November 12 2021
12 Νοεμβρίου, 2021

Issue #1398
Price $1.50

www.greekpress.ca greekpressnews@gmail.com

Annual subscription rate: $200

103ηη Επέτειος Ημέρας Μνήμης 11 Νοεμβρίου 2021
Η Ημέρα Μνήμης τιμάται την
11η Νοεμβρίου κάθε έτους και
σηματοδοτεί το τέλος του Α
Παγκοσμίου Πολέμου το 1918.
Η πρόθεση της ημέρας είναι να
θυμηθούμε τους πεσόντες του
«Μεγάλου Πολέμου».
Στις 11:00 π.μ. 11 Νοεμβρίου
1918, «την ενδέκατη ώρα, της
ενδέκατης μέρας, του ενδέκατου
μήνα» αποτελεί την χρονική
στιγμή έναρξης της συνθήκης
ανακωχής των συμμάχων
με τη Γερμανία της Κομπιέν
(Compiègne), όπου έληξε και
επίσημα ο Πρώτος Παγκόσμιος
Πόλεμος.

Το «ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ»
Το «ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ» αποτελούσε για χρόνια πολλά την κύρια στήλη
του «Ελληνικού Τύπου» κάτω από τη μεστή γραφή του αείμνηστου
Κώστα Κρανιά.
Από τότε, η εφημερίδα πλέον έχει αλλάξει, έχει εκσυγχρονιστεί,
έχει αποκτήσει πληθώρα αξιόλογων συνεργατών και αποτελεί
πλέον τη πρώτη επιλογή
της παροικίας στο χώρο
του έντυπου τύπου, καθώς
επίσης και του ηλεκτρονικού
μέσα από την ιστοσελίδα
greekpress.ca
Το «ΤΗΛΕΚΟΠΙΟ» όμως
έλλειπε.
Ο
Γιάννης
Κακαγιάννης αναλαμβάνει
ως συνεχιστής της στήλης
και ελπίζει να φανεί
αντάξιος της σοβαρότητας
και της δικαίας κριτικής
και
καυστικότητας
του
αείμνηστου Κώστα Κρανιά.

σελίδα 16

Το έργο «Αρχαία Ολυμπία:
Κοινός Τόπος»
Το γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες της Αρχαίας Ολυμπίας και της
ψηφιακής αναπαράστασής της.
Το τηλεοπτικό αφιέρωμα του Associated Press, διάρκειας 7 λεπτών,
προβάλλεται στα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά δίκτυα του πλανήτη, όπως
το BBC, και σε κανάλια σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε ότι χάρη στα «προηγμένα
εργαλεία επαυξημένης πραγματικότητας, δίνουμε στους επισκέπτες την
ευκαιρία να ταξιδέψουν 25 αιώνες πίσω στο χρόνο. Η δυνατότητά μας να
αποκαθιστούμε
ψηφιακά αρχαία
μνημεία ανοίγει
νέους ορίζοντες
για το πώς
μπορούμε
να
βιώσουμε την
πολιτιστική
κληρονομιά
μας».

σελίδα 17

σελίδα 4, 5
Support.gov.gr
Η επικοινωνία
πολιτών – δημοσίου
με ένα κλικ

Αδήλωτα
τετραγωνικά
«Δεύτερη ευκαιρία»
για διορθώσεις

Ontario proposes
housing affordability
task force amid high
prices and sales

Ontario to pause
reopening plan, won't lift
capacity limits in some
settings next week
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

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

S p e c i a l s e f f e c t i v e N o v e m b e r 1 2 th t i l N o v e m b e r 1 8 th, 2 0 2 1

Now Selling

Beer, Wine & Cider

Product of South Africa

Sweet Navel Oranges

99

2

Ontario Raised Poultry

Fresh Chicken
Drumsticks

2

99

lb 2.18 kg

Product of Mexico

Sweet Jumbo Pineapples

Vine Ripe Tomatoes

¢

Green Zucchini

lb/6.59 kg

Stewing Beef

T-Bone Steaks

99

¢

99

lb 2.18 kg

/each

Canada “AAA” Grade or Higher Canada “AAA” Grade or Higher Deli Sliced Brandt Brand

Black Forest Turkey
Breast

Deli Sliced or Chunks

Havarti Cheese
9.03 lb

11.29 lb

1 14
69

325-390 g

3

lb/33.05

Beatrice

907 g

500 ml

99

2

49

/each

Maxwell House

Nabisco

925 g

226 g

7

99
/each

2

99
/each

Christie

Lactose Free Milk
1%, 2%, 3.25%, Skim or Chocolate
2 lt

3

/each

Country Harvest

Country Harvest

600 g

6’s

2

49
/each

/each

Bagels

Bread

200 g

3

99

99

/each

Ritz Crackers

/100 g

Natrel

12x100 g

1

1

/100 g

Yogurt

99

/each

Mallomars Cookies

Coffee

Astro

Sour Cream

2

99

49

lb/15.41 kg

Cheemo

Perogies

Ristorante Pizza

6

99

99

lb/3.73 kg

Dr Oetker

Product of Costa Rica

Ontario Grown

2

49
/each

2

99
/each

3
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Άνοδο στις προεγκρίσεις στεγαστικών δανείων καθώς οι
οικονομολόγοι προβλέπουν αυξήσεις επιτοκίων
Οι Καναδοί προσπαθούν
να λάβουν προεγκρίσεις
στεγαστικών δανείων και
να κάνουν κράτηση στο
επιτόκιο πριν τελειώσει η
εποχή των χαμηλών επιτοκίων, όπως προβλέπουν ορισμένοι οικονομολόγοι.
Οι μεσίτες ακινήτων και στεγαστικών δανείων λένε ότι οι πελάτες τους αναζητούν
ολοένα και περισσότερο τρόπους να διατηρήσουν τα τρέχοντα επιτόκια, επειδή
πολλές αγορές κατοικιών όπως το Τορόντο
αντιμετωπίζουν απαιτητικές συνθήκες που
καθιστούν δύσκολη τη διατήρηση των τιμών
αγοράς σε χαμηλά επίπεδα.
«Είναι μια αγορά πωλητών και μετά βίας
έχετε την ευκαιρία να βάλετε όρους (για
μια αγορά) επειδή υπάρχουν 400.000 άνθρωποι που περιμένουν τη μόνιμη κατοικία τους, 200.000 από αυτούς είναι ήδη
εδώ και υπάρχουν αγοραστές παρατεταγμένοι στις γωνίες», είπε ο ιδιοκτήτης της
Strategic Mortgage Solutions Inc., με έδρα
το Τορόντο.
«Αισθάνονται αδύναμοι, και είναι στατιστικά, έτσι απλά προσπαθούν να βρουν ένα
προβάδισμα όσο περισσότερο μπορούν».
Ο Zacks παρατήρησε μια πρόσφατη αύξηση των αιτημάτων για κρατήσεις επιτοκίων,
τα οποία παγώνουν τα επιτόκια στεγαστικών δανείων για έως και 130 ημέρες.
Τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων ποικίλλουν μεταξύ των τραπεζών, αλλά το
Ratehub.ca δείχνει ότι οι πέντε κορυφαίες
τράπεζες της χώρας προσφέρουν πενταετή
σταθερά στεγαστικά δάνεια από 2,62% έως
και 2,94%.
Τα τριετή σταθερά στεγαστικά δάνεια κυμαίνονται από 2,49 έως 3,49%, ενώ τα μεταβλητά στεγαστικά δάνεια πενταετίας κυμαίνονται μεταξύ 1,40 και 1,75%.
Το επιτόκιο, το οποίο επιβαρύνει επίσης
τους αγοραστές κατοικιών, έχει διαμορφωθεί στο 0,25% από τον Μάρτιο του 2020,
αλλά η Τράπεζα του Καναδά άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αυξηθεί καθώς
η χώρα συνεχίζει να βγαίνει από την πανδημία και να χαλαρώνει τους περιορισμούς.
Μια αύξηση τόσο στα επιτόκια των στεγαστικών δανείων όσο και στα γενικότερα επιτόκια θα τερμάτιζε μια σχεδόν διετή περίοδο με χαμηλό κόστος δανεισμού. Ωστόσο,
τα χαμηλά ποσοστά δεν έχουν συμβάλλει
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

στη μείωση του κόστους στέγασης.
Η Canadian Real Estate Association είπε ότι
η εθνική μέση τιμή κατοικίας ήταν $686.650
τον Σεπτέμβριο, αυξημένη κατά 13,9% από
$602.657 πέρυσι.
Στο Τορόντο, ήταν ακόμη υψηλότερο. Το
Toronto Real Estate Board είπε ότι η μέση
τιμή ενός σπιτιού που πωλήθηκε αυξήθηκε
κατά σχεδόν 20% σε σχεδόν 1,2 εκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο, από 968.535
δολάρια τον ίδιο μήνα πέρυσι.
Οι αυξήσεις των τιμών θα κάνουν αυτές τις
αγορές ακόμα πιο δαπανηρές.
Μια αύξηση κατά 1% στα επιτόκια στεγαστικών δανείων από τα τρέχοντα επίπεδα θα
κοστίσει σε έναν μέσο νέο αγοραστή 230
δολάρια ή 12% περισσότερο σε πρόσθετες
μηνιαίες πληρωμές τόκων, έγραψε ο αναλυτής της CIBC Capital Markets Benjamin Tal
σε σημείωμα της 4ης Νοεμβρίου προς τους
επενδυτές.
«Οι δυνητικοί αγοραστές θα αντιμετωπίσουν μια υψηλότερη τροχιά πληρωμής τόκων, που θα οδηγήσει σε μειωμένη ζήτηση
για νέες και υπάρχουσες μονάδες, με πιθανό αποτέλεσμα κάποια επιβράδυνση στον
σημαντικό κατασκευαστικό κλάδο», έγραψε.
«Οι τρέχοντες κάτοχοι μεταβλητού επιτοκίου μπορεί να επιλέξουν να διατηρήσουν
ανέγγιχτες τις πληρωμές κεφαλαίου τους
και έτσι θα απορροφήσουν πλήρως τον
αντίκτυπο των υψηλότερων επιτοκίων —
ενδεχομένως εις βάρος άλλων δαπανών».
Εάν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλά μέχρι
το 2025, πρόσθεσε «ο τεράστιος δανεισμός
που αναλήφθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα επηρεαστεί σημαντικά από τα
υψηλότερα επιτόκια».
Ο μεσίτης ακινήτων του Βανκούβερ, Tirajeh
Mazaheri, είπε ότι οι αγοραστές το έχουν
παρατηρήσει και σπεύδουν να λάβουν προέγκριση για υποθήκη για να επεκτείνουν
κάθε είδους ελάφρυνση που μπορούν.
Πολλοί, είπε, πέρασαν μεγάλο μέρος της
πανδημίας παρακολουθώντας στενά τις
τιμές των κατοικιών και ελπίζοντας ότι θα
μειωθούν, αλλά τώρα έχουν αποδεχθεί ότι
αυτό πιθανότατα δεν θα συμβεί.
«Οι άνθρωποι φοβούνται και λένε ότι αν τα
επιτόκια αυξηθούν, δεν θα μπορέσουν ποτέ
να αντέξουν οικονομικά την πόλη», είπε.
"Αυτό που βλέπουμε είναι ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να επωφεληθούν

από τις προεγκρίσεις αυτή τη στιγμή ή προσπαθούν να λάβουν έγκριση, ώστε να μπορούν να πάρουν κάτι στα χέρια τους και να
μην χάσουν τα χαμηλά ποσοστά."

Ο ανώτερος οικονομολόγος της BMO
Capital Markets, Robert Kavcic, δεν πιστεύει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ
καιρό.
Πιστεύει ότι η Τράπεζα του Καναδά πιθανότατα θα αυξήσει τα επιτόκιά της
γρηγορότερα και περισσότερο από ό,τι
περιμένουν οι περισσότεροι, και ήδη βλέπει σημάδια αύξησης των επιτοκίων των
στεγαστικών δανείων.
Σε ένα σημείωμα της 3ης Νοεμβρίου
προς τους επενδυτές έγραψε: "Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων είναι ήδη υψηλότερα στην πενταετή σταθερή περιοχή,
αλλά όσοι έχουν συμβόλαια στα χέρια τους
πιθανώς έχουν άλλους δύο μήνες για να
αγοράσουν κάτι."

Το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε
τη μονιμότητα του CafeTO
στην πόλη του Τορόντο
Το πρόγραμμα CaféTO του
Τορόντο θα επιστρέψει το
2022 μια που το δημοτικό
συμβούλιο ψήφισε, να μονιμοποιηθούν οι αίθριες επεκτάσεις εστίασης δίπλα στο πεζοδρόμιο.
Το πρόγραμμα πέρασε σχεδόν ομόφωνα
μετά από πολλές τροποποιήσεις κατά τη
συνεδρίαση της Τετάρτης, το συμβούλιο ψήφισε επίσης την άρση όλων των τελών αίτησης, μεταφοράς και άδειας για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα το επόμενο έτος.
Το CaféTO ιδρύθηκε αρχικά το 2020 για να
βοηθήσει τα εστιατόρια να λειτουργούν με
ασφάλεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας
COVID-19, συμβάλλοντας στην τόνωση
των επιχειρήσεων ενώ το φαγητό σε εσωτερικούς χώρους ήταν απαγορευμένο.
«Αυτό έσωσε επιχειρήσεις, έσωσε πολλές
επιχειρήσεις», είπε ο δήμαρχος John Tory.
Ο Tory λέει ότι οι επιπτώσεις του προγράμματος δεν ήταν απλώς οικονομικές.
«Γεννήθηκε από ανάγκη, υποθέτω θα μπορούσατε να το πείτε, από κρίση… αλλά και
από τις ανάγκες των ανθρώπων».
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Περισσότερες από 1.200 εγκαταστάσεις
συμμετείχαν στο CaféTO φέτος, σημειώνοντας αύξηση 51% σε σχέση με το 2020.
«Η πόλη επανήλθε στη ζωή», είπε ο δημοτικός σύμβουλος Mike Colle στους συναδέλφους. «Δεν έχω ξαναδεί το Τορόντο τόσο
ζωντανό παρά την πανδημία».
Τα γραφεία Υπηρεσιών Μεταφορών, Δημοτικών Αδειών και Προτύπων και Οικονομικής Ανάπτυξης και Πολιτισμού του Τορόντο
θα αναλάβουν τώρα τη θέσπιση κριτηρίων
για να διαρκέσει το πρόγραμμα CaféTO έως
το πρώτο τρίμηνο του 2023.
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Το
«ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ»
αποτελούσε για χρόνια
πολλά την κύρια στήλη
του «Ελληνικού Τύπου»
κάτω από τη μεστή γραφή του αείμνηστου ΚώΓιάννης
στα Κρανιά.
Κακαγιάννης Από τότε, η εφημερίδα
πλέον έχει αλλάξει, έχει
εκσυγχρονιστεί,
έχει
αποκτήσει πληθώρα αξιόλογων συνεργατών και αποτελεί πλέον τη πρώτη
επιλογή της παροικίας στο χώρο του
έντυπου τύπου, καθώς επίσης και του
ηλεκτρονικού μέσα από την ιστοσελίδα
greekpress.ca
Το «ΤΗΛΕΚΟΠΙΟ» όμως
έλλειπε.
Εύχομαι να φανώ αντάξιος της σοβαρότητας
και της δικαίας κριτικής
και καυστικότητας του
αείμνηστου φίλου μου
Κώστα Κρανιά.

