναντήσει παραδοσιακούς καθολικούς, καθηλωµένους στον καθολικισµό
της εποχής πριν από τη Β’ Σύνοδο του Βατικανού. Είναι δυσαρεστηµένοι µε τον Πάπα
για το πνεύµα της «Νέας Εποχής», για τη
συρρίκνωση της Λειτουργίας, για τους νεοτερισµούς, για την
προτεσταντικοποίηση. Ποιοι, άραγε, είναι οι
καρποί του οικουµενισµού, όταν οι καθολικοί

παλαιάς κοπής τον αρνούνται;
(και η πλειοψηφία των καθολικών
τους θεωρεί «συντηρητικούς, καθυστερηµένους, φονταµενταλιστές και πολύ βλάκες»).
4) Εµένα, προσωπικά, ο οικουµενισµός δε µου πρόσφερε τίποτα,
εκτός από το πνεύµα σύγχυσης
του κοσµοπολιτισµού, επιφανειακές γνωριµίες µε νέους µε διαφορετικά πιστεύω από διάφορες
χώρες, γνωριµίες που δεν έχουν
εξελιχθεί σε σταθερή χριστιανική φιλία. Με την ίδια επιτυχία θα
µπορούσαµε να αποκτήσουµε
µια τέτοια φιλία και µέσω ιντερνέτ.

αυριανή πλειοψηφία της «Νέας
Εποχής» θα βγει εναντίον της
ορθόδοξης µειοψηφίας, που
«αντιστέκεται πεισµατικά σε
κάθε τι καινούργιο».

13) Και τώρα να ρωτήσω: Ποιος
νοµίζετε ότι θα δεχτεί τον αντίχριστο και ποιος όχι; Νοµίζω ότι θα
τον δεχτούν όλες οι µη χριστιανικές θρησκείες, οι αιρέσεις, η πλειοψηφία των καθολικών, οι προτεστάντες και εκείνοι οι ορθόδοξοι
οι οποίοι είναι χαλαροί, επιπόλαιοι
και που στην πραγµατικότητα δεν
έχουν εµβαθύνει στην Ορθοδοξία,
Ο Πάπας Ρώµης Ιωάννης Παύλος Β’ φιλάει το κοράνιο όπως και οι οικουµενιστές που είναι πνευµατικά προετοιµασµένοι
5) Δεν πλούτισα καθόλου πνευµαγια να δεχτούν τις ιδιοφυείς ιδέες
Κάλλιστος (Γουέαρ), ο Πίτερ Γκίλκουιστ,
τικά. Δεν έµαθα να προσεύχοµαι καλύτερα. αν τους λέγαµε ότι η θρησκεία τους είναι του για την ειρήνη σε όλο τον κόσµο και την
Δε µε έκανε πιο ανεκτικό. Δεν ανοίχτηκα σε καλή; Και τι θα γίνει αν ο Χριστός στην αλληλοκατανόηση. Όπως λέει ο Απόστοάλλους. Αντί για αυτό, ένιωσα ότι υπάρχει Κρίση θα µας καλέσει να λογοδοτήσουµε λος Παύλος, «ὅταν γὰρ λέγωσιν, εἰρήνη καὶ
ο κίνδυνος του συγκρητισµού, της διάλυσης για τις ψυχές αυτών που τους αφήσαµε ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται
της Ορθοδοξίας, της αποµάκρυνσης από τη στην πίστη τους, επειδή έτσι µας έµαθε ὄλεθρος».
σοβαρή θρησκευτική ζωή, για χάρη κάποιας η ιδέα του οικουµενισµού; Ο Απόστολος
συγκρητιστικής θρησκείας, πολύ αµφίβολης Παύλος δεν ήταν οικουµενιστής, οι Άγιοι 14) Και τελευταία ερώτηση προς όλους, οικαι πολυσυλλεκτικής.
Πατέρες, επίσης, δεν ήταν. Εµείς, δηλα- κουµενιστές και µη: αν δεν καταφέρνω να
είµαι καλός ορθόδοξος, πώς να βρω χρόνο
δή, είµαστε πιο σοφοί από αυτούς;
6) Ο οικουµενισµός δεν άσκησε πάνω µου
για να είµαι και οικουµενιστής;
κάποια σηµαντική επιρροή ακόµα και ένα 10) Κατάλαβα για τον εαυτό µου ότι η δύ- Δεν καταφέρνω να προσεύχοµαι πραγµαχρόνο µετά τον πειραµατισµό µου σε ένα οι- ναµη της ιεραποστολής µου ήταν πολύ τικά, δεν προσεύχοµαι όσο πρέπει, δε διακουµενιστικό κέντρο του εξωτερικού. Αλλά χαµηλή, όταν δεν τηρούσα όλους τους ορ- βάζω την πατρολογία, όπως θα ήθελα, δεν
σε άλλους ορθόδοξους Ρουµάνους, που θόδοξους κανόνες µέχρι και τον τελευταίο κάνω ιεραποστολή, όπως θα ήθελα, δεν
ήξεραν πολύ επιφανειακά την Ορθοδοξία, όρο. Όµως, όσο εµβάθυνα στην ενεργή έχω χρόνο για να είµαι πραγµατικός ορθόάσκησε. Δεν έγιναν
Ορθοδοξία, ο λογισµός µου στερεωνόταν, δοξος, όπως πρέπει να είµαι. Γιατί τότε να
καλύτεροι ως ορθόδοξοι, όµως, έγιναν κα- η καρδιά µου φωτιζόταν και οι άνθρωποι χάνω χρόνο για τον οικουµενισµό; Εσείς
λύτεροι ως οικουµενιστές. Σήµερα, τους γύρω µου άρχιζαν να µε καταλαβαίνουν και το καταφέρνετε; Περνάτε τρείς-τέσσερις
ετοιµάζουν πνευµατικά για την αποδοχή να έρχονται στον Χριστό
ώρες την ηµέρα σε απερίσπαστη προσευτης «Νέας Εποχής», και όταν εµφανιστεί ο ευχαριστιακά. Άρχιζαν να προσεύχονται µό- χή; Έχετε περάσει όλη τη νύχτα µέσα στην
αντίχριστος, θα τρέξουν σε αυτόν, όπως οι νοι τους και να προχωρούν στο δρόµο της προσευχή; Πηγαίνετε, κάθε βδοµάδα, σε
µέλισσες στο µέλι, αφού έχουν ετοιµαστεί σωτηρίας.
νοσοκοµεία, άσυλα, ορφανοτροφεία, φυλαγια την αποδοχή των ιδεών του.
κές, για να τηρήσετε την εντολή του Κυρίου,
11) Τι το καινούργιο µπορεί να φέρει ο οι- βάσει της οποίας θα κριθεί ο κόσµος;
7) Ο κίνδυνος του οικουµενισµού έγκειται κουµενισµός που δεν έχει η Ορθοδοξία; Έχετε ντύσει γυµνούς που ψάχνουν στους
ακριβώς σε αυτή τη «Νέα Εποχή», η οποία Εξωστρέφεια, συµπόνοια, αρµονία, ανοχή κάδους απορριµµάτων, κάθε µέρα, κάτω
θα γίνει η παγκόσµια θρησκεία του αντί- υπάρχουν και στην Ορθοδοξία. Οι κίνδυνοι, από τα παράθυρα της πολυκατοικίας σας.
χριστου. Τις ιδέες του οικουµενισµού µέχρι όµως, του οικουµενισµού είναι αµέτρητοι. Ο Έχετε νοιαστεί για αυτούς που κοιµούνται
τελευταία τις έβρισκα στην ηλεκτρονική σε- οικουµενισµός είναι οι πύλες µέσα από τις στο σκουπιδότοπο της πόλης, για αυτούς
λίδα του Μαϊτρέγια.
οποίες ο αντίχριστος θα µπει στην Εκκλη- που έχουν χάσει το σπίτι τους και καταφεύσία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο οικουµενισµός γουν µε µικρά παιδιά στην όχθη των πο8) Ως ορθόδοξος ιερέας, από την εµπειρία έχει µασονική καταγωγή.
ταµών; Έχετε αγωνιστεί ενάντια στην ηθική
της προσευχής και ιεραποστολής µου, κα- Έχω διαβάσει στην ιστοσελίδα του Μαϊτρέ- αποσύνθεση ανάµεσα στους ορθόδοξους;
τάλαβα ότι ο πιο σίγουρος δρόµος για να για ότι µέσω του οικουµενισµού θέλει να Έχετε αγωνιστεί ενάντια στις εκτρώσεις,
αποφεύγουµε τους πολύµορφους σύγχρο- οδηγήσει τους ορθόδοξους «φονταµενταλι- τη µέθη, την ακολασία, το σατανικό ροκ,
νους πειρασµούς είναι να ζούµε σύµφω- στές» στο στάβλο του, αν και οµολογεί ότι θα τις αιρέσεις, τη βία κατά των γυναικών και
να µε την Ορθοδοξία, ακόµα και «µέχρις του προκαλούν πολλά προβλήµατα και ότι την έξωση των παιδιών στο δρόµο, µέσα
αίµατος».
περίπου το ένα τρίτο δε θα τον αποδεχτεί. στη νύχτα, µε αποτέλεσµα ο διάβολος να
Οπότε, ποιος θα τον αποδεχτεί; Μήπως αυ- θερίζει τη συγκοµιδή του στο κοπάδι του
9) Πρέπει να τηρούµε τους κανόνες της τοί που θεωρούν ότι όλες οι θρησκείες είναι Χριστού και να καταστρέφει µε µανία τους
Ορθοδοξίας, τις αποφάσεις των Οι- καλές, και ότι, εποµένως, το σύνολό τους, ορθόδοξους;
κουµενικών Συνόδων, πρέπει να κά- δηλαδή η Νέα Εποχή, είναι καλύτερη από
νουµε υπακοή, δεν πρέπει να συρρικνώ- όλες επειδή τις εµπεριέχει όλες;
Έχετε οδηγήσει ανθρώπους στην πύρινη
νουµε τη Λειτουργία και να επιχειρούµε
πίστη µε τις οµιλίες σας, µε τις προσπάθειές
νεοτερισµούς. Πρέπει να είµαστε σύγ- 12) Και ποιος δε θα δεχτεί τον αντίχριστο σας, µιλώντας για τον Χριστό «ευκαίρως
χρονοι, αντλώντας µόνο από το θησαυ- και τη δική του συγκρητιστική θρησκεία; Οι ακαίρως»; Έχετε ενδιαφερθεί ποιος στη
ροφυλάκιο των Αγίων Πατέρων. Πρέπει ορθόδοξοι, σαν κι εµένα, οι οποίοι θα γειτονιά σας έχει ανάγκη, κάποια πολύτενα είµαστε ορθόδοξοι µέχρι και τη µαρτυ- κατηγορούνται ότι είναι «φονταµενταλι- κνη µητέρα που δεν έχει να ζήσει και σκέρική θυσία αν χρειαστεί. Δεν πρέπει να στές», «συντηρητικοί», «απαρχαιωµέ- φτεται να πέσει από το παράθυρο, επειδή
προσευχόµαστε µε ανθρώπους άλλων νοι», «καθυστερηµένοι», «ταλιµπάν», την απειλούν να τη διώξουν από το σπίτι
θρησκειών, αφού µε αυτό τους νοµιµο- «αντιδραστικοί», «τροµοκράτες». Μην και να πουλήσουν το διαµέρισµά της; Έχετε
ποιούµε. Πώς τότε θα τους δώσουµε ευ- εκπλήσσεστε. Αυτές οι κατηγορίες θα αγωνιστεί ενάντια στην άγνοια των νέων για
καιρία να ασπαστούν την Ορθοδοξία;Θα νοµιµοποιήσουν το µεγάλο διωγµό, τον αποκρυφισµό, τις ανατολικές θρησκείες,
είχαν προσχωρήσει στην Ορθοδοξία ο «όµοιο προς το οποίο ούτε έχει γίνει από
Πλακίδας (Ντεσέϊ), ο Ολιβιέ Κλεµάν, ο την αρχήν του κόσµου έως τώρα ούτε
συνεχίζεται στη σελίδα 29
Ντέιβιντ Χιούστον, ο Σεραφείµ (Ρόουζ), ο και θα γίνη». Με αυτές τις κατηγορίες η
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Από την εμπειρία μου στον οικουμενισμό
συνέχεια από τη σελίδα 28
τη µαγεία, το σατανισµό, που φυτρώνουν
ανάµεσα στους νέους;Έχετε διαθέσει
χρήµατά σας, τον υπολογιστή σας, το χρόνο σας, την καρδιά σας, τη ζωή σας για να
υπηρετείτε τον Χριστό;
Νιώθετε ότι εσείς είστε εκείνος ο δούλος,
αγαθός και πιστός, τον οποίον ο Δεσπότης,
όταν ήρθε, τον επαίνεσε και ἐπὶ πολλῶν τον
κατέστησε;Ή, το αντίθετο, είστε ο δούλος
που ασχολούταν µε βιοτικές µέριµνες και
δεν έκανε τίποτα για τον Γλυκύτατο Χριστό;
Νιώθετε ότι είστε οι ευλογηµένοι που σας
καλούν στον παράδεισο, επειδή Τον ψάχνατε στις φυλακές, στα άσυλα, στα νοσοκοµεία, στα ορφανοτροφεία;
Αν ναι, τότε ελάτε να ενώσουµε τις δυνάµεις
µας και να αγωνιστούµε µαζί ενάντια στην
σατανική εντροπία, που πολεµά την Ορθοδοξία. Ελάτε, να µοιραστούµε την εµπειρία µας, ελάτε, να µοιραστούµε ιδέες, να
στηρίξουµε ο ένας τον άλλον µε προσευχή,
ελάτε να γίνουµε µια ψυχή και µία καρδία,
και ο Χριστός θα µας στηρίξει και θα µας
αγαπήσει!
Αν όχι, τότε ελάτε να αξιοποιήσουµε τον περιορισµένο µας χρόνο, αφού ο σατανάς ζητάει να µας κοσκινίσει. Ελάτε να µοιράζουµε
φυλλάδια ενάντια στον αλκοολισµό και τις
εκτρώσεις. Ελάτε θα οργανώνουµε ιεραποστολές και να ντύνουµε το φτωχό και το
γυµνό, τον ορφανό και τη χήρα και να φέρνουµε την καλή ορθόδοξη είδηση εκεί που
δύσκολα φτάνει: σε φτωχές γειτονιές, όπου
η ακολασία, η ύβρις, η απόλυτη φτώχεια, η
µέθη, ο τζόγος και οι κλοπές φέρνουν την
καταστροφή. Ελάτε να προσευχόµαστε