Γενική Συνέλευση και
Εκλογές στην Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εφορευτικής επιτροπής της ΕΚΤ θα πραγματοποιηθούν η Γενική Συνέλευση των μελών στις 5
Δεκεμβρίου και οι εκλογές του οργανισμού
στις 12 Δεκεμβρίου 2021.
Το απερχόμενο ΔΣ θα κάνει απολογισμό
κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.
Παρ ’όλα αυτά όμως επικρατεί μεγάλος
προβληματισμός στη παροικία για το μέλλον του οργανισμού. Ο προβληματισμός
του κόσμου περιστρέφεται κυρίως στο,
ποια άτομα θα είναι υποψήφιοι και ποιο θα
είναι το άτομο/α που θα έχουν τον ηγετικό
ρόλο στο καινούργιο συμβούλιο.
Ευχής έργον θα ήταν να συμμετέχουν νέοι
άνθρωποι, άφθαρτοι και με δυνατό το αίσθημα του «τι εστί Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο». Υπάρχει τεράστια κρίση στη παροικία, σε όλους τους οργανισμούς, από
έλλειψη συμμετοχής των νέων ανθρώπων,
που προθυμοποιούνται εθελοντικά να αφιερώσουν χρόνο για το μέλλον αυτής της
παροικίας.
Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, ή συγκυρία των
καταστάσεων, δίνει αυτή τη στιγμή την ευκαιρία στην παροικία να δείξει τις δυνάμεις
της.
Ήδη έχουν αρχίσει να σχηματίζονται φήμες
για ονόματα υποψηφίων.
Εδώ θα είμαστε. Θα τα δούμε και θα τα πούμε όλα!

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
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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 και Πολιτικών, καθώς και
Θετικών), των Τεχνών και των Γραμμάτων.
Φυσικά οι προσπάθειες αυτές είναι θετικές
αλλά μόνο με αυτές δεν πάμε πουθενά. Θα
ακουστούν ωραίες εισηγήσεις, θα βγούνε
κάποια πορίσματα και ύστερα θα λησμονηθούν. Θα πρέπει η Γενική Γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού να αφουγκραστεί,
επιτέλους, τη παροικία και τους αστικούς
οργανισμούς που την εκπροσωπούν. Αλλιώς θα συνεχίζει να οργανώνει συνέδρια
και ημερίδες χωρίς ουσιαστικό νόημα και
αποτέλεσμα, παρά μόνο για φωτογραφίες
και φιλοφρονήσεις των εμπλεκομένων.

αντίστοιχα) και αποστολή τους είναι να διεκπεραιώσουν τις εκλογές και να ανακοινώσουν ένα τίμιο αποτέλεσμα σύμφωνα με το
καταστατικό της ΕΚΤ. Η φήμη και των δύο
αυτών ανθρώπων το εγγυάται αυτό. Για
οικονομικό έλεγχο πάντως, δεν είναι υπεύθυνοι. Μη τους φορτώνουμε λανθασμένα
ή εσκεμμένα επιπλέον αρμοδιότητες.. Έτσι
για να μη τρελαινόμαστε!
Είναι λυπηρό όταν ένας τόσο παλιός και
έμπειρος δημοσιογράφος-εκδότης της παροικίας συνεντευξιαζόμενος σε ΜΜΕ του
Μόντρεαλ, να μεταφέρει τόσο λάθος πληροφορίες. Δυστυχώς καταντά παραπληροφόρηση. Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
έχει χαμηλό αριθμό μελών σε σύγκριση με
παλαιότερα χρόνια. Αυτό είναι γεγονός.
Αυτή τη στιγμή έχει 2500 εγγεγραμμένα
μέλη περίπου (ταμειακώς τακτοποιημένα). Σε καμμιά περίπτωση δεν έχει μόνο
300 εγγεγραμμένα μέλη!! Όπως ανέφερε ο
εκδότης-δημοσιογράφος.
Καλό είναι όταν δεν γνωρίζουμε τα νούμερα, να μην αναφερόμαστε σ' αυτά.

Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
“ΕΔΕΙΞΕ” ΤΟ ΔΙΑΔΟΧΟ
ΤΟΥ

Η ψήφος των Ελλήνων
εξωτερικού και το μοίρασμα
της «πίτας»

Η στήριξη στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
Ελπιδοφόρο και οι βολές στο Πατριαρχείο
Μόσχας για το ζήτημα της Ουκρανικής
Εκκλησίας.
Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια σχετικά
με τη διαδοχή του και το μέλλον του Πατριαρχείου. Έδωσε χωρίς περιστροφές ψήφο
εμπιστοσύνης στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. «Από το Πατριαρχείο
έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο πρόσωπό
του», υπογράμμισε, στέλνοντας ηχηρά μηνύματα εντός και εκτός Αμερικής:
«Τον στείλαμε για να ηγηθεί αυτής της μεγάλης επαρχίας. Τον επιλέξαμε διότι υπό τας
παρούσας συνθήκας δεν θα μπορούσαμε
να βρούμε καταλληλότερο και καλύτερο».
Επίσης για πρώτη φορά εξέφρασε ανοιχτά
την οργή του για την Εκκλησία της Ρωσίας
και τη στάση της απέναντι στο Φανάρι. Ο
Οικουμενικός Πατριάρχης διατύπωσε ανοιχτά και την οργή του για τις επιθέσεις που
δέχεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη
Ρωσία επειδή παραχώρησε αυτοκεφαλία
στην Εκκλησία της Ουκρανίας. «Θύμωσαν
και έκοψαν την κοινωνία μου από τα δίπτυχα. Δεν με μνημονεύουν πλέον. Θα έλεγα
σκασίλα μου», ήταν το μήνυμά του προς το
Πατριαρχείο Μόσχας.

Για τη τάξη των πραγμάτων

Η Ακαδημία Αθηνών και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών
διοργανώνουν Ημερίδα αφιερωμένη στην
Ελληνική Διασπορά, με τίτλο «Απόδημος
Ελληνισμός – Η Ιστορία, το Έργο και η

Γράφτηκε σε παροικιακό τύπο πως η κ. Κερογλίδου και ο κ. Φαναράς ηγούνται του
οικονομικού ελέγχου στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο. Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, η κ. Κερογλίδου και ο
κ. Φαναράς συμμετέχουν στην Εφορευτική
επιτροπή (ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος

προβάλλουν γιατί δεν έχετε «budget» από
το ελληνικό κράτος. Τώρα που ολοφάνερα
υπάρχει «budget» τα ΜΜΕ της παροικίας
για άλλη μια φορά είναι «στην απ’ έξω».
Κάπου δηλαδή καταντά και κοροϊδία…

Παραιτήθηκε ο Νίκωνας
Γεωργακόπουλος!

«Βόμβα» έπεσε τη
περασμένη
Παρασκευή στην Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο!
Ο Νίκωνας Γεωργακόπουλος, Αντιπρόεδρος και ταμίας της
ΕΚΤ, παρέδωσε στο
πρόεδρο κ. Αρτεμάκη την παραίτηση του.
Δεν γνωρίζουμε το λόγο ή την αιτία της παραίτησης του, αλλά σίγουρα είναι άξιο απορίας το «timing». Να θυμίσω πως η θητεία
του σημερινού συμβουλίου λήγει στις 31
Δεκεμβρίου και γι’ αυτό το λόγο έχουν δρομολογηθεί Γενική Συνέλευση και εκλογές.
Ο Νίκωνας Γεωργακόπουλος ανέλαβε τη
προεδρία της Κοινότητας το 2010 και ενώ
όλοι περίμεναν η Κοινότητα να δηλώσει
πτώχευση, κατάφερε τότε με το συμβούλιο
του και τη βοήθεια του κόσμου να αποσοβήσει το «μοιραίο» γεγονός. Εύχομαι να απαντηθούν κάποια ερωτηματικά σχετικά με τη
παραίτηση του στη Γενική Συνέλευση γιατί
οι φήμες οργιάζουν…

Ο Τσίπρας και το κεράκι
Αυτή τη στιγμή, δεν θα σταθώ στη λογική
του νόμου, όπου ο Έλληνας του εξωτερικού
για να ασκήσει το συνταγματικό του δικαίωμα να ψηφίζει από το τόπο που κατοικεί,
πρέπει να πληροί την προϋπόθεση, να έχει
διαμείνει συνολικά στην Ελλάδα «2 χρόνια
τα τελευταία 35 χρόνια».!!!!!
Θα σχολιάσω όμως τη διαφημιστική καμπάνια του Ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών
που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό στα ΜΜΕ
της Ελλάδας! Δηλαδή έχουν εγκριθεί και
διανέμονται εκατομμύρια ευρώ σε όλα τα
κανάλια, εφημερίδες και ιστοσελίδες στην
Ελλάδα. Δηλαδή η καμπάνια για να ενημερωθεί ο απόδημος Έλληνας, ο Έλληνας
του εξωτερικού, για τη διαδικασία της εγγραφής του στους εκλογικούς καταλόγους
γίνεται ΜΟΝΟ στα ΜΜΕ της Ελλάδας και σε
κάποια «επιλεγμένα» στις ΗΠΑ! Απίστευτο
και όμως αληθινό!
Δυστυχώς τα ΜΜΕ εξωτερικού, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ
ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ, δεν έχουν εισπράξει κανένα
κομμάτι από τη «πίτα»! Τα ΜΜΕ της παροικίας που αφουγκράζονται και ενημερώνουν
τον Ελληνισμό δεν έχουν λάβει καμμιά χρηματοδότηση για ένα μείζον θέμα ενημέρωσης του απόδημου Έλληνα.
Αλήθεια κ. Πρέσβη στην Οτάβα και αγαπητοί κ. πρόξενοι ανά τον Καναδά, μπορείτε να μεριμνήσετε επί του θέματος; Όταν
στέλνετε ανακοινώσεις, όλα τα ΜΜΕ τις

Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια φωτογραφία
του Αλέξη Τσίπρα που ανάβει κερί στην εκκλησία. Τη φωτογραφία τη διακινούν διάφορα αριστερόστροφα τρολ, καθώς εθίγησαν
από τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη
στο Mega: «Ίσως ο κ. Τσίπρας δεν έχει νιώσει ποτέ την ανάγκη να μπει σε μια εκκλησία να ανάψει ένα κερί. Οι εκκλησίες είναι
ανοιχτοί χώροι λατρείας». Ο ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει τον θεό
του. Η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης έχει
άδικο. Ο Αλέξης και κερί έχει ανάψει και τα
χέρια των μητροπολιτών ασπάζεται. Απλώς
μετά, όταν πηγαίνει στο κόμμα, τους λέει ότι
είναι άθεος.
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ΛΟΒΕΡΔΟΣ: «Στις 6
Δεκεμβρίου ανατέλλει και
πάλι ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ»

Με στόχο να επιστρέψει το ΠΑΣΟΚ εκεί που
ανήκει, δηλαδή «στο λαό και στα μέλη του»,
ο υποψήφιος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος παρουσίασε τις προτάσεις του
για το μέλλον της παράταξης και της χώρας,
κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ενόψει των εσωκομματικών εκλογών της 5ης
Δεκεμβρίου. Χρησιμοποιώντας λέξεις όπως
«αλλαγή» και «λαός» στο σύνθημα του, ο
υποψήφιος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας
Λοβέρδος με σύνθημα τη φράση «Αλλαγή
είναι η Αλήθεια» μίλησε για όλα. «Στις 5 Δεκεμβρίου το ΠΑΣΟΚ ξαναγεννιέται. Στις 6
Δεκεμβρίου ανατέλλει και πάλι ο ήλιος του
ΠΑΣΟΚ. Αλλάζουμε με τη δύναμη της αλήθειας», είπε ο κ. Λοβέρδος.

συγκεντρωθεί περίπου $1,200,000 για τις
ανάγκες της Κοινότητας.
Τα λαχεία μπορείτε να προμηθευτείτε από
τα γραφεία της ΕΚΤ καθώς και από τα μέλη
της ερανικής επιτροπής.
Το κόστος του λαχείου είναι $100 το καθένα.

Ομοσπονδία Θεσσαλών
Οντάριο

Η Ομοσπονδία Θεσσαλών του Οντάριο στα
πλαίσια των 200 χρόνων της επανάστασης
του 1821 έχει οργανώσει ανάμεσα στα μέλη
της (και όχι μόνο) και προτρέπει όλους να
περπατήσουν 1821 χιλιόμετρα.
Πολλοί ομογενείς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό και έχουν πετύχει μέχρι στιγμής
να περπατήσουν 1,160 χιλιόμετρα. (μπορείτε να δείτε αναλυτικές αναρτήσεις στα δίκτυα
κοινωνικής δικτύωσης της Ομοσπονδίας)
Συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία Θεσσαλών και το συμβούλιο της που εν καιρώ
πανδημίας έχουν βρει διάφορους τρόπους
και «φέρνουν» κοντά τα μέλη τους και διατηρούν την επαφή με πρωτότυπες πρωτοβουλίες. ΜΠΡΑΒΟ!

Η 8η Νοεμβρίου θα είναι πάντα μία από τις
πιο ένδοξες ημέρες της ελληνικής και όχι
μόνο αρχαιολογίας και ιστορίας.
Είναι η ημέρα που το 1977, ο σπουδαίος
αρχαιολόγος Μανόλης Ανδρόνικος θα ανακάλυπτε στη Βεργίνα τον τάφο του βασιλιά
Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας, πατέρα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Λίγες ημέρες αργότερα, ο Μανόλης Ανδρόνικος παρουσίαζε στους δημοσιογράφους
τα πρώτα επίσημα στοιχεία της ανακάλυψης του.
«NΑΙ, πιστεύω ακράδαντα πια ότι ο νεκρός
του τάφου της Βεργίνας, είναι ο Φίλιππος
Β’, πατέρας του Μεγαλέξανδρου»

Από τα Σεπόλια στον…
Λευκό Οίκο ο Γιάννης
Αντετοκούνμπο

Συνεχίζεται η διανομή του
Κοινοτικού λαχείου

Η ερανική επιτροπή της ΕΚΤ έχει επικεντρώσει πλέον όλη την ενέργεια της στη διανομή του λαχείου που θα κληρωθεί στις 31
Δεκεμβρίου 2021 και ο νικητής θα λάβει ένα
ολοκαίνουργιο Μερσεντές (στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν).
Να θυμίσουμε πως ο στόχος της επιτροπής είναι η συγκέντρωση $1,500,000 μέχρι τότε. Η προσπάθεια βρίσκεται σε πολύ
καλό δρόμο καθότι μέχρι στιγμής έχουν

Ερωτήματα για τις εικόνες
ντροπής

Στο ΝΒΑ υπάρχει εδώ και χρόνια μία συγκεκριμένη παράδοση: οι ομάδες που κατακτούν το πρωτάθλημα επισκέπτονται
ύστερα από λίγους μήνες τον «πλανητάρχη», για να τον γνωρίσουν, να μιλήσουν
μαζί του και να δεχτούν τα συγχαρητήριά

άφηναν να μπουν στο γήπεδο; Όσο αφορά
την τήρηση του υγειονομικού πρωτόκολλου,
είναι προφανές ότι αγνοήθηκε. Κι ας το δήλωσε ξεκάθαρα ο υπουργός Υγείας Θάνος
Πλεύρης, ότι την ευθύνη θα φέρουν και οι
ΠΑΕ. Οι «επενδυτές» του ποδοσφαίρου,
όπως αυτοαποκαλούνται. Ποιος θα τους
ελέγξει και ποινικά εκτός από πειθαρχικά; Ο
Άρης κινδυνεύει με τιμωρία να παίξει χωρίς
θεατές από δύο έως τέσσερις αγωνιστικές
και με πρόστιμο από 50.000 έως 250.000
ευρώ. Ο Ολυμπιακός είχε τιμωρηθεί μία
αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών για
τα επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί
του στο ματς με τον Παναθηναϊκό. Οπαδοί
του Παναθηναϊκού προκάλεσαν επεισόδια
έξω από τη Λεωφόρο στο παιχνίδι με τον
Ιωνικό. Αθώωση. Προχθές στο ντέρμπι με
τον ΠΑΟΚ είχαν και πάλι αψιμαχίες με την
αστυνομία, τραυμάτισαν και έναν φύλακα
του γηπέδου. Οπαδοί του ΠΑΟΚ προκάλεσαν επεισόδια και συγκρούστηκαν με την
αστυνομία έξω από την Τούμπα πριν από
τον αγώνα με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Δεν
κλήθηκε καν σε απολογία.

29 Καθηγητές του
Πολυτεχνείου Κρήτης
ανάμεσα στους Κορυφαίους
2% Επιστήμονες Παγκοσμίως

Βεργίνα – Η ημέρα που
ήρθε στο φως ο τάφος του
Φιλίππου Β’

Συμφωνία Κοινότητας –
Αρχιεπισκοπής

Σε συμφωνία κατάληξε η πολύχρονη διαμάχη μεταξύ Κοινότητας και Αρχιεπισκοπής.
Μέχρι στιγμής, είναι άγνωστοι οι όροι της
συμφωνίας καθώς κρατείται «σιγή ιχθύος»
και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχει
επίσημη ανακοίνωση.
Ο κόσμος διερωτάται γιατί δεν δημοσιοποιούνται οι όροι της συμφωνίας, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν διάφορες φήμες
στα καφενεία και στα «πηγαδάκια» της
παροικίας.
Ελπίζουμε σύντομα οι υπεύθυνοι να «ανοίξουν το στόμα τους» και να ενημερώσουν
τη παροικία. Αλλιώς θα διαιωνίζεται αυτή η
κατάσταση που μόνο κακό προκαλεί στον
ελληνισμό.
Αναμένουμε στη Γενική Συνέλευση της ΕΚΤ
(5 Δεκεμβρίου) ο πρόεδρος κ. Αρτεμάκης να
ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση αυτή και να
διαφωτίσει τη παροικία. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον Αρχιεπίσκοπο.

του. Τα τελευταία χρόνια αυτή η παράδοση
είχε «σπάσει». Βλέπετε, οι περισσότεροι
παίκτες του «μαγικού κόσμου» δεν ήθελαν
καμία επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Oμως, η αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας στις
ΗΠΑ έφερε την επαναφορά αυτού του… τελετουργικού. Eτσι, τα «ελάφια» επισκέφτηκαν τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, σε
μια μοναδική στιγμή της καριέρας, αλλά και
της ζωής των παικτών και των προπονητών
τους. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε και
πάλι την νοοτροπία του, αφού όταν έφθασε
στον Λευκό Οίκο μίλησε ξανά για σκληρή
δουλειά και θυμήθηκε ο ξεκίνημά του από
τα Σεπόλια. «Είναι απίστευτο. Τρομακτικά
απίστευτο.”

Στο καταθλιπτικό τοπίο του ελληνικού ποδοσφαίρου προστέθηκε ακόμη ένα... νέφος
γεμάτο χημικά, χειροβομβίδες κρότου - λάμψης και δακρυγόνα που εισέπνευσαν και
παιδιά στην κερκίδα με αποτέλεσμα τη διακοπή για μία ώρα του αγώνα Βόλος - Άρης
στο Πανθεσσαλικό.
Όλα ξεκίνησαν ένα τέταρτο μετά την έναρξη
του ματς, όταν 500 οπαδοί του Άρη έσπασαν τις θύρες και ανέβηκαν στην κερκίδα. Το
γήπεδο σκεπάστηκε από χημικά που έριξε η
αστυνομία, η αναπνοή έγινε δύσκολη και ο
διαιτητής Καραντώνης αναγκάστηκε να διακόψει το παιχνίδι στο 22’. Ακολούθησε πανδαιμόνιο, μικρά παιδιά ούρλιαζαν, γιατί στο
μεταξύ τα ΜΑΤ είχαν εισβάλει στην κερκίδα,
ο δήμαρχος Μπέος συγκρούστηκε με τους
οπαδούς του Άρη και μετά έκανε δηλώσεις
στο συνδρομητικό κανάλι ότι «δεν φταίει ο
Άρης» και επιτέθηκε στον… Αυγενάκη.
Ο Βόλος ζήτησε τρεις φορές με ανακοίνωσή
του την οριστική διακοπή του ματς, ενώ οι
οργανωμένοι οπαδοί του Άρη «Super 3» τον
κατηγόρησαν ευθέως ότι πρώτα τους έδωσε
εισιτήρια και μετά τους κλείδωσε τις πόρτες.
Ο Μπέος κατηγόρησε τον αστυνομικό διευθυντή του Βόλου και ζήτησε την παραίτησή
του. Μετά την παρέλευση μιας ώρας στα
αποδυτήρια και ενώ η ατμόσφαιρα καθάρισε, ο Καραντώνης επανήλθε, πρώτα έλεγξε
το VAR και αμέσως απέβαλε τον Μπερτόλιο
του Άρη, τον Γκρίλο του Βόλου, καθώς και
τον αναπληρωματικό Μπαριέντος της θεσσαλικής ομάδας επειδή συνεπλάκησαν.
Το παιχνίδι τελείωσε 2-1 υπέρ του Άρη,
αλλά με το ποδόσφαιρο πια ουδείς ασχολείται στην Ελλάδα, μιας και τον λόγο έχει
το… παραποδόσφαιρο, το οποίο θέτει μερικά καίρια ζητήματα:
Υπάρχει ΚΥΑ που απαγορεύει τις μετακινήσεις οπαδών; Υπάρχει. Ποιος την αγνοεί,
πιθανότατα κάνοντας και αντιπολιτευτική
τακτική για να φθείρει την κυβέρνηση; Στο
ίδιο γήπεδο βρέθηκαν και οπαδοί της ΑΕΚ
πριν από δύο Κυριακές. Οπαδοί της ΑΕΚ
μπήκαν και στη Ριζούπολη, μάλιστα πήδηξαν και στον αγωνιστικό χώρο μετά το
παιχνίδι. Ποιος τους προμήθευσε εισιτήρια;
Οι οπαδοί του Άρη πόσταραν τα εισιτήριά
τους στα social media. Είναι αλήθεια ότι
τους δόθηκαν εισιτήρια και μετά δεν τους

Επιβεβαιώθηκε και φέτος το υψηλής ποιότητας ερευνητικό έργο που παράγει, καθώς
και η διεθνής φήμη που έχει αποκτήσει, το
Πολυτεχνείο Κρήτης, σύμφωνα με την πρόσφατη ταξινόμηση της βιβλιομετρικής μελέτης των Baas, Boyak, Ioannidis (2021) του
Πανεπιστημίου Stanford. Η κατάταξη αυτή,
με τίτλο “Data for updated science-wide
author databases of standardized citation
indicators“, ανακοινώνεται ετησίως και αξιολογεί την επίδοση όλων των ακαδημαϊκών
παγκοσμίως.
Είκοσι εννέα (29) μέλη του ακαδημαϊκού
προσωπικού του Ιδρύματος (μεταξύ αυτών
το 20% των υπηρετούντων σήμερα μελών
ΔΕΠ) εμφανίζονται συνολικά στις λίστες της
κατάταξης.
Η ανανεωμένη, για το 2021, ταξινόμηση
των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου
βασίζεται σε αριθμό δεικτών με επίκεντρο
τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου
τους κατά τη διάρκεια του έτους 2020 και
του συνολικού τους έργου και αφορά σε
αξιολόγηση των δεικτών αυτών για πέραν
των 8.000.000 επιστημόνων παγκοσμίως.
Η ευρύτερη ετήσια αξιολόγηση της ομάδας
του Πανεπιστημίου Stanford βασίζεται στον
αντίκτυπο του δημοσιευμένου ερευνητικού
έργου και συγκεκριμένα στις αναφορές που
έχει λάβει κάθε επιστήμονας με τουλάχιστον
5 δημοσιεύσεις σύμφωνα με τη βάση δεδομένων Scopus.
Είκοσι δύο (29) μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης βρίσκονται
για το έτος 2020 στη λίστα με τους κορυφαίους 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως,
καθώς και σ’ αυτούς που ανήκουν στο κορυφαίο 2% παγκοσμίως στην επιστημονική
περιοχή τους (μεταξύ 22 επιστημονικών
πεδίων και 176 υποκατηγοριών τους που
αναλύθηκαν).
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Καναδάς Covid-19: Τα παιδιά κάτω
των 12 ετών αντιπροσωπεύουν πλέον
την πλειοψηφία των κρουσμάτων
Περίπου το 89% του επιλέξιμου πληθυσμού
είναι μερικώς εμβολιασμένο και περίπου το
84% του επιλέξιμου πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο.
Για πρώτη φορά στην πανδημία της
COVID-19, τα παιδιά δημοτικού σχολείου
είναι πλέον η ομάδα που βλέπει τον μεγαλύτερο αριθμό νέων καθημερινών μολύνσεων,
αναφέρει η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του
Καναδά (PHAC). Μιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου στην Οτάβα την Παρασκευή, η Διευθύντρια Δημόσιας Υγείας Δρ Theresa Tam
είπε ότι τα άτομα κάτω των 12 αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος πάνω από το
20% των ημερήσιων περιπτώσεων, παρόλο
που αντιπροσωπεύουν μόνο το 12% του
πληθυσμού της χώρας.
Η Dr. Theresa Tam είπε ότι τα άτομα κάτω
των 12 αντιπροσωπεύουν επί του παρόντος
πάνω από το 20% των ημερήσιων περιπτώσεων, παρόλο που αντιπροσωπεύουν
μόνο το 12% του πληθυσμού της χώρας.
Η Tam πρόσθεσε ότι η υπερεκπροσώπηση
δεν είναι “απροσδόκητη”, δεδομένου του
“υψηλού επιπέδου εμβολιασμού σε άλλες
ηλικιακές ομάδες”. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά PHAC,
υπάρχουν περίπου 4,3 εκατομμύρια παιδιά
κάτω των 12 ετών που δεν είναι εμβολιασμένα. Την Τετάρτη, τα Κέντρα Ελέγχου
και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ
ενέκριναν τη χρήση του εμβολίου της Pfizer
για την COVID-19 για παιδιά ηλικίας πέντε
έως 11 ετών.
Οι εμβολιασμοί στις ΗΠΑ ξεκίνησαν αυτήν
την εβδομάδα. Παρόλο που ο Καναδάς έχει
παραγγείλει 2,9 εκατομμύρια δόσεις του
εμβολίου της Pfizer για παιδιά, εξακολουθεί
να εκκρεμεί η έγκριση από τις ρυθμιστικές

αρχές.
Η Dr. Theresa Tam επιβεβαίωσε ότι η
αναθεώρηση του εμβολίου από τη Health
Canada παραμένει σε εξέλιξη και πιθανότατα θα περάσουν εβδομάδες, και όχι μήνες,
μέχρι να λάβει απόφαση ο Οργανισμός. Η
Dr. Theresa Tam προσπάθησε να διαβεβαιώσει το κοινό, λέγοντας ότι υπήρξαν κάποια
κρούσματα σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, αλλά παραμένουν μικρά σε μέγεθος.
Πρόσθεσε ότι τα μικρότερα παιδιά εμφανίζουν πιο ήπιες λοιμώξεις από την COVID-19
από τους ενήλικες, αλλά υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις πιο σοβαρής ασθένειας.
Σε νέες προβολές για την COVID-19 που
κυκλοφόρησαν την Παρασκευή, οι αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας του
Καναδά PHAC ζήτησαν αυξημένο εμβολιασμό μεταξύ εκείνων που αλληλεπιδρούν με
παιδιά κάτω των 12 ετών, προκειμένου να
προστατευθούν από την COVID-19.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, πέρα από
την προστασία των ατόμων από σοβαρές
εκβάσεις και τη μείωση της πίεσης στο σύστημα υγείας, η αύξηση της εμβολιαστικής
κάλυψης σε ολόκληρη την κοινότητα είναι
επίσης σημαντική για τον περιορισμό της
εξάπλωσης σε παιδιά που είναι πολύ μικρά
για να εμβολιαστούν και ως εκ τούτου για τη
μείωση της εξάπλωσης σε σχολεία και όχι
μόνο», δήλωσαν αξιωματούχοι. Συνολικά,
περισσότερες από 58,9 εκατομμύρια δόσεις
εμβολίων COVID-19 έχουν χορηγηθεί σε
ολόκληρο τον Καναδά από την έναρξη του
εμβολιασμού τον περασμένο Δεκέμβριο.
Περίπου το 89% του επιλέξιμου πληθυσμού
είναι μερικώς εμβολιασμένο και περίπου το
84% του επιλέξιμου πληθυσμού είναι πλήρως εμβολιασμένο.