θερµά ο ένας για τον άλλον, όπως δίδασκε
ο Απόστολος Ιακώβ. Εσείς οι λαϊκοί να δίνετε σε εµάς, τους ιερείς, τα δίπτυχα µε
όλους όσους γνωρίζετε ότι έχουν αποµακρυνθεί από την αγάπη του Χριστού: τους
αδιάφορους νέους, τους πεισµατάρηδες
γέρους, τους µεθύστακες, τους άπιστους,
τους φτωχούς, τους διωκόµενους, τους
κρατούµενους, τους δυστυχείς, και εµείς θα
προσευχόµαστε για αυτούς σε κάθε Θεία
Λειτουργία. Εσείς, οι µοναχοί, να προσεύχεστε θερµά για µας, να µνηµονεύετε τα
ονόµατά µας στα Σαρανταλείτουργα και την
ώρα που διαβάζετε το Ψαλτήριο, να µας
στηρίζετε στον αγώνα µας ενάντια στις δυνάµεις του κακού που αδιάκοπα στήνουν το
πεδίο ενός αόρατου πολέµου.
Αδελφάκια και αδελφούλες µου, τότε θα
νιώθετε τη Λειτουργία αγγελικά, θα προσεύχεστε µε δύναµη, θα ανυψώνετε την
καρδιά σας µέχρι τον ουρανό και πάλι
πίσω, και θα ανοίξει η καρδιά σας για κάθε
πόνο στον κόσµο, και θα συµπονάτε σε
κάθε µαρτύριο στον κόσµο που σπάει στον
κυµατοθραύστη του Θεού, λες και είναι ένα
τεράστιο κύµα από κλάµατα. Υπάρχουν
άνθρωποι που λένε ότι φτάνει να προσευχόµαστε µόνο. Εγώ λέω, ναι, στην αρχή να
προσευχόµαστε, αλλά µετά να βγαίνουµε
και να ψάχνουµε τους δυστυχισµένους, αν
θέλουµε να ακούσει ο Θεός την προσευχή
µας. Να τι λέει ο πατήρ Αρσένιος (Μπόκα):
«Ο άνθρωπος που µπορεί να κάνει το καλό
και δεν το κάνει είναι ένα τιποτένιο ον. Χωρίς
ελεηµοσύνη, η ίδια η προσευχή είναι άκαρπη. Με ποια ελπίδα θα προσεύχεσαι στον
Θεό, όταν δεν ακούς τις παρακλήσεις των

ΕΡΓΟΝ ΧΕΙΡΟΣ
Σκυμμένη πάνω απ’ το
παλιό μπαούλο, όπου
στην μπροστινή μεριά
ήταν σκαλισμένα τρία
κυπαρίσσια και μετρούσε
πάνω από έναν αιώνα
ζωής, σκεφτόταν μελαγΕλένη
Χονδρομπίλα χολική κι ο νους της έτρεχε στο παρελθόν κι ονειρευόταν αλλά ήταν και
προβληματισμένη.
Η μυρουδιά που αναδυόταν απ’ τα εργόχειρα τα πλυμένα και σιδερωμένα με μεράκι,
τα άσπρα υφαντά τραπεζομάντιλα με τις
δαντέλες την έκαναν να ταξιδέψει χρόνια
πίσω.
Υφαντά απ’ τον αργαλειό της γιαγιάς και οι
δαντέλες απ’ τα χέρια της μάνας της ήταν
σαν να τις έφερνε μπροστά της την ώρα
που ήταν σκυμμένες και ονειροταξίδευαν
πότε θα ’ρθει η ώρα να τα στρώσουν να τα
καμαρώνουν και ποιο έπιπλο του σπιτιού
θα στολίσουν.
Και πόσα βράδια τον κρύο χειμώνα δίπλα
στο τζάκι ή στην σόμπα συντροφιά με τα
ξύλα που τριζοβολούσαν κι αργοπέθαιναν
έκαναν νυχτέρια οι παλιές γυναίκες βυθισμένες στα πολύχρωμα σεμέν και στα
κεντητά μαξιλάρια που θα στόλιζαν ένα
καναπεδάκι.
Στ’ αργαλειό ετοίμαζαν τα μεταξωτά, τις κουρελούδες, τα μάλλινα στρωσίδια για το πάτωμα που με τη φαντασία του έδιναν λογής
λογής γεωμετρικά σχήματα ή εμπνευσμένα
από την φύση, κι όταν ερχόταν η ώρα να τα
στρώσουν λυπόσουν να τα πατήσεις. Σε μια