Παγκόσμια συμμαχία για τον
τερματισμό των αυτοκινήτων
εσωτερικής καύσης ως το 2035
30 χώρες και 6 μεγάλες αυτοκιμητοβιομηχανίες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να
τερματίσουν το αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης ως το 2035.
Οι υπογράφοντες δεσμεύονται στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα COP26 να σταματήσουν να παράγουν αυτοκίνητα και φορτηγά που δεν θα έχουν μηδενικές εκπομπές
ρύπων από την επόμενη δεκαετία.
Ο τερματισμός των πωλήσεων αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης από το 2035 στις
πιο σημαντικές αγορές του κόσμου ,είναι
από τους πιο σημαντικούς στόχους που
έθεσε η συμμαχία χωρών, κατασκευαστών
και άλλων οργανισμών στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής για το κλίμα που πραγματοποιείται στη Γλασκώβη . Ο τομέας των
μεταφορών ευθύνεται για περίπου το 20%
των παγκόσμιων εκπομπών θερμοκηπίου.
Και πρακτικά το 90% αντιστοιχεί στις οδικές
μεταφορές.
Η δέσμευση για τον τερματισμό των αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης ως το 2035,
παρουσιάζεται επίσημα σημερα το COP26.
Και ορίζει ότι οι περιπου 100 υπογράφοντες
θα εργαστούν έτσι ώστε «όλες οι πωλήσεις
νέων αυτοκινήτων και φορτηγών να είναι
μηδενικές εκπομπές ρύπων παγκοσμίως

έως το 2040 και το αργότερο το 2035 στις
κύριες αγορές». Περίπου τριάντα χώρες
βρίσκονται σε αυτή τη συμφωνία της οποίας ηγήθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο και στην
οποία μέχρι το βράδυ της Τρίτης είχαν προστεθεί και άλλα σημαντικά έθνη όπως ο
Καναδάς, η Ινδία, η Ολλανδία, η Αυστρία,
η Νορβηγία, η Χιλή και η Δανία. Ωστόσο,
οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Γερμανία, η Γαλλία και η
Ισπανία δεν έχουν υπογράψει τη συμφωνία
. Από την πλευρά των κατασκευαστών, έξι
μεγάλες παγκόσμιες εταιρείες - η Ford, η
General Motors, η Volvo, η Mercedes-Benz,
η Jaguar Land Rover και η κινεζική BYD έχουν ενταχθεί σε αυτήν την πρωτοβουλία.
Αυτή η δέσμευση ανταποκρίνεται σε αυτό
που είχε ζητήσει ο Γενικός Γραμματέας των
Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στα
μέσα Οκτωβρίου, πριν από τη σύνοδο κορυφής. Μιλώντας σε συνέδριο για τη βιώσιμη κινητικότητα, ο Γκουτέρες προέτρεψε
τις ανεπτυγμένες χώρες να σταματήσουν
να κατασκευάζουν αυτοκίνητα εσωτερικής
καύσης από το 2035. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε επίσης να σταματήσει αυτός ο τύπος αυτοκινήτων που
εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου από το
2035 .

Ψήφος αποδήμων
Το σποτ του ΥΠΕΣ – « Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά
πού χτυπάει η καρδιά σου»
Νέο σποτ για την ψήφο αποδήμων
δημοσίευσε το ΥΠΕΣ στο οποίο δίνονται οδηγίες στους ομογενείς για το
πως μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
Στην ψήφο αποδήμων αναφέρεται
το νέο σποτ του υπουργείου Εσωτερικών. Εκεί καλεί τους ομογενείς να
μπουν στη νέα πλατφόρμα apodimoi.
gov.gr και να υποβάλουν τις αιτήσεις
τους προκειμένου να μπορέσουν να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
από τον τόπο διαμονής τους.
Το σποτ του Υπουργείου Εσωτερικών για
την ψήφο των αποδήμων αναφέρει:
«Σημασία δεν έχει πού ζεις, αλλά πού χτυπάει η καρδιά σου. Το πρώτο βήμα για να
έρθει η Ελλάδα πιο κοντά σε εσένα, έγινε.
Αν έχεις μείνει συνολικά δύο χρόνια στην
Ελλάδα τα τελευταία 35 χρόνια και έχεις
κάνει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το
προηγούμενο έτος, μπορείς να ασκήσεις το

εκλογικό σου δικαίωμα όπου κι αν ζεις.
Μπες στη νέα πλατφόρμα του Υπουργείου
Εσωτερικών apodimoi.gov.gr , ενημερώσου
για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και υπόβαλε την αίτησή σου στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού.
Διαμόρφωσε το μέλλον της χώρας σου με
την ψήφο σου. Γιατί όπου ζουν Έλληνες ζει
και η Ελλάδα.
Η ψήφος σου. Η χώρα σου.
Μπες σήμερα στο www.apodimoi.gov.gr »

Παγκόσμιο Κέντρο Της Ελληνικής
Ομογένειας Η Θεσσαλονίκη

Με Το 1Ο Παγκόσμιο Πανομογενειακό Συνέδριο, Που
Διοργανώνεται Από 15-17 Ιουλίου 2022
Τη διοργάνωση του 1ου Παγκόσμιου Πανομογενειακού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη, από τις 15
μέχρι και τις 17 Ιουλίου 2022, με
θέμα «Ο Αριστοτέλης συναντά τον
Ιπποκράτη», ανακοίνωσαν ο ΓΓ
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου
Εξωτερικών Ιωάννης Χρυσουλάκης, ο υφυπουργός ΜακεδονίαςΘράκης Σταύρος Καλαφάτης και ο
πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Κυριάκος Αναστασιάδης.
Το πανομογενειακό συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» και
συνδιοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
το υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης) καθώς και από άλλους
φορείς της περιοχής και το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
«Η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως πόλης
που θα φιλοξενήσει το μοναδικής κλίμακας και εμβέλειας συνέδριο εντάσσεται στη
στρατηγική μας να καταστεί η συμπρωτεύουσα παγκόσμιο κέντρο της ελληνικής ομογένειας, ένα κόμβος για τους απανταχού
Έλληνες και λίκνο σπουδαίων πρωτοβουλιών και συνεργασιών», δήλωσε σχετικά
ο ΓΓ Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του ΥΠΕΞ Ιωάννης Χρυσουλάκης. Ο κ. Χρυσουλάκης ενημέρωσε ότι
το συνέδριο θα αναπτυχθεί σε επιμέρους
θεματικές, οι οποίες θα αφορούν, μεταξύ άλλων, τους τομείς της Ιατρικής -όπου
ήδη υπάρχει σχετική προετοιμασία από
το Aristotle Medical Forum και το Hellenic
Diaspora Medical Forum-, της Νεολαίας,
των ΜΜΕ, των εθνικοτοπικών οργανώσεων
της Διασποράς αλλά και την ΠαΔΕΕ, την

Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού, με στόχο την παρουσία διακεκριμένων εκπροσώπων διαφόρων πεδίων, τη
γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και τη σύσφιξη
σχέσεων.
«Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του
Υπουργείου Εξωτερικών, κεντρικός πυλώνας προώθησης της Ελλάδας στο εξωτερικό και παράλληλα συνδετικός κρίκος
και σημείο αναφοράς με τον Απόδημο Ελληνισμό, φιλοδοξεί, με τη διοργάνωση του
Παγκόσμιου Πανομογενειακού Συνεδρίου,
να θέσει ισχυρά θεσμικά θεμέλια για την
πολυεπίπεδη διασύνδεση της ομογένειας
από όλον τον κόσμο», τονίζεται σε σχετική
ανακοίνωση.
Επισημαίνεται δε, ότι «η πραγματοποίηση
παράλληλων συνεδρίων υπό την σκέπη
του Πανομογενειακού επιτρέπει όχι μόνο
τη σφυρηλάτηση δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων του εκάστοτε συνεδρίου, αλλά
και μία άνευ προηγουμένου διεπιστημονική,
διαθεματική διάδραση που μπορεί να οδηγήσει σε καινοτόμες συνέργειες των μελών
του απόδημου ελληνισμού μεταξύ τους,
αλλά και με την μητρόπολη, με στόχο την
ανάδειξη του αξιολογότατου και πάντοτε
αξιόμαχου δυναμικού που διαθέτει».
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Η πανδημία σαρώνει τους
ανεμβολίαστους: 9 στους
10 στις ΜΕΘ δεν έχουν
κάνει εμβόλιο -1.200 νεκροί σε ένα μήνα.Τα στοιχεία από τα νοσοκομεία
της χώρας δεν αφήνουν
Ηλίας
Κουτίνας
περιθώριο για αμφιβολίες:
Η πανδημία σαρώνει τους
ανεμβολίαστους, οι οποίοι
καθημερινά κατακλύζουν τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Τη στιγμή που τα πλέον ανησυχητικά σενάρια «βλέπουν» μόλυνση ενός εκατομμυρίου
ανεμβολίαστων το προσεχές διάστημα, τα
επίσημα δεδομένα του ΕΟΔΥ έρχονται να
επιβεβαιώσουν ότι οι ανεμβολίαστοι πολίτες είναι στην πρώτη γραμμή κινδύνου.
Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση, ο
αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται
διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της χώρας είναι
431 (59.9% άνδρες). Η διάμεση ηλικία τους
είναι 64 έτη, ενώ τo 80.3% έχει υποκείμενο
νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.
Έφθασε ο κόμπος στο χτένι και δεν πάει
άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική και επιβάλλεται να παρθούν μέτρα για το καλό της
υγείας του συνολικού πληθυσμού.
Μέτρα όπως ότι από τη στιγμή που το κράτος χορηγεί δωρεάν το εμβόλιο που δημιουργεί σχετική ανοσία στον κορονοϊό, τότε
όποιος δεν το κάνει και νοσήσει, θα πρέπει
μόνος του να καταβάλλει τα έξοδα νοσηλείας στα νοσοκομεία ή στις ΜΕΘ. Έχουμε
πει μάλιστα ότι ο ανεμβολίαστος επιδεικνύει ξεκάθαρη αντικοινωνική συμπεριφορά
αφού αρνούμενος την παροχή του κράτους
και της επιστήμης, δημιουργεί ασφυξία στα
νοσοκομεία και στερεί από κάποιον καρδιοπαθή ή καρκινοπαθή ή νεφροπαθή μια
θέση στις ΜΕΘ. Δεν είναι αναλγησία αυτό;
Δεν είναι απανθρωπιά; Δεν είναι κοινωνική
ανευθυνότητα;
Η Ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα
τα οποία στηρίχθηκαν στις επισημάνσεις και
εισηγήσεις της επιστημονικής επιτροπής. Τι
γίνεται μ’ αυτά; Ουσιαστικά δεν μπαίνουν οι
ανεμβολίαστοι σε κλειστούς χώρους, χωρίς
πρόσφατο test rapid. Εξαιρούνται με ακατανόητο τρόπο τα σούπερ μάρκετ κι οι εκκλησίες! Ακατανόητο; Μπα, μάλλον πολιτικάντικο! Αφού ο σοφός Άδωνις ανέφερε (στο
ραδιόφωνο) ότι δεν μπορεί να εξισώνεται η
πίστη κι η επίσκεψη σε λατρευτικό χώρο με
την επίσκεψη σε ένα κομμωτήριο!!! Λες κι
ο πιστός δεν μπορεί να προσευχηθεί όπου
δει και πρέπει να πάει χωρίς έλεγχο σε ναό!
Στο τέλος θα μας πει ότι πρέπει να τιμωρήσουμε τον ιό που είναι κολασμένος και δεν
ξεχωρίζει την εκκλησία από το νυχάδικο ή
το κομμωτήριο….
Πέραν λοιπόν του ότι κάποια μέτρα αποτελούν αστειότητες (π.χ. μάσκες στα γήπεδα),
η ουσία είναι ότι την ίδια ώρα τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία, όπως κι οι ανάγκες
στις ΜΕΘ. Σε σημείο που όσες και να είχαμε
μάλλον δεν θ’ αρκούσαν… Ταυτοχρόνως η
Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της ΕΕ, σε νεκρούς από covid.
Μετά τη Βουλγαρία που έχει τα πρωτεία.
Να θυμηθούμε, επίσης, ότι ο Στέλιος Πέτσας
έχει αναφέρει ότι είναι σωστό να πληρώνουν οι ανεμβολίαστοι τα rapid test. Σωστή