κουρελού δε, πολλές φορές ξεχώριζε και το
ύφασμα αν ήταν από κάποιο παλιό φόρεμα,
αντίθετα με σήμερα αν δε τα χρειάζονται,
να ντύσουν κάποια άτομα καταλήγουν στα
σκουπίδια.
Σκυμμένη λοιπόν στην ίδια θέση άνοιγε το
Φτιάξτε έναν δρόμο
σπαρμένο με χρώματα,
και παράδοση.
ένα κέντημα το έβλεπε, το καμάρωνε, το
θαύμαζε της άρεσε να μυρίζει το άρωμά
του, το χάιδευε απαλά σαν να ήταν κάτι πολύτιμο το ξαναδίπλωνε και το
’βαζε στην άκρη. Δυο πλεκτές
άσπρες κουβέρτες πλεγμένες
απ’τα χέρια της γιαγιάς της
να, σαν να την έβλεπε τώρα
στο πλατύσκαλο της μεσόπορτας ένα δροσερό πρωινό
του καλοκαιριού και δώστου
με το βελονάκι να φτιάχνει
την άσπρη κουβέρτα που αργότερα θα στόλιζε ένα κρεβάτι. Τις δίπλωσε και τις φύλαξε
στην ναφθαλίνη. «Ας παν κι
αυτές κοντά στα άλλα» είπε.
Κάποιες φορές τις είχε στρώσει, κι όλο περνούσε έξω από
το δωμάτιο και καμάρωνε και
δεν χόρταινε να βλέπει. Μα
δεν ήταν μόνο τα εργόχειρα,
όσο η τέχνη και η υπομονή

φτωχών ανθρώπων; Πώς θα ζητάς µε τους
πιστούς στο ναό: «Παράσχου, Κύριε», όταν
ο ίδιος δεν παρέχεις στους φτωχούς, παρόλο που µπορείς να το κάνεις; Με τι στόµα θα
πεις: «Εισάκουσόν µε, Κύριε», όταν ο ίδιος
δεν ακούς το φτωχό, ακριβέστερα, τον Χριστό που βοά σε σένα µέσω του φτωχού;
Όπως συµπεριφερόµαστε εµείς στη σχέση
µε τους πλησίον µας, έτσι και ο Χριστός θα
συµπεριφερθεί στη σχέση µε µας. Εσύ περιφρόνησες τον φτωχό; Και ο Θεός θα σε
περιφρονήσει. Δεν άνοιξες σε αυτόν που
χτυπούσε την πόρτα; Και για σένα δε θα
ανοίξουν οι πύλες της Βασιλείας του Θεού.
Δεν άκουσες τους αναστεναγµούς αυτών
που πάσχουν; Δε θα ακουστεί και η κραυγή
της προσευχής σου».
Λοιπόν, η προσευχή, στην αρχή, µάς ενισχύει στο να κάνουµε το καλό και το καλό
είναι ο γλυκός καρπός της προσευχής.
Να, αυτή είναι η πραγµατική εξωστρέφεια στον κόσµο και όχι ο οικουµενισµός. Η πραγµατική ανεκτικότητα είναι,
όταν παραµένεις ορθόδοξος και εµβαθύνεις στην Ορθοδοξία, θυσιάζοντας όλο το
χρόνο σου, τα υπάρχοντά σου, τις δυνάµεις
σου για χάρη του Χριστού, µέχρι που να
αρχίσεις να Τον αγαπάς τόσο πολύ που θα
είσαι έτοιµος και τη ζωή σου να δώσεις για
Αυτόν! Και µεγαλύτερη αγάπη δεν µπορεί
να υπάρξει, από το να δώσεις τη ζωή σου
για τον Χριστό.
Τότε θα είµαστε προετοιµασµένοι να αντιµετωπίσουµε µε ανδρεία τον οδοστρωτήρα
του αντίχριστου, ως άξιοι στρατιώτες του
Χριστού του Ουράνιου, στον αγώνα ενάντια
στις δυνάµεις του κακού. Τότε θα αξίζουµε

που χρειαζόταν για να γίνουν, το μεράκι, τα
χέρια που τα έπιασαν, ο πολύτιμος χρόνος
που χρειάστηκε για να γίνουν. Και μετά ήρθε
και η δική της σειρά.
Μικρή δεν της άρεσε καθόλου το εργόχειρο,
δεν είχε την ελάχιστη υπομονή να ασχοληθεί και το θεωρούσε χάσιμο χρόνου.
Οι εικόνες από σελίδες με εργόχειρα στάθηκε η αφορμή να δοκιμάσει την υπομονή της
και την φαντασία της. Αυτό ήταν. Είδε ότι την
βοηθούσε να χαλαρώσει, να συγκεντρωθεί,
να ξεχαστεί απ’ τα προβλήματά της και να
ονειροπολήσει.
Μ’ ένα εργόχειρο λοιπόν άλλαξε η ψυχολογία της.
Ένιωθε μεγάλη χαρά όταν έβαζε μπροστά
της λογής λογής χρώματα που θα έδιναν
σχήμα σ’ ένα άδειο ύφασμα που κρατούσε
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να ονοµαζόµαστε άνθρωποι, ορθόδοξοι,
χριστιανοί, ακόλουθοι του Χριστού! Αν όχι,
ο αντίχριστος θα µας σκουπίσει από τη σκηνή της ιστορίας όπως τα άχρηστα φύλλα.
Να φροντίζετε! Να κάνετε ιεραποστολή
τώρα που µπορείτε ακόµα, αφού το σκοτάδι έρχεται και τότε κανένας δε θα µπορεί
να κάνει πράξεις του φωτός. Να κάνετε ιεραποστολή τώρα που µπορείτε! Να κάνετε
καλές πράξεις τώρα που σας επιτρέπεται!
Να αγωνίζεστε για τον Χριστό σήµερα, όταν
δεν απαιτούν ακόµα το αίµα σας για να παραµείνετε χριστιανοί!
Είθε να µας βοηθήσει ο Θεός εν Τριάδι να
ξεπεράσουµε τις δοκιµασίες αυτές.
Ας προσευχόµαστε ο ένας για τον άλλον!
Να ενωθείτε στις πόλεις και να συναντιέστε
για να είστε πιο δυνατοί στην αγαθοεργία!
Είναι πολύ δύσκολο να είναι κανείς µόνος.
Μαζί είναι πιο εύκολο, αφού όπου είναι µαζί
δύο ή τρείς µαζεµένοι στο όνοµα του Χριστού, εκεί είναι και ο Χριστός ανάµεσά τους.
«Μαρὰν ἀθᾶ»! «Έρχου, Κύριε»!
Ας µπούν ή όλοι στον παράδεισο ή κανένας στον κόλαση, όπως έλεγε ο Άγιος
Παΐσιος ο Αγιορείτης!
Είθε να σωθείτε όλοι, αδελφάκια και αδελφούλες εν Χριστώ! ICXCNIKA
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN
MISSION
846 Pape Ave. Toronto, Ontario, M4K 3T6,
Canada, Tel 416-461-4623

στα χέρια της πιασμένο μ’ ένα τελάρο.
Ένα πολύχρωμο τοπίο άνοιγε μπροστά της.
Όταν το τελείωσε και το ’στρωσε σκέφτηκε
και έκανε δώρο στον εαυτό της μια ασημένια
δαχτυλήθρα.
Τα εργόχειρα πλήθαιναν σαν να ήθελε να μείνει το πέρασμά της απ’ τη ζωή ανεξάντλητο.
Έκλεισε το παλιό μπαούλο με θλίψη, σκεφτόμενη ποιος ξέρει τι θα γίνουν ολ’ αυτά
τα αριστουργήματα τέχνης αφού η νέα γενιά
αδιαφορεί για οποιαδήποτε τέχνη, απαξιούν
να τα εκτιμήσουν αφού δεν γνωρίζουν την
αξία τους, ο χρόνος τους είναι περιορισμένος με τη δουλειά τους, αλλά και γιατί προτιμούν να είναι σκυμμένοι σ’ ένα κομπιούτερ
που δήθεν τους χαλαρώνει.
Μπορεί το να συσσωρεύουμε πράγματα
από γενιά σε γενιά να κρύβει και μια ματαιοδοξία, όμως η τέχνη ποτέ δεν
είναι αναχρονιστική.
Κεντήστε, πλέξτε, ζωγραφίστε,
δώστε ζωή σε ξύλο και πέτρα,
δημιουργήστε, αφήστε τον νου
σας, την καρδιά σας και τα χέρια
σας να δημιουργήσουν. Τα παιδιά ας διδαχθούν μια τέχνη ό,τι
κι αν έχουν σπουδάσει δεν είναι
υποτιμητικό. Εξάλλου η τέχνη
είναι που χαρακτηρίζει έναν λαό.
Όταν είστε εγκλωβισμένοι στο
άγχος της ζωής βρείτε τρόπο να
ασχοληθείτε με την τέχνη γιατί
ποτέ κανείς μ’ αυτόν τον τρόπο
δεν έχασε.
Φτιάξτε έναν δρόμο σπαρμένο
με χρώματα, και παράδοση.
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5 Παρασκευή