συλλογιστική. Αφού το κράτος σου παρέχει
εμβόλιο κι εσύ το αρνείσαι, τότε πλήρωσε το
κόστος με το οποίο θ’ αποδεικνύεις ότι δεν
νοσείς και δεν θα κολλήσεις εσύ ή δεν θα σε
κολλήσει κάποιος άλλος.
Η ουσία είναι ότι πρέπει πλέον να αντιμετωπιστούν τα πράγματα και πρακτικά. Η
τζάμπα μαγκιά δεν μπορεί πια να κυριαρχεί
στη δημόσια σφαίρα. Ούτε η επαναστατικότητα του γλυκού νερού και της ανοησίας…

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΙΑΣ
ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΑΣ
ΤΑΙΝΙΑΣ

Αν ρωτήσεις τη σημερινή νεολαία για τα
Καλάβρυτα, οι περισσότεροι θα σου απαντήσουν για το χιονοδρομικό τους κέντρο,
κάποια άλλα θα σου πούνε και για την έναρξη της επανάστασης του 1821, στην Αγία
Λαύρα. Ελάχιστα ή κανένα θα σου πει για
το αποτρόπαιο έγκλημα των Ναζί. Όπου το
1943, εκτέλεσαν όλον τον ανδρικό πληθυσμό της πόλης, άνω των 13 ετών!! Δυστυχώς, μα αυτή είναι η αλήθεια.
Το φρικτό γεγονός έχει γραφεί με πορφυρά
από το αίμα γράμματα. Γεγονός εφάμιλλο
και τραγικό με την Γενοκτονία των Ποντίων ή και την καταστροφή της Σμύρνης.
Ολοκαύτωμα!
Σημειώστε: Στις 20 Οκτωβρίου 1943, δυνάμεις του ΕΛΑΣ επιτέθηκαν στο χωριό Κερπινή στους Γερμανούς και σκότωσαν δεκάδες εξ αυτών. Η ιστορία αναφέρει 78.
Οι Γερμανοί με συνεχείς συσκέψεις
στην Πάτρα, έθεσαν σ’ εφαρμογή την
«Unternehmen Kalavryta» ή «Επιχείρηση
Καλάβρυτα». Την αποστολή ανέλαβε ο περιώνυμος Ναζί υποστράτηγος Καρλ φον Λε
Ζουίρ (1898-1954), με τις μονάδες Jaeger
Division, της 117ης Μεραρχίας. Αποφάσισαν ότι για κάθε Γερμανό που έχασε τη ζωή
του θα εκτελούνταν επτά Έλληνες!
Οι Γερμανοί έφτασαν στα Καλάβρυτα στις
9 Δεκεμβρίου, σχεδόν αφιονισμένοι για να
πάρουν εκδίκηση. Μετά από 4 ημέρες, πρωί
πρωί άρχισαν αν κτυπάνε οι καμπάνες. Η
διαταγή ήταν ξεκάθαρη: Όλοι οι κάτοικοι,
άντρες και γυναίκες, γέροι και νέοι, παιδιά
και κορίτσια, να συγκεντρωθούν στο προαύλιο του σχολείου, παίρνοντας μαζί τους
μια κουβέρτα και φαγητό για μια ημέρα.
Εκεί, άρχισαν με απίστευτη βιαιότητα και
προτεταμένα όπλα, να ξεχωρίζουν τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 13 ετών και
να τις κλειδώνουν στις σχολικές αίθουσες.
Όλοι οι άνδρες και τα παιδιά άνω των 13
ετών, με τα όπλα να τους στοχεύουν ξεκίνησαν πορεία προς τον λόφο Καπή. Την
ίδια στιγμή τον Καλαβρυτινό ουρανό διέσχισε μια φωτοβολίδα. Ήταν το σήμα για
να καούν τα σπίτια. Αφενός για αντίποινα
κι αφετέρου μη τυχόν είχαν κρυφτεί σ’ αυτά
αντάρτες ή άνδρες που δεν είχαν παραδοθεί στο σχολείο. Χώρια οι κλοπές χρυσαφικών, τιμαλφών, άλλων πολύτιμων αντικειμένων και χρημάτων. Η αξία τους υπερέβη τα
260 εκ. δραχμές που ήταν τεράστιο ποσό
για την εποχή.
Στον λόφο Καπή, μόλις έφτασε η πομπή
με τους άνδρες και τα παιδιά άνω των 13
ετών, τρία πολυβόλα άρχισαν να ξερνάνε
θάνατο για 20 ολόκληρα λεπτά! Συνεχώς,
χωρίς σταματημό! Κι όταν δεν είχε μείνει
κορμί όρθιο, περνούσαν Γερμανοί κι έδιναν
χαριστικές βολές!
Σημειώστε: Δεν το χωράει ανθρώπου νους.
Θηριωδία! Ολοκαύτωμα!
Το νέο δεν άργησε να φτάσει στο σχολείο

που κρατούνταν οι γυναίκες και τα παιδιά.
Αν μιλήσουμε για οιμωγές ή αλαλαγμούς
απόγνωσης δεν αποτυπώνεται η πραγματικότητα της αντίδρασης των γυναικών για
τον χαμό συντρόφων τους, παιδιών τους,
αδελφών τους… Αυτή η αντίδραση δεν περιγράφεται με λόγια.
Μέσα σ’ όλα, το σχολείο που ήταν κλεισμένες πιάνει φωτιά! Καταγράφονται μαρτυρίες ότι την έβαλε επίτηδες ένας Αυστριακός
για ν’ αναγκαστούν οι Γερμανοί να βγάλουν
έξω τις γυναίκες προκειμένου να σπεύσουν
στον χώρο της τραγωδίας. Η ενέργεια αυτή,
έσωσε 13 ανθρώπους που είχαν επιζήσει
από τα πολυβόλα και τη χαριστική βολή κι οι
γυναίκες μπόρεσαν να τους περιθάλψουν.
Κι ύστερα η ανάβαση στον λόφο. Ανέβαιναν οδυρόμενες εκείνες, την ώρα που έρρεε
ποτάμι το ζεστό αίμα των εκτελεσμένων! Το
αίμα των δικών τους! Ολοκαύτωμα!
Κι η αναγνώριση! Πόσο μπορεί ν’ αντέξει
ο νους και να μη σαλέψει. Να βρίσκεις νεκρό το παιδί σου! Τον αδελφό σου! Τον σύντροφό σου! Να προσπαθείς να σκάψεις
με τα χέρια τάφους και το παγωμένο χώμα
να διαλύει τα δάκτυλά σου… Να τυλίγεις με
τη ζακέτα σου τα άψυχα σώματα. Με τη μαντήλα να κλείνεις τα μάτια των νεκρών… Να
φέρνουν κουβέρτες και να τυλίγουν κορμιά
για να τα σύρουν πίσω στα Καλάβρυτα…
1101 νεκροί εκείνη την ημέρα σε όλη την περιοχή. 1000 σπίτια λεηλατημένα και καμένα.
Οι δε Γερμανοί εμπόδισαν τις επόμενες ημέρες ακόμη και τον Ερυθρό Σταυρό να φτάσει
στα Καλάβρυτα! Κτηνωδία!
Μαζί με τα Καλάβρυτα, οι Γερμανοί

εξαφάνισαν από τον χάρτη και τα γύρω
χωριά. Πλην των Μοναστηριών της Αγίας
Λαύρας και του Μεγάλου Σπηλαίου, καταστράφηκαν και τα χωριά Ρογοί, Κερπινή,
Ζαχλωρού, Σούβαρδο, Βραχνί, Φτέρη,
Πλατανιώτισσα, Πυργάκι, Βάλτσα, Μελίσσια, Μαζέικα, Βάλτος και πολλά άλλα.
Αφορμή αυτής της αιματοβαμμένης περιήγησης είναι η κινηματογραφική ταινία «Καλάβρυτα 1943» σε σκηνοθεσία ενός Έλληνα
της διασποράς, του Νικόλα Δημητρόπουλου και σενάριο του Δημήτρη Κατσαντώνη.
Η ταινία, θα ξεκινήσει να προβάλλεται στις
11 Νοεμβρίου.
Αν δεν ξέρεις την ιστορία σου, δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι σαν ένα φύλλο που δεν ξέρει
ότι είναι μέρος ενός δέντρου, έλεγε ο σημαντικός Αμερικανός συγγραφέας Michael
Crishton. Ας θυμηθούμε λοιπόν όσοι γνωρίζουμε, ας μάθουν όσοι δεν γνωρίζουν.
Κι όσοι επισκέπτονται (και είχα τη τιμή να είμαι ένας από τους προσκυνητές) τα ιστορικά και μαρτυρικά Καλάβρυτα, ας έχουν στο
μυαλό τους ότι δεν είναι μόνο το χιονοδρομικό κι η γαστριμαργική περιήγηση στις ταβέρνες της πόλης. Ούτε η Αγία Λαύρα που
μας έμαθαν ότι εκεί κήρυξε την επανάσταση του 1821 ο Παλαιών Πατρών Γερμανός,
παρότι ο ίδιος στα απομνημονεύματά του
λέει ότι εκείνη την ημέρα ήταν στη Βοστίτσα (σημερινό Αίγιο). Όσοι επισκέπτονται
τα Καλάβρυτα, ας θυμούνται ότι μια βόλτα
–προσκύνημα στον Λόφο του θανάτου θα
τους μάθει ότι ενίοτε η ιστορία είναι ένας
εφιάλτης που πρέπει να τον δούμε όλον και
να τον θυμόμαστε…

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

Βρισκόμαστε δίπλα στον σταθμό του subway
στο 751 Pape Ave., suite #202.
Φέρτε αυτή τη διαφήμιση στο γραφείο μας για τα
διαθέσιμα εκπτωτικά πακέτα
www.hearingworks.ca
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Πώς θα λειτουργήσει το «Πρώτο
Ένσημο» από 1η Ιανουαρίου 2022
Τι προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
Ο μηχανισμός εφαρμογής του «Πρώτου Ενσήμου» (από 1η Ιανουαρίου 2022), η διπλή
καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στους δικαιούχους για το μήνα Δεκέμβριο και η επέκταση του προγράμματος
των 100.000 νέων θέσεων εργασίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, σε τροπολογία
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων που κατατίθεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης «Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λοιπές διατάξεις
του υπουργείου Δικαιοσύνης».
Με την ίδια τροπολογία προβλέπεται η
δυνατότητα μετάπτωσης από την πάγια
ρύθμιση των 12 δόσεων στη ρύθμιση των
έως 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν εν μέσω της πανδημίας και είχαν
ήδη ρυθμιστεί.
Πιο αναλυτικά:
1. Ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2022 το
«Πρώτο Ένσημο», δηλαδή το πρόγραμμα
για την ένταξη για πρώτη φορά στη αγορά
εργασίας νέων ηλικίας 18-29 ετών χωρίς
προηγούμενη προϋπηρεσία, προκειμένου
να διευκολυνθεί η πρώτη τους πρόσληψη
από εργοδότη του ιδιωτικού τομέα. Μέσω
της επιδότησης παρέχονται κίνητρα αφενός
στους νέους να αναζητήσουν την ενδιαφερόμενη επιχείρηση που θα τους προσλάβουν για να λάβουν την επιδότηση, αφετέρου στους εργοδότες για τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας καθώς θα μειώνεται
το μισθολογικό κόστος.
Στο πλαίσιο του προγράμματος επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για έξι
μήνες η κάθε πρόσληψη νέου χωρίς εργασιακή εμπειρία με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με το ποσό των 1.200
ευρώ που επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένου
και εργοδότη. Καταβάλλονται δηλαδή από
το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων 600 ευρώ απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο, σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μισθού του και
ανεξάρτητα από το ύψος του. Ποσό ύψους
600 ευρώ καταβάλλεται στον εργοδότη
για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής
δαπάνης. Το «Πρώτο Ένσημο» αφορά και
σε θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης,
καθώς απευθύνεται και σε φοιτητές που
επιδιώκουν να αποκτήσουν επαγγελματική
εμπειρία ενώ σπουδάζουν. Στην περίπτωση αυτή, η επιδότηση μειώνεται στο ήμισυ.
Εάν η σύμβαση έχει διάρκεια μικρότερη των
έξι μηνών, η νέα θέση εργασίας επιδοτείται αναλογικά με το χρόνο απασχόλησης
και το είδος της σύμβασης (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Για την ένταξή τους
στο πρόγραμμα, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα υποβάλλουν δήλωση στο ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ.
Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα συνοδεύεται από ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας και μπορεί να συνδυαστεί με το ανοιχτό πρόγραμμα των 100.000 νέων θέσεων
εργασίας, καθώς μια επιχείρηση -εφόσον το
επιθυμεί- μπορεί να εντάξει ταυτόχρονα τον
ωφελούμενο με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό. Αντιθέτως,
οι συμμετέχοντες στο «Πρώτο Ένσημο»