Αγ. Γαλακτίωνος
& Επιστήμης /
Απ. Λίνου, Γαΐου,
Ερμά, Πατρόβα &
Φιλολόγου

6 Σάββατο

7 Κυριακή

8 Δευτέρα

9 Τρίτη

Αγ. Δημητριανού
της Κύπρου /
Παύλου
Κων/πόλεως
Βαλαάμ Χουτίνσκυ
/ Ερμά εκ Καζάν

Αγ. Λαζάρου
Γαλησιώτης /
Θεσσαλονικής /
Ιέρωνος /
Ευγενίου εκ
Μελιτινή

Η Σύναξις των
Αρχιστρατήγων
Μιχαήλ &
Γαβριήλ & Πασών
των Επουρανίων
Δυνάμεων

Αγ. Νεκταρίου
Πενταπόλεως /
Θεοκτίστης της
Λεσβίας / Συμεών
Μεταφραστού

10 Τετάρτη

Αγ. Αρσενίου
Καππαδόκου /
Ορέστου / Απ.
Εράστου, Ολυμπά,
Κουάρτου &
Ροδίωνος

11 Πέμπτη

Αγ. Βίκτορος &
Μηνά / Βικεντίου
Διακόνου
/ Θεοδόρου
Στουδίτου /
Στεφάνου Σερβίας

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΚΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΝ»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (Προς Γαλάτας, κεφ. 1:11-19)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν έχει
ανθρώπινη προέλευση. Δεν είναι γέννημα
του ανθρωπίνου λογικού ή ανθρωπίνης φαντασίας. Δεν είναι ανθρώπινη ανακάλυψη,
αλλά αποκάλυψη, φανέρωση του ιδίου του
Θεού και σφραγίζεται με την είσοδο του Θεού
στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μέσα στην
ιστορία. Ο ίδιος ο Χριστός είναι το ευαγγέλιό Του. Αυτός ο Ίδιος είναι η απάντησις του
Θεού στη λυτρωτική αναζήτηση του κόσμου.
Ο Χριστός είναι η σωτηρία. Το Ευαγγέλιο του
Χριστού είναι «Θεοφάνεια» και «Επιφάνεια»,
αυτοφανέρωση του Θεού στον κόσμο, το
μέγα της ευσεβείας μυστήριον, «Θεός εφανερώθη εν σαρκί...» (Τιμ. Α΄3:16).
Όχι μόνον η προέλευσή του είναι
θεία, αλλά και ο τρόπος της παράδοσής του.
Όταν ο Παύλος λέγει: «ουδέ εγώ παρά ανθρώπου παρέλαβον αυτό, ούτε εδιδάχθην
αλλά δι’ αποκαλύψεως Ιησού Χριστού»,
εκφράζει την πραγματικότητα, μέσα στην
οποία ζουν και κινούνται όλοι οι Άγιοί μας,
με πρώτους τους αποστόλους. Θεοδίδακτοι
(Ιωαν. 6:45) και Χριστοδίδακτοι είναι όλοι
οι άγιοι και αυτό αντιτάσσει ο Παύλος τους
κατηγόρους του. Αυτοί ήθελαν, να μειώσουν
τον Παύλο, προφασιζόμενοι, πως δεν άκουσε τον Χριστό, όπως οι άλλοι απόστολοι, και
άρα είναι κατώτερός τους. Δεν μπορούσαν
να καταλάβουν, ότι ο Παύλος όχι μόνον είδε
τον Χριστόν (Πράξ. 9:3), αλλά και άκουσε
τον Χριστό να ομιλεί μέσα στην καρδιά του
εν Αγίω Πνεύματι, όπως ακούουν τη φωνή
του Θεού οι Προφήτες της Π. Διαθήκης και
όλοι οι Άγιοι. Αυτή την εσωτερική αποκάλυψη
την αγνοούν οι άπιστοι και οι αιρετικοί. Την
γνωρίζουν οι άγιοι όσοι με καθαρή καρδιά και
φωτισμένο νου πλησιάζουν τον Θεό. ΟΙ άγιοι
θεολογούν με φωτισμό του Αγίου Πνεύματος.
Γι’ αυτό θα πει ο ερμηνευτής Ευθ. Ζιγαβηνός
για τον Παύλο: «ου γαρ διά ρημάτων μόνον
έμαθε τα της πίστεως, αλλά και δι’ ελλάμψεως, την ψυχήν αυτού φωτιζούσης». Όχι μόνον λοιπόν επινόημα ανθρώπινο δεν είναι το
Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά ούτε και παραδίδεται «κατ’ ανθρωπίνη παράδοσιν», παρά
με αποκάλυψη του ιδίου του Θεού. Έχει όμως
και μερικά ακόμη σπουδαία γνωρίσματα. Είναι πηγή δυνάμεως και γράφεται στις καρδιές
με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία μεταβάλλει τον άνθρωπο σε μάρτυρα Χριστού
και κήρυκα του Ευαγγελίου Του.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού πραγματοποιεί
θαύματα, που καμμία δύναμη στον κόσμο
δεν μπορεί να επιτελέσει. Έχει φέρει μέσα
στον κόσμο την μεγαλύτερη «επανάσταση»
που λέγεται αγάπη. Έχει εγκαταστήσει στον
κόσμο την ενδοξότερη και κραταιότερη βασιλεία του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές
των πραγματικά πιστών, των αγίων (Λουκ.
17:21). Είναι μία συνεχής μετάδοση δυνάμεως σε όσους την ζητούν, δυνάμεως αναστάσιμης και αναγεννητικής. Το Ευαγγέλιο
του Χριστού προσφέρει ανάσταση στους νεκρωμένους «τη αμαρτία». Είναι ζωή και πηγή
ζωής. Είναι σωτηρία ψυχής όταν ο άνθρωπος τηρεί όλα όσα διατάσσει ο Κύριος (Ματθ.
28:20). Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη πανενωτική που δεν στηρίζεται σε ανθρώπους, αλλά στην αιώνια ενότητα και κοινωνία της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του
Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στην κοινωνία
με τον Τριαδικό Θεό εισάγει το Ευαγγέλιο του
Χριστού, στην εν Χριστώ κοινωνία που «εικονίζει» την αγιοτριαδική κοινωνία και ενότητα.
Η δύναμη της ενότητας, την οποία δημιουργεί
το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η χάρη και η
αγάπη του Τριαδικού Θεού, η ίδια χάρη που
συνέχει και συντηρεί τον κόσμο και τον σώζει.
Διαφέρει, λοιπόν, όχι απλώς ποσοτικά, αλλά
ποιοτικά από τη δύναμη του κόσμου. Τα «Ευαγγέλια» του κόσμου διαιρούν κατά κανόνα
τους ανθρώπους, διότι πρέπει να εξουδετερώσουν, να επικρατήσουν. Κάθε φαινομενική ενότητα την επιβάλλουν οι ισχυροί με τη
βία που διαθέτουν. Ομιλούν για την ειρήνη
του κόσμου, αλλά τα πολεμικά εργοστάσιά
τους δεν παύουν να λειτουργούν για την καταστροφή του κόσμου. Και όμως μιλούν... Λέγουν τα «ευαγγέλιά τους».
Το Ευαγγέλιο του Χριστού πρέπει να διατηρείται ολόκληρο και ακέραιο και μόνον έτσι
θα λειτουργεί ενωτικά ανάμεσά μας, διότι ο
Παύλος προς Γαλάτας 1:6, ομιλεί για «έτερον ευαγγέλιον» που κήρυτταν οι Ιουδαιοχριστιανοί πολέμιοί του. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι εκείνοι δεν ανέτρεπαν όλο το
Ευαγγέλιο του Χριστού, αλλά μερικά σημεία
(επέμειναν να τηρούν τα Ιουδαϊκά έθιμα του
Σαββάτου, της περιτομής κ.λπ.). Ο Παύλος
όμως κηρύσσει ότι, «και ολίγον τι να μετασαλεύσει τινάς από το Ευαγγέλιο, εκείνο το
ολίγον μετασαλεύει και ανατρέπει όλον το
Ευαγγέλιο, καθώς και όποιος κόψει κάτι λίγο

Ευχαριστήριο
Η οικογένεια Κωνσταντίνου Τζαβάρα ευχαριστεί τους συγγενείς,
φίλους, και όσους παρευρέθησαν στις δύσκολες στιγμές της
απώλειας του συζύγου, πατέρα και παππού Κωνσταντίνου
Τζαβάρα. Είθε να είναι ελαφρύ το χώμα της καναδικής γης που τον
σκεπάζει. Αιωνία του η μνήμη.

από την Βασιλική μονάδα (νόμισμα μεταλλικό) όλη την μονάδα την κάμνει κουρεμένη
και άχρηστη» (Αγ. Νικόδημος). Το Ευαγγέλιο
δημιουργεί ενότητα, όταν είναι «ορθόδοξο».
Όταν παραδίδεται όπως και παρελήφθη δηλαδή στην πληρότητά του και ολότητά του.
Κάθε αλλοίωση του Ευαγγελίου (έστω) και

η μικρότερη μεταβάλλει το Ευαγγέλιο σε ένα
από τα πολλά αλλοιωμένα «ευαγγέλια» του
κόσμου, που όχι μόνο δεν σώζουν, αλλά και
καταστρέφουν. Και τέτοια είναι τα ψευτοευαγγέλια των ποικιλωνύμων αιρέσεων που από
την εποχή του Παύλου απατούν τον κόσμον.
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Γιατί αρρωσταίνουν και οι εμβολιασμένοι;
Ο αριθμός των πασχόντων από Covid-19
που είναι ήδη πλήρως εμβολιασμένοι
,αυξάνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Σύμφωνα με το Γερμανικό ινστιτούτο
«Robert Koch» (RKI) η αύξηση των κρουσμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ασυνήθιστη. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, από τον περασμένο Φεβρουάριο
περίπου 120.000 πλήρως εμβολιασμένοι
πολίτες έχουν νοσήσει ξανά , στην πλειοψηφία τους με ελαφρότερα συμπτώματα
,αναφέρει το RKI στην τελευταία .
Σύμφωνα με το ινστιτούτο, τα κλινικά συμπτώματα στην πλειονότητα των πολιτών
αυτών, περιλαμβάνουν βήχα, πυρετό και
καταρροή. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο ήπια
αλλά και σοβαρά προβλήματα μεταξύ εκείνων που έχουν εμβολιαστεί πλήρως: από
τον Φεβρουάριο, περισσότεροι από 5.000
εξ αυτών χρειάστηκε να νοσηλευτούν και
650 σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Πάνω
από 1.000 πλήρως εμβολιασμένοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, λόγω Covid-19, εκ
των οποίων το 25% από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τα τέλη Οκτωβρίου.
Ωστόσο, το RKI χαρακτηρίζει «αναμενόμενη» με την πάροδο του χρόνου, την εξέλιξη
αυτή. Όπως αναφέρει στην έκθεσή του το
γερμανικό ινστιτούτο, υπάρχουν διάφοροι
λόγοι για αυτό:
Όχι 100% προστασία: Τα εμβόλια κατά του
κορωνοϊού είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά,
αλλά δεν προσφέρουν 100% προστασία
έναντι του ιού. Έτσι, θα υπάρχουν πάντα
ορισμένοι πλήρως εμβολιασμένοι άνθρωποι που θα μολύνονται και θα αρρωσταίνουν επίσης σοβαρά.

Αυξανόμενο ποσοστό εμβολιασμού:
Επειδή τα εμβόλια δεν προσφέρουν τέλεια
προστασία, πρέπει να αυξηθεί σημαντικά το
ποσοστό των εμβολιασμένων ατόμων
Αυξάνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων: όσο ισχυρότερη είναι η μόλυνση
και όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός των
ατόμων που έχουν μολυνθεί ,τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να μολυνθούν τα
άτομα που έχουν εμβολιαστεί. Πρόσφατα,
ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στη
Γερμανία αυξήθηκε σε περισσότερα από
230.000 - περίπου 100.000 περισσότερα
από ό,τι πριν από δύο εβδομάδες.
Μειωμένη προστατευτική δράση: Υπάρχουν αρκετές μελέτες που παρέχουν ενδείξεις ότι η προστατευτική δράση των εμβολίων κατά του κορωνοϊού μειώνεται με
την πάροδο του χρόνου. Στοιχεία από το
Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ δείχνουν
επίσης ότι οι ηλικιωμένοι είναι λιγότερο
πιθανό να εμβολιαστούν. Σύμφωνα με την
Αμερικανική υγειονομική υπηρεσία CDC

,η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της Biontech έπεσε στο 77%
μετά από τέσσερις μήνες, ενώ της
Moderna παρέμεινε σχεδόν σταθερή με αποτελεσματικότητα 92 %.
Η Μόνιμη Επιτροπή Εμβολιασμών
(STIKO) στη Γερμανία, συνιστά
πλέον Τρίτη δόση εμβολιασμού για
άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω και
άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.
Μετάλλαξη Δέλτα: Η μετάλλαξη
Δέλτα, που κυριαρχεί πλέον στη
Γερμανία, μειώνει επίσης σε κάποιο
βαθμό την προστατευτική δράση των εμβολίων. «Με το παλιό στέλεχος του εμβολίου,
είχαμε 95% προστασία έναντι μιας νέας μόλυνσης», δήλωσε ο επιδημιολόγος Μπερντ
Σάλτζεμπεργκ μιλώντας στο δίκτυο ARD.
«Τώρα με την μετάλλαξη Δέλτα, αυτή η προστασία είναι μικρότερη και φτάνει περίπου
80%», προσθέτει.
Σύμφωνα με το RKI, το εμβόλιο της Johnson
& Johnson, το οποίο χορηγείται μόνο σε μία
δόση, προστατεύει μόνο κατά 70% από την
μετάλλαξη Δέλτα. Ωστόσο, αυτό το εμβόλιο
αποτελεί μόνο ένα πολύ μικρό μέρος του
εμβολιαστικού προγράμματος στη Γερμανία. Το STIKO συνιστά τώρα μια πρόσθετη
δόση εμβολίου mRNA ,τέσσερις εβδομάδες
μετά από εμβολιασμό με Johnson.
Η Προστασία έναντι του Covid-19 πάνω
από το 70%
Πόσο αποτελεσματικά είναι τα εμβόλια συνολικά; Προκειμένου να προσδιοριστεί η
λεγόμενη αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού, το RKI συγκρίνει το ποσοστό των