δεν μπορούν να ενταχθούν στο μηχανισμό
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».
2. Επεκτείνεται το πρόγραμμα των
100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας
που θεσπίστηκε από το υπουργείο ως μέτρο για την ανάσχεση των παρενεργειών
της πανδημίας του κορονοϊού στην αγορά εργασίας. Από 1η Ιανουαρίου 2022 οι
προβλεπόμενες θέσεις αυξάνονται κατά
50.000, στις 150.000. Με κοινή απόφαση
των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις, το ύψος της επιδότησης κλπ.
3. Προσαυξάνεται στο διπλάσιο για τον
Δεκέμβριο η μηνιαία εισοδηματική ενίσχυση
για τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Η καταβολή της
προσαύξησης θα πραγματοποιηθεί στις 15
Δεκεμβρίου 2021 και θα προηγηθεί της τακτικής καταβολής που λαμβάνει χώρα στο
τέλος κάθε μήνα από τον ΟΠΕΚΑ. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην περαιτέρω στήριξη
των νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας, συνεκτιμώντας μεταξύ
άλλων τον αυξημένο αντίκτυπο των επιπτώσεων της υγειονομικής κρίσης στις πλέον ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως είναι
οι δικαιούχοι του ΕΕΕ.
4. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της
ήδη ισχύουσας διάταξης ρύθμισης σε έως
72 δόσεις, των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας, και
αφορούν στις περιόδους απασχόλησης
από Φεβρουάριο του 2020 έως και Ιούνιο
του 2021. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα μετάπτωσης από την πάγια ρύθμιση
των 12 δόσεων σε αυτή των 72 δόσεων,
δηλαδή οι εν λόγω οφειλές σε περίπτωση
που έχουν ήδη ρυθμιστεί σε 12 δόσεις να
ρυθμιστούν σε έως 72. Το μέτρο κρίθηκε
απαραίτητο για την περαιτέρω διευκόλυνση
των επιχειρήσεων λόγω της έλλειψης ρευστότητας της αγοράς και της δυσκολίας εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Ανταποκρίνεται δε σε πλήθος σχετικών
αιτημάτων που έχουν υποβληθεί προς το
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
(ΚΕΑΟ) του e-ΕΦΚΑ και ευθυγραμμίζεται
με αντίστοιχη διάταξη για τις φορολογικές
οφειλές.
5. Δίνεται δυνατότητα παράτασης των
συμβάσεων καθαριότητας που συνήφθησαν στο επίπεδο των δώδεκα (12) ανεξάρτητων επιχειρησιακών διοικητικών μονάδων
του e-ΕΦΚΑ (ΠΥΣΥ) αλλά και της κεντρικής
υπηρεσίας, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες καθαριότητας για το διάστημα από
τη λήξη των συμβάσεων αυτών και μέχρι

Ακίνητα: Αλλάζει εκ βάθρων το
σύστημα αντικειμενικών αξιών
Του Προκόπη Χατζηνικολάου
Στην αυτόματη αναπροσαρμογή
των αντικειμενικών αξιών από το
2022 προχωρά το υπουργείο Οικονομικών θέτοντας σε εφαρμογή
το ψηφιακό σύστημα μαζικών εκτιμήσεων. Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που οδηγεί
στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ανά διετία, προσφέροντας ταυτόχρονα στους πολίτες
τη δυνατότητα να γνωρίζουν πως
διαμορφώνονται οι αξίες σε κάθε
περιοχή της χώρας.
Μετά τη δημιουργία του ψηφιακού χάρτη
όπου κάθε πολίτης μπορεί να βρίσκει τη
Τιμή Ζώνης αλλά και την αντικειμενική αξία
για οποιοδήποτε ακίνητο, το οικονομικό
επιτελείο έρχεται και το νέο Πληροφοριακό
Σύστημα Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και θα
προσομοιώνει τις επικρατούσες συνθήκες
της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της
αγοράς, βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα
με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές.
Η προεργασία όπως αναφέρουν από το
υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη ξεκινήσει
με στόχο η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας να διασφαλίζει το διττό στόχο της
κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονομικής
αποτελεσματικότητας.
To έργο συγκεντρώνει στοιχεία που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων από όλες τις
διαθέσιμες πηγές, όπως π.χ. υπηρεσίες και
φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, (με
έμφαση στα σχετικά στοιχεία του Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ), καθώς και ανοιχτά
δεδομένα. Ειδικότερα λαμβάνει:
α) δεδομένα αξιών ακινήτων (π.χ.
αξίες συμβολαίων, μισθωτικές αξίες, εκτιμηθείσες αξίες, αξίες απαλοτροίωσης,
β) δεδομένα χαρακτηριστικών ακινήτων (π.χ. χρήσης γης, επιφάνεια ακινήτων, όροφος, εγγύτητα σε σταθμούς μετρό,
σχολεία, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος,
κ.λπ.).
Το έργο, όπως αναφέρει παράγοντας του
οικονομικού επιτελείου αποτελεί ένα πολυχρηστικό, ολοκληρωμένο πληροφοριακό
σύστημα και το οποίο συμβάλει στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, αφού θα παρέχει δεδομένα ακινήτων
και αξιών (data inventory) εντοπισμένων
γεωχωρικά.
Από την πλευρά του ο χρήστης θα έχει τη
την ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την αδιάλειπτη παροχή των
σχετικών υπηρεσιών και την τήρηση των
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στα κτίρια
του e-ΕΦΚΑ εν μέσω πανδημίας.
6. Τέλος, θεσπίζονται έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις
οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό της
27ης Σεπτεμβρίου στην Περιφέρεια Κρήτης,
ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω
επιχειρήσεις μπορούν να αναστέλλουν τις

δυνατότητα:
α) να βλέπει πολεοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση και
σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε γεωαναφερόμενο υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών του
Εθνικού Κτηματολογίου,
β) να πλοηγείται σε διαδραστικούς
χάρτες,
γ) να εισάγει δεδομένα και
δ) να πληροφορείται για την
εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που τον
ενδιαφέρει.
Το επόμενο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει την επαναχάραξη των
τιμών ζώνης σε πρώτη φάση στα μεγάλα
αστικά κέντρα. Σε συνεργασία με πανεπιστήμια και το Τεχνικό Επιμελητήριο αναμένεται εντός του 2022 να έχουν ολοκληρωθεί
οι σχετικές προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Οικονομικών. Όπως αναφέρουν σε αρκετές
περιοχές θα σπάσουν στα δύο οι υφιστάμενες ζώνες, σε άλλες περιπτώσεις θα γίνουν επεκτάσεις, ενώ κάποιες ζώνες θα
συνενωθούν.
Προβληματική κρίνεται (και για αυτό άλλωστε θα αλλάξει με την επαναχάραξη των
τιμών ζώνης) και η εξάντληση του συντελεστή παλαιότητας των αντικειμενικών αξιών
στα 26 έτη, πέραν των οποίων δεν απομειώνεται άλλο η αξία των ακινήτων. Είτε δηλαδή το ακίνητο είναι ηλικίας 60 ετών είτε 25,
η φορολογητέα αξία είναι η ίδια. Αν συνεκτιμηθεί ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του
κτιριακού αποθέματος της χώρας (πάνω
από το 70%) έχει κατασκευαστεί πριν από
το 1995, είναι προφανής η στρέβλωση που
δημιουργείται. Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται και με τους συντελεστές εμπορικότητας των αντικειμενικών αξιών, που επίσης έχουν παραμείνει οι ίδιοι τα τελευταία
40 χρόνια, δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη η
ανάπτυξη ολόκληρων συνοικιών, όπως π.χ.
του Ψυρρή, που το 1980 κυριαρχούνταν
από εργαστήρια και μικρές βιοτεχνίες.
συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των
εργαζομένων τους, από την ημερομηνία
του σεισμού και για διάστημα όχι πέραν
των τριών μηνών, με τους εργαζομένους
να καθίστανται δικαιούχοι αποζημίωσης
ειδικού σκοπού 534 ανά μήνα. Δικαιούχοι
της ως άνω αποζημίωσης καθίστανται και
οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις
καταγγέλθηκαν από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, από την
ημερομηνία λύσης της εργασιακής σχέσης
τους και για διάστημα όχι πέραν των τριών
μηνών.
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Support.gov.gr – Η επικοινωνία
πολιτών – δημοσίου με ένα κλικ
Διαθέσιμη στους πολίτες για την επικοινωνία και την υποβολή ερωτημάτων και
αιτημάτων σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών των φορέων είναι η ψηφιακή πλατφόρμα support.gov.gr. Η υπηρεσία σχεδιάστηκε και υποστηρίζεται από
την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και την
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Το support.gov.gr ενοποιεί τον τρόπο επικοινωνίας με τους κυβερνητικούς φορείς
για τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται
στο gov.gr. Δημιουργείται, έτσι, ένας ψηφιακός χώρος επικοινωνίας πολιτών και επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες, για την
υποβολή ερωτημάτων, αιτημάτων και την
λήψη απαντήσεων για τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών κάθε φορέα.
Πολίτες που επιθυμούν να υποβάλουν ερώτημα ή αίτημα εξυπηρέτησης σχετικά με την
επιλεγμένη υπηρεσία που παρέχεται από
το gov.gr, επιλέγουν το πεδίο «Επικοινωνία»
στη σελίδα της ψηφιακής υπηρεσίας για την
οποία ενδιαφέρονται. Αφού ταυτοποιηθούν
με τους κωδικούς Taxisnet, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσωποποιημένα
αιτήματα εξυπηρέτησης ή ερωτήματα. Μετά
την υποβολή, λαμβάνουν ως αποδεικτικό
τον μοναδικό αριθμό εξυπηρέτησης μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Στη συνέχεια, το gov.gr διαμοιράζει τα αιτήματα – ερωτήματα αυτόματα, στους φορείς
και τις διοικητικές μονάδες που έχουν την
ευθύνη απάντησης. Μετά την ολοκληρωμένη επεξεργασία του αιτήματος, η απάντηση
της διοίκησης αναρτάται στη θυρίδα απαντήσεων του πολίτη. Για κάθε νέα απάντηση το gov.gr αποστέλλει ενημερωτικό email,
ώστε ο πολίτης να μεταβεί στη θυρίδα απαντήσεων για να παραλάβει την απάντηση
της αρμόδιας διοικητικής μονάδας.
Ήδη, υποστηρίζονται από το support.gov.gr
259 ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται
από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Οικονομικών, καθώς επίσης και από τον
e-ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και την ΗΔΙΚΑ. Σταδιακά, όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες θα ενταχθούν στο support.gov.gr.

Νέος ποινικός κώδικας
Ισόβια στους βιαστές ανηλίκων - Κακούργημα η χρήση
μολότοφ και ο εμπρησμός δάσους
Βαρύτερες ποινές για μία σειρά αδικημάτων
όπως τα εγκλήματα που χαρακτηρίζονται
ως ειδεχθή προβλέπει το νομοσχέδιο του
υπουργείου Δικαιοσύνης που ξεκίνησε να
συζητείται σήμερα στη βουλή.
Με βάση το νομοσχέδιογια την βαριά
εγκληματικότητα, όπως ανθρωποκτονία,
βιασμός, θανατηφόρος ληστεία η προβλεπόμενη ποινή θα είναι πλέον μόνον η ισόβια
κάθειρξη,
Αυστηροποιούνται τα αδικήματα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής που τελούνται είτε σε βάρος ενηλίκων είτε σε βάρος ανηλίκων.
Επιπλέον, προβλέπεται ρητά για πρώτη
φορά η περίπτωση βιασμού σε βάρος ανηλίκου με ποινή την ισόβια κάθειρξη.
Τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας όταν αυτά τελούνται σε βάρος ανηλίκου θα παραγράφονται από την ενηλικίωσή του και για ένα έτος, εφόσον η πράξη
είναι πλημμέλημα και για τρία έτη εφόσον
είναι κακούργημα,
Για τα αδικήματα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον εργασιακό χώρο
και της προσβολής της γενετήσιας ευπρέπειας για τους ανήλικους θα διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα.
Επιπλέον προβλέπεται ότι το αδίκημα του
εμπρησμού δάσους τιμωρείται ως κακούργημα σε όλες του τις μορφές ενώ προστίθεται και επιβαρυντική περίσταση κολασμού
του εν λόγω αδικήματος όταν η συμπεριφορά του δράστη είχε ως επακόλουθο σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Σε κακούργημα μετατρέπεται και η κατοχή
μολότοφ στις πορείες ανεξαρτήτως διάπραξης διατάραξης κοινής ειρήνης
Το νέο νομοσχέδιο αυξάνει το χρόνο

παραμονής στη φυλακή για την υποβολή
της υφ’ όρον απόλυσης.
Ακόμα, τροποποιείται και η διάταξη για τη
διασπορά ψευδών ειδήσεων, ικανών, όπως
αναφέρεται, να προκαλέσουν ανησυχία
στους πολίτες.
Υπενθιυμίζεται ότι στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή υπέρ των προωθούμενων
διατάξεων τοποθετήθηκαν οι βουλευτές της
ΝΔ, επιφυλάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής και Ελληνική Λύση ενώ καταψήφισαν
ΚΚΕ και ΜεΡΑ25.
Συνοπτικά οι αλλαγές
•
Ισόβια στους καταδικασθέντες για
ανθρωποκτονία, θανατηφόρο ληστεία, θανατηφόρο βιασμό
•
Κακούργημα η αιμομιξία και οι γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους
•
Επιμήκυνση χρόνου παραγραφής σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος
ανηλίκων
•
Ελάχιστος χρόνος κράτησης από
16 σε 18 χρόνια
•
Απαγόρευση της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με «βραχιολάκι»
•
Αυτεπάγγελτη η δίωξη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στον
εργασιακό χώρο
•
Κακούργημα η κατοχή μολότοφ
στις πορείες ανεξαρτήτως διάπραξης διατάραξης κοινής ειρήνης
•
Στη φυλακή για ενδοοικογενειακή
βία με ποινές κάτω 3 ετών
•
Αυστηρότερες ποινές για εμπορία
ανθρώπων από τρίτες χώρες
•
Αυστηρότερες ποινές για βαριές
σωματικές βλάβες με αποτέλεσμα αναπηρία η μόνιμη παραμόρφωση)
•
Κακούργημα ο εμπρησμός δάσους

Αδήλωτα τετραγωνικά – «Δεύτερη
ευκαιρία» για διορθώσεις
Η πλατφόρμα για τις δηλώσεις θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου
2021
Ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στην αρχική ρύθμιση των αδήλωτων τετραγωνικών, αλλά και όσοι έχουν διαπιστώσει λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία των
ακινήτων που έχουν ήδη δηλώσει στους δήμους, έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στη
νέα ρύθμιση εμφανίζοντας την πραγματική
επιφάνεια των ακινήτων στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα των «ξεχασμένων» τετραγωνικών, με την επιβολή ενός πέναλτι 20%.
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση που ενεργοποιήθηκε το Σάββατο οι ιδιοκτήτες
ακινήτων:
1. Απαλλάσσονται πλήρως από
αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων
και δημοτικών τελών, προστίμων και προσαυξήσεων που φθάνουν μέχρι και το 200%
για χρονικές περιόδους πριν από το 2020.
2. Θα κληθούν να καταβάλουν τα
πρόσθετα ποσά των δημοτικών φόρων και
των δημοτικών τελών που αναλογούν στα
επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα,
για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της εκπρόθεσμης δήλωσης προσαυξημένα
κατά ποσοστό 20%.
Η δήλωση διόρθωσης των τετραγωνικών
μέτρων ακινήτων προς τους ΟΤΑ είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
https://tetragonika.govapp.gr/ και θα δέχεται ηλεκτρονικά δηλώσεις που θα αφορούν
τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης
ακινήτων. Η πλατφόρμα για τις δηλώσεις θα
παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που
έχουν εκκρεμότητες με τους δήμους.
Η ρύθμιση για τη δήλωση των τετραγωνικών στους δήμους αφορά τους ιδιοκτήτες
κτισμάτων ή οικοπέδων που δεν τα έχουν
δηλώσει στον δήμο, καθώς και όσους έχουν
δηλώσει ακίνητα με μικρότερο εμβαδόν
από το πραγματικό, όπως διαμερίσματα,
μονοκατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και
πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή
τακτοποιημένα αυθαίρετα.
Καλύπτει τις επιφάνειες ακινήτων που είχαν
δηλωθεί ελλιπώς, επιφάνειες ακινήτων τα
οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ, αλλά και τις
επιφάνειες ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ.