εμβολιασμένων για Covid-19 με το πραγματικό ποσοστό εμβολιασμού σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τα
τέλη Οκτωβρίου, η αποτελεσματικότητα του
εμβολιασμού σε άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και
59 ετών ήταν περίπου 75%. Αυτό σημαίνει:
Η πιθανότητα προσβολής από τον Covid-19
είναι μικρότερη κατά 75% από αυτή των
ατόμων που δεν έχουν εμβολιαστεί. Για ηλικιωμένους άνω των 60 ετών, αυτή η τιμή είναι ελαφρώς χαμηλότερη στο 73%.
Αλλά οι ειδικοί δεν κουράζονται να τονίζουν: Η πραγματική δύναμη του εμβολίου
Covid-19 έγκειται στην προστασία του από
σοβαρή νόσηση. «Ο στόχος της ανάπτυξης εμβολίου δεν ήταν πρωτίστως να προκαλέσει μια ανοσολογική προστασία από
οποιαδήποτε μόλυνση», δήλωσε πρόσφατα
ο Χέντρικ Στρικ , διευθυντής του Ινστιτούτου Ιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βόννης.«Πάντα αφορούσε την προστασία για
να μην υπάρξει σοβαρή νόσηση».
Σύμφωνα με το RKI, ο κίνδυνος θανάτου
λόγω Covid-19 είναι 98% μικρότερος για
τα πλήρως εμβολιασμένα άτομα ηλικίας
18 έως 59 ετών από ό,τι για τα μη εμβολιασμένα άτομα. Φαίνεται λίγο διαφορετικό
με τους ηλικιωμένους: η προστασία είναι
85%. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό; Σύμφωνα με το RKI, από τους 1067 θανάτους
εμβολιασμένων ατόμων μέχρι στιγμής στη
Γερμανία, περίπου το 73% ήταν άνω των 80
ετών. «Αυτό αντανακλά τον γενικά υψηλότερο κίνδυνο θανάτου - ανεξάρτητα από την
αποτελεσματικότητα των εμβολίων - για αυτήν την ηλικιακή ομάδα", αναφέρει η έκθεση
του RKI.

Έρχεται; "Τσιρότο" αντί για ενέσιμο
εμβόλιο για την COVID-19
Ένα νέο "τσιρότο" δέρματος, μέσω του οποίου γίνεται η χορήγηση εμβολίου Covid-19,
μπορεί να παρέχει πιο αποτελεσματική
ανοσιακή προστασία από ό,τι τα παραδοσιακά ενέσιμα εμβόλια, δείχνει η δοκιμή του
σε πειραματόζωα (τρωκτικά). Το εμβόλιοτσιρότο είναι δυνατό να αποθηκευθεί σε
θερμοκρασία δωματίου και να τοποθετηθεί
χωρίς την ανάγκη ιατρικού προσωπικού,
πράγμα που το καθιστά ιδανικό για μέρη
χωρίς υποδομές ψύξης και με ανεπάρκεια
γιατρών και νοσηλευτών.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Ντέιβιντ
Μάλερ του αυστραλιανού Πανεπιστημίου
της Κουίνσλαντ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό
"Science Advances", σύμφωνα με το "New
Scientist", έχουν αφιερώσει χρόνια στην
ανάπτυξη εμβολίων με τη μορφή επιθεμάτων δέρματος για διάφορες νόσους (γρίπη,
δάγκειο πυρετό, πολιομυελίτιδα κ.ά.) και
πλέον αξιοποιούν αυτήν την τεχνογνωσία
κατά του νέου κορονοϊού.
Το επίθεμα έχει πλάτος ενός εκατοστού και
διαθέτει 5.000 μικροσκοπικές πλαστικές
ακίδες μήκους 0,25 χιλιοστών η κάθε μία, οι
οποίες είναι επικαλυμμένες με αποξηραμένο εμβόλιο, που είναι πιο σταθερό από τη
συνήθως υγρή μορφή του. Το επίθεμα πιέζεται ανώδυνα στο δέρμα και έτσι το εμβόλιο εισχωρεί στο σώμα.
Διαπιστώθηκε ότι τα εμβόλια που χορηγούνται με αυτό τον τρόπο προκαλούν ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση, επειδή το
δέρμα είναι γεμάτο ανοσολογικά κύτταρα.

®

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

Σύμφωνα με τον δρα Μάλερ, όταν το αντιγριπικό εμβόλιο χορηγείται μέσω του δέρματος, είναι αρκετή μία δοσολογία μόνο το
ένα έκτο της κανονικής δόσης ενός ενέσιμου εμβολίου.
Οι ερευνητές δοκίμασαν το επίθεμα με ένα
υποψήφιο εμβόλιο Covid-19, το HexaPro
του Πανεπιστημίου του Τέξας, το οποίο
βρίσκεται σε φάση κλινικών δοκιμών. Τα
τρωκτικά, στα οποία έγινε το εμβόλιο μέσω
του επιθέματος, ανέπτυξαν περισσότερα
αντισώματα σε σχέση με εκείνα που έκαναν
το εμβόλιο με ένεση. Το εμβόλιο HexaPro
παρέμεινε σταθερό για τουλάχιστον έναν
μήνα στο επίθεμα όταν αποθηκεύτηκε σε
θερμοκρασία 25 βαθμών Κελσίου και για
μία εβδομάδα όταν η θερμοκρασία συντήρησής του ήταν οι 40 βαθμοί.
Η πρώτη δοκιμή του εμβολίου Covid-19 σε
μορφή δερματικού επιθέματος σε ανθρώπους θα ξεκινήσει το 2022. Εάν το εμβόλιο,
στη συνέχεια, εγκριθεί για κυκλοφορία, θα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως για την
τρίτη ενισχυτική δόση ή για νέες παραλλαγές
του κορονοϊού, καθώς είναι εύκολο η σύνθεση του HexaPro να αναπροσαρμοστεί.

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

32

Greek Press | November 5, 2021

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

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

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

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