Τα βήματα

Η διαδικασία για τη δήλωση των «κρυφών»
τετραγωνικών μέτρων θα ολοκληρώνεται
στα ακόλουθα βήματα:
1. Σύνδεση στο σύστημα μέσω των
στοιχείων πρόσβασης (μέσω user name και
κωδικού πρόσβασης) στο TAXISnet.
2. Δημιουργία μιας δήλωσης για
κάθε ακίνητο για το οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προχωρήσει στη διόρθωση
των στοιχείων των τετραγωνικών μέτρων,
επιλέγοντας αρχικά τον δήμο στον οποίο
ανήκει.
3. Επιλογή του ακινήτου που επιθυμεί να διορθώσει ο ιδιοκτήτης από τη
λίστα όλων των ιδιοκτησιών του και τροποποίηση του αριθμού των τετραγωνικών
μέτρων, σύμφωνα με τα πραγματικά.
4. Υποβολή της δήλωσης.

Τα «κλειδιά»

Επίσης οι φορολογούμενοι θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι:
Δεν χρειάζεται να δηλώσουν όλοι οι ιδιοκτήτες την πραγματική επιφάνεια του ακινήτου
στο οποίο έχουν δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία). Αρκεί
να δηλωθεί από έναν ιδιοκτήτη.
Κάθε δήλωση γίνεται ανά αριθμό παροχής
για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα ή ανά ακίνητο σε περίπτωση που δεν είναι ηλεκτροδοτούμενο. Επιλέγοντας ακίνητο με αριθμό
παροχής, θα προστεθούν αυτόματα στη
δήλωση και όσα ακίνητα έχετε στον δήμο με
τον ίδιο αριθμό παροχής.
Οικόπεδα εντός σχεδίου και εντός οικισμού
δηλώνονται στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ή
στον δήμο καθώς επιβαρύνονται με ΤΑΠ.
Για τα κτίσματα εκτός σχεδίου θα πρέπει να
δηλωθεί η πραγματική τους επιφάνεια.
Οσοι ιδιοκτήτες κατέχουν βοηθητικούς
χώρους σε πολυκατοικίες, όπως υπόγεια
γκαράζ ή αποθήκες που ρευματοδοτούνται από κοινόχρηστα ρολόγια, έχουν τη
δυνατότητα να δηλώσουν και τους χώρους
αυτούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ως
ηλεκτροδοτούμενους.
Οι πιλοτές δηλώνονται ως ανοιχτά πάρκινγκ, δηλαδή επιφάνεια του ακινήτου αν
είναι ιδιωτικές, ενώ δεν δηλώνονται αν είναι
κοινόχρηστοι χώροι.
Ο λογαριασμός των αδήλωτων τετραγωνικών μπορεί να εξοφληθεί σε 24 ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο όριο μηνιαίας
δόσης πλην της τελευταίας δόσης τα 10
ευρώ για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ
για τα νομικά πρόσωπα.
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Ontario proposes housing affordability
task force amid high prices and sales
Ontario is planning to establish a housing
affordability task force, as both prices
and the number of home sales have
grown in the past year, though it's a
pledge the opposition parties dismiss as
meaningless.
Telling figures illustrating the province's
heated housing markets can be found in
the government's recently released fall
economic statement. In 2020-21, Ontario
got about $3.7 billion in revenue from
land transfer taxes. In this fiscal year,
it's projected to skyrocket to more than $5
billion.
That's even $759 million higher than the
projections in Ontario's 2021-22 first-quarter
finances, released just three months ago.
Also contained in the fall economic statement
is one line promising the establishment
of a housing affordability task force to
provide recommendations to the minister of
municipal affairs and housing.
A spokeswoman for Municipal Affairs and
Housing Minister Steve Clark said the
government is hoping to build on its housing
supply action plan.
"We know there is still more to do, which is
why we are creating a Housing Affordability
Task Force to identify other opportunities
to get shovels in the ground faster, remove
duplication and barriers, and make housing
more affordable for hardworking Ontarians,"
director of communications Zoe Knowles
said in a statement.
"It will explore measures to support market
housing supply and affordability, and provide
the government with strategies and advice
to continue to address Ontario's housing
crisis."
The current plan has the Progressive
Conservative government investing
more in new housing, and they note that
year-to-date home starts are 16 per cent
higher than in the previous year, and
rental housing starts are 14 per cent
higher.
In the resale market, a frenzy peaked
in March 2021 at a record high, before
moderating by September. But in that month
the average home resale price in Ontario
was 31.4 per cent higher than the February
2020 pre-pandemic level.
Strong demand is coming from low interest
rates, higher overall disposable incomes,
limited resale listings and shifting home
preferences, the government said.
The Ontario Real Estate Association said it
would like to see the government take several
steps to address the housing affordability

crisis, including ending exclusionary singlefamily zoning, doubling the land transfer tax
rebate, and making surplus government
land available for development.
NDP transit critic Jessica Bell said the
government's proposal is just meant
to give the impression they are taking
action.
"It really is the oldest trick in the book to say,
'We are going to set up a task force to study
a problem that we know already exists and
we also already know the solutions to,"' she
said.
"They just don't want to implement them."
The fall economic statement should have
better protections for renters and measures
to clamp down on investor-led speculation
such as expanding the non-resident
speculation tax and introducing an annual
speculation tax, Bell said.
Liberal Leader Steven Del Duca said the
government should already know what
needs to be done to boost supply.
"The last thing Ontario needs is another
panel on housing to delay the solutions
we already know are needed," he said in a
statement.
"It's just another example of Doug Ford's
dithering and delaying."
Green Party Leader Mike Schreiner said
such a task force was proposed by his
party in its housing plan released earlier
this year.
"It's critical that the task force include
representatives from all stakeholders, not
just from the PCs' developer donors," he
said.
The Greens' plan includes building 100,000
affordable homes, putting $100 million in
seed funding for co-op housing, and raising
the non-resident speculation tax.
The government has also proposed in its
fall economic statement to enhance a tax
incentive program that encourages the
rehabilitation of contaminated land in order
to spur more development.

Biden to host Canadian,
Mexican leaders at first Three
Amigos summit since 2016
Canada, the United States
and Mexico are getting the
band back together.
U.S. President Joe Biden
will host Prime Minister
Justin
Trudeau
and
Mexican President Andrés
Manuel López Obrador
at the White House next
week, the first gathering
of the so-called Three
Amigos since 2016.
The Nov. 18 meeting, formally known as
the North American Leaders' Summit, was
an annual tradition for the three leaders
that began in 2005 until a prolonged hiatus
brought on by the election of Donald Trump
as president.
It will also be Trudeau's first in-person visit
to the U.S. capital since Biden became
president in January.
"This year, priorities include finishing the
fight against COVID-19, getting the job done
on vaccines, tackling the climate crisis,
creating new middle-class jobs, building an
economic recovery that works for everyone,
and migration," the Prime Minister's Office
said in a statement.
Canada in particular has a lot it wants to talk
about.
High on that list will be a proposed tax
credit for American-made electric vehicles,
part of the Biden administration's ambitious
economic and social spending package
known as the Build Back Better Act.
Critics say the credit, worth as much as
US$12,500 to new-car buyers in the U.S.,
would give an unfair advantage to Big Three
automakers and undermine the highly
integrated auto manufacturing process that
exists between the two countries.
That complaint dovetails with Canada's
broader concerns about Biden's forceful
Buy American rhetoric, which includes
a more stringent vetting process for
foreign contractors and suppliers looking
to capitalize on a generational effort to
overhaul U.S. infrastructure.
Pipelines, too, remain a point of contention:
cancelling the Keystone XL expansion was
part of Biden's Day 1 agenda, and the White
House has been dragged into a dispute
between Michigan and Enbridge Inc. over a
planned upgrade to the cross-border Line 5
pipeline.
The two countries are also bracing for a

showdown on long-standing continental
irritants like softwood lumber and dairy
imports. The U.S. complaint about Canada's
rules for importing American-made milk
products is the first significant trade dispute
since the advent of the U.S.-Canada-Mexico
Agreement.
Canada is also anxious to play a vital
strategic role in supplying critical minerals
and rare-earth elements to make the
batteries and electronic components so
essential to the rapidly expanding North
American electric vehicle market.
Goldy Hyder, president and CEO of the
Business Council of Canada, described the
meeting as an "important opportunity" for all
three countries to reinforce their economic
ties in the wake of the COVID-19 pandemic.
The council's wish list for the meeting
includes advocating for Line 5 while cooperating on reducing greenhouse gas
emissions; "challenging" protectionist U.S.
measures "that disadvantage Canadian
manufactured goods and content," and
promoting the idea of a united North
American economic front.
News of the meeting also comes on the
heels of Monday's relaxation of COVID-19
travel restrictions, which had prevented fully
vaccinated Canadian visitors from driving
across the Canada-U.S. border for nonessential purposes.
The White House version of Wednesday's
announcement described the agenda for the
meeting as reaffirming trilateral "strong ties
and integration" while "charting a new path"
on COVID-19, competitiveness, climate
change and migration.
"Strengthening our partnership is essential
to our ability to build back better, to revitalize
our leadership, and to respond to a widening
range of regional and global challenges," the
White House statement said.
"With respect for each other’s sovereignty
and in a true spirit of partnership, we affirm
our unwavering vision that North America is
the most competitive and dynamic region in
the world."
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Grade 9 students no longer need to
choose between two academic tracks
Ontario has announced it will end
the practice of academic streaming
for remaining Grade 9 courses
beginning next fall.
The province previously announced
it would cease streaming students
into separate applied and academic
paths for Grade 9 math earlier this
summer.
Streaming — in which students
must choose to pursue either an
"academic" or "applied" track when
they begin high school — has been
shown to disproportionately affect
Black and low-income students
when it comes to graduation rates and
the chance of going to a post-secondary
institution. Many parents and advocates
have criticized the practice as discriminatory.
In a new memo to school board directors,
the province says that beginning September
2022, all Grade 9 subjects will be offered
in one stream, including science, English,
geography and French as a second
language.
Streaming will remain in place for Grade 10,
however — the memo indicates "additional
learning expectations" will be coming to
help support students transitioning from the
destreamed Grade 9 math curriculum into
an applied or academic path.
"Our government has continuously taken
action to remove barriers for all students,
including racialized children in Ontario," said

Education Minister Stephen Lecce.
"We will continue to take action to lift up all
students, with an ambitious plan to support
better pathways to the skilled trades, postsecondary, and good-paying jobs."
Ontario is one of the few places in Canada
that has continued to separate students into
the hands-on applied stream and the postsecondary-track academic stream as they
start high school.
A 2017 report led by York University professor
Carl James found that Black teens in the
Greater Toronto Area were being streamed
into applied course tracks at significantly
higher rates than other students.
Meanwhile, a 2015 report from the group
People for Education found that students
taking applied courses in Grade 9 were
much less likely to go to university and that
students from low-income groups were
more likely to enrol in applied courses.

Toronto unveils details on COVID-19
vaccine rollout for kids
Health Canada is expected to give the goahead to the COVID-19 vaccine for five to
11 year-olds before the end of the month, in
the meantime a lot of parents are probably
wondering what happens next when
approval finally comes.
The City of Toronto is trying to ease some of
those concerns by unveiling their vaccination
plan for children.
According to the city, the upcoming kids
vaccination clinics will be needs-based,
data-driven, neighbourhood specific and
equitable.
The city also says the clinics will be fun.
Superhero logos and costumes will be one
aspect of the campaign set to roll out from
city hall according to Mayor John Tory.
“We want them to feel like they’re
superheroes for getting vaccinated, because
they are,” said Tory on Wednesday.
The city’s rollout, to commence once
vaccines are delivered by the province, will
include the five city-run mass immunization
clinics, school-based clinics, hospitals,
family physicians and more than 450
pharmacies across Toronto.
Using needs-based equity data analysis
and population demographics, Toronto
Public Health (TPH) have identified 30
neighbourhoods (see below) for the initial
rollout of school clinics.
The data used to select the neighbourhoods
considers COVID-19 infection rates during
the fourth wave, as well as vaccine update
from 12 to 17 year-olds in order to anticipate
uptake among the younger cohort. The
neighbourhoods were also selected based

on the percentage of low-income residents
and minorities in the area.
Councillor Joe Cressy, chair of the board of
health, says there are 200,000 kids in the
city they need to bring the vaccine to.
“Team Toronto kids will be the largest kids
vaccination drive in our country’s history,”
said Cressy. “And we are now ready to roll
it out.”
Toronto’s Chief Medical Officer Dr. Eileen
de Villa still excepts the doses for kids to
arrive by the end of November, and she says
children need the vaccine.
“Children in Toronto, specifically four to
13-year-olds, currently have the highest
reported case rate out of any other age
group in the city,” said de Villa.
While children are not well-known to develop
as severe COVID-19 symptoms as adults,
kids who catch the virus can still spread it to
their families.
The province announced last week that plans
have been made with all the public health
units in Ontario, along with pediatricians,
pharmacies, and primary care providers.
Dr. Kieran Moore said there will be a kids
vaccine clinic at, or near, at least one school
in every health unit.
Consent forms will be distributed through
schools and will be available online and in
paper at clinics. Parents and caregivers will
have to provide consent on behalf of a child
before they can get a dose of a COVID-19
vaccine.
30 Toronto neighbourhoods for initial
school-based clinics

Ontario to pause reopening
plan, won't lift capacity limits
in some settings next week
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Ontario is pausing its plan to lift capacity
limits in high-risk settings where proof of
vaccination is required “out of an abundance
of caution” as the province sees a recent
spike in COVID-19 infections.
The province intended on removing a cap on
the number of people permitted in nightclubs,
strip clubs, sex clubs and bathhouses next
Monday, on November 15.
The province says that while some positive
indicators remain in the fight against the
pandemic, such as stabilized intensive care
capacity, specific public health trends —
including the effective reproduction number
and percent positivity — have increased
slightly over the past week.
Dr. Kieran Moore, Ontario’s Chief Medical
Officer of Health, says existing capacity
limits and physical distancing requirements
for higher-risk settings where proof of
vaccination is required will stay in place.
These include food or drink establishments
with dance facilities — such as nightclubs
and wedding receptions in meeting/event
spaces where there is dancing — strip
clubs, sex clubs and bathhouses.
“While Ontario has continued to make
progress as a result of its safe and cautious
approach to reopening, it is necessary to
make this deliberate pause as we approach
the winter holidays where more people will
begin gathering indoors and where students
will be returning to in-class learning in
January after celebrating with friends and
family,” Moore said.
“Over the coming weeks and months,
we need to stay the course on reaching
those who have not yet been vaccinated,
follow public health and workplace safety
measures, and continue to remain vigilant
in order to minimize the transmission of
COVID-19 and keep our communities safe.”
The province announced in late Oct. that
barring any major setbacks, it intends to
lift all public health and workplace safety
measures by March 28, 2022.
Moore affirms the province will monitor data
for the next 28 days to determine when it is
safe to lift capacity limits in these settings.
The decision comes a day after Health
Minister Christine Elliott said the province
would stay the course with its reopening
plan.
Ontario reported 454 new COVID-19 cases
on Wednesday as the seven-day average of
cases continues to rise, now sitting at 503
cases, reaching the highest point in nearly
a month.
The effective reproduction number, or R(t),
that Moore mentioned — which corresponds

to the average number of additional
infections caused by 1 infection — has
risen in the last month or so. Provincial data
shows that Ontario’s R(t) has gone up from
0.94 throughout the week of Oct. 2 to Oct.
8, now at 1.04. Ontario’s Science Advisory
Table says an R(t) of greater than 1 indicates
exponential growth.
The head of Ontario’s Science Advisory
Table said Tuesday that rolling back some
of the recent verdicts on capacity limits and
reconsidering behaviour could be all it takes
to change the trajectory and once again
achieve a stable case count.
“This may be more of a local decision
depending on where you are in the province,”
Dr. Peter Juni. “The province needs to keep
an open mind and we need to be ready to
have a difficult discussion on a provincewide level.”
Health officials in Sudbury announced
Mondaythey would be reintroducing capacity
limits, require masking at organized public
events and require proof of vaccination for
youth sports amid a “record number” of virus
outbreaks and an “alarming” surge that isn’t
tied to any particular setting.
Mayor John Tory was asked Tuesday
if Toronto has any plans to reintroduce
capacity limits — while he didn’t speak about
specific plans he says officials continue to
monitor the numbers.
“As these kinds of things change and as we
continue to adjust through large sporting
events, through increased capacity that was
brought in for restaurants, we’re constantly
monitoring these numbers on a daily basis.”
Dr. Juni said the trend marks the end of a
plateau in infections that came after an
earlier bump in July — the beginning of
the fourth wave — when the province’s
economic reopening accelerated and
people began interacting in higher numbers.
Millions of more Ontarians got vaccinated
against the virus over the summer, Juni said,
and people’s behaviour stayed at a constant
level, leading to a drop in infections in the
fall.
But things started to shift in mid-October
when the province began lifting capacity
limits on sporting venues and later
restaurants. Then the weather began to cool
off, driving gatherings indoors. People might
have also started to take fewer precautions in
light of those changes and high vaccination
coverage in the province, he said.
More than 85 per cent of residents 12 and
older have received two COVID-19 vaccine
doses.

•
Bendale
•
Black Creek
•
Brookhaven-Amesbury
•
Clairlea-Birchmount
•
Dorset Park
•
Downsview-Roding-CFB
•
Eglinton East
•
Elms-Old Rexdale
•
Englemount-Lawrence
Flemingdon Park
•
Glenfield-Jane Heights
•
Humbermede
•
Islington-City Centre West
•
Kingsview Village-The Westway
•
L’Amoreaux
•
Mount

Olive-Silverstone-Jamestown
•
Malvern
•
Morningside
•
Mount Dennis
•
Oakridge
•
Parkwoods-Donalda
•
Rouge
•
Scarborough Village
•
Thorncliffe Park
•
West Hill
•
West Humber-Clairville
•
Weston
•
Wexford/Maryvale
•
Woburn
•
York University Heights
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Ερσίν Τατάρ: Zητά κατοχύρωση της
«κυριαρχίας» των Τουρκοκυπρίων
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ σε
δηλώσεις του ανάφερε ότι οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να συνεχίσουν την ύπαρξή τους
στη βάση της ισότητας και όχι ως μειονότητα, σύμφωνα με την «Γκιουνές».  Μιλώντας
κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον «τ/κ Πολιτιστικό Σύνδεσμο» στην Κωνσταντινούπολη όπου συναντήθηκε με την πρόεδρο και
μέλη του συνδέσμου, ο κ. Τατάρ είπε ότι με
την στήριξη της Τουρκίας ο τουρκοκυπριακός «λαός» πλήρωσε βαρύ τίμημα για να
κερδίσει την ύπαρξη, την ελευθερία και την
ανεξαρτησία του, έδωσε πολλούς πεσόντες
και έζησε προσφυγιά.  «Όμως είμαστε εκεί,
συνεχίζουμε την ύπαρξή μας. Αυτό που
φωνάζουμε σε ολόκληρο τον κόσμο είναι
ότι θέλουμε μιαν συμφωνία στη βάση της
ισότητας», είπε, σύμφωνα με το Γραφείο
Τύπου και Πληροφοριών  «Είναι και εκείνοι
ένας λαός, τους σεβόμαστε. Έχουν και οι
Ελληνοκύπριοι ένα κράτος, είναι κυρίαρχοι
κατά την άποψή τους, θέλουμε και εμείς το
αντάλλαγμα γι’ αυτό. Είμαστε και εμείς κυρίαρχοι. Λόγω των διεθνών συμφωνιών, η
κυριαρχία μας είναι δικαίωμά μας. Θέλουμε
την κατοχύρωση της κυριαρχίας μας. Τα
Ηνωμένα Έθνη πρέπει να κάνουν βήματα
μια ώρα αρχύτερα πάνω σε αυτό το θέμα»,
είπε.  Ο κ. Τατάρ ισχυρίστηκε ότι η «λύση
δύο κρατών που ζουν πλάι-πλάι» θα είναι
προς το συμφέρον των «δύο λαών», της
σταθερότητας στην Κύπρο και στην περιοχή και της δημιουργίας ισορροπιών στην
Ανατολική Μεσόγειο.
Ανάφερε ακόμα ότι ο τουρκοκυπριακός
«λαός» καταβάλλει προσπάθειες για την
ανεξαρτησία και την ελευθερία του από το
1571 και ότι το 1960 προέκυψε μια ομοσπονδία στη βάση της ισότητας στην Κύπρο, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρεται ως μια «λειτουργική
ομοσπονδία», όμως δεν είχε μακρά διάρκεια ζωής.  Υποστηρίζοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι έχουν ένα «κράτος» το οποίο θα
εορτάσει την 38η επέτειο από την ίδρυσή
του αυτή την βδομάδα, ο Τατάρ επανέλαβε
τον ισχυρισμό ότι με την εκλογή του ιδίου
στην ηγεσία της κοινότητας άνοιξε μια νέα
σελίδα στην Κύπρο και ακολουθείται μια
νέα πολιτική.  Υποστήριξε ότι εγκατέλειψαν
πλέον την νοοτροπία που οι Τουρκοκύπριοι προέβαιναν σε υποχωρήσεις σε κάθε
συνάντηση και δεν έδωσε κανένα απολύτως αποτέλεσμα, προσθέτοντας ότι πλέον

εργάζονται για μια αντίληψη δύο κρατών
στη βάση της κυριαρχικής ισότητας.  Σύμφωνα με τον Τατάρ, κατά τις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν για πολλά χρόνια
έγινε αντιληπτό ότι δεν προέκυψε έδαφος
για συμφωνία στη βάση της συνομοσπονδίας και της ομοσπονδίας. Ισχυρίστηκε ότι
οι Ελληνοκύπριοι δεν προσεγγίζουν μια
συμφωνία στη βάση της ισότητας και ακόμα
θεωρούν την Κύπρο ως ελληνικό νησί.  
Ο κ. Τατάρ επανέλαβε επίσης ότι δεν θα
μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία στη
βάση της ομοσπονδίας κατά την οποία «η
πλειοψηφία θα διοικεί την μειοψηφία», οι
Τουρκοκύπριοι θα καταστούν πιο αδύναμοι με τον καιρό με τη μία κυριαρχία και δεν
θα μπορούν να συνεχίσουν την ύπαρξή
τους με ισότητα.  Υποστήριξε ότι αν μπορέσουμε να φτάσουμε στο μοντέλο ενός
κράτους που ζει πλάι-πλάι με μια συμφωνία στη βάση της κυριαρχικής ισότητας, οι
Τουρκοκύπριοι θα μπορέσουν να ζήσουν
εντός της ΕΕ.  Σημειώνοντας ότι αυξάνεται
η στήριξη προς αυτή «την νέα πολιτική», ο
Ερσίν Τατάρ ανέφερε ότι το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης του Βαρωσιού είναι ένας
σκέλος αυτής της πολιτικής και επανέλαβε
ότι οι «κάτοχοι τίτλων ιδιοκτησίας προ του
1974» θα μπορούν να επιστρέψουν στις
περιουσίες τους στο Βαρώσι σύμφωνα με
τις αποφάσεις της «επιτροπής ακίνητης ιδιοκτησίας» για να μην υπάρξει αντίθεση με
το διεθνές δίκαιο.  Ισχυρίστηκε ότι το άνοιγμα το Βαρωσιού είναι ένα σωστό βήμα από
την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και την απάλειψη των αδικιών και πρόσθεσε
ότι θα το μοιραστούν αυτό με όλο τον κόσμο.  Σημειώνοντας ότι το Βαρώσι έμεινε
κλειστό 47χρόνια, όμως τώρα καθαρίζεται
και γίνονται σιγά σιγά επενδύσεις σε έργα
υποδομής, ο Τατάρ υπογράμμισε την σημασία του ανοίγματος του Βαρωσιού και πρόσθεσε ότι θα πάρει χρόνια για να υιοθετηθεί
η «νέα πολιτική» τους στο Κυπριακό.

Ανακοινώθηκε επίσημα ο Colin
Stewart ως επικεφαλής ΟΥΝΦΙΚΥΠ
Κατά την τακτική ενημέρωση των διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης από
τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ),

ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Farhan Haq ανακοίνωσε και επίσημα το διορισμό του κ. Colin
Stewart ως νέου Ειδικού Αντιπροσώπου και
Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης του
ΟΗΕ στην Κύπρο (UNFICYP).
Σε ερώτηση της ανταποκρίτριας του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu, αναφορικά με το πότε ο κ. Stewart θα αναλάβει
το καθήκοντα του και θα πάει στην Κύπρο, ο
κ. Haq σημείωσε ότι μόλις χθες βράδυ ανακοινώθηκε το όνομά του για το διορισμό του
και τα Ηνωμένα Έθνη θα προσπαθήσουν

Εντονη διαφωνία Δήμου Αμμοχώστου
με τη δημιουργία ενός Δήμου
Εντονη διαφωνία εκφράζει ο Δήμος
Αμμοχώστου στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός και μόνο Δήμου, που
θα περιλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες
οντότητες της ελεύθερης επαρχίας
Αμμοχώστου, αφού όπως αναφέρει
σε γραπτή ανακοίνωση του μια τέτοια
ενέργεια ελλοχεύει πολιτικούς κινδύνους, ενόσω το πολιτικό πρόβλημα
της Κύπρου παραμένει άλυτο και η
μητρόπολη της επαρχίας παραμένει
υπό κατοχή.
Προστίθεται ότι «η Ολομέλεια του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου, συζήτησε εκ νέου
το θέμα της Μεταρρύθμισης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ενόψει του διαλόγου που
έχει επαναρχίσει και κύρια λόγω των διαφόρων σεναρίων που ακούγονται σχετικά με
τις συνενώσεις των ελεύθερων Δήμων και
Κοινοτήτων της επαρχίας Αμμοχώστου».
Ο Δήμος Αμμοχώστου «επαναλαμβάνει για
ακόμα μια φορά την έντονη διαφωνία του,
στο ενδεχόμενο δημιουργίας ενός και μόνο
Δήμου, ο οποίος να συμπεριλαμβάνει όλες
τις υφιστάμενες οντότητες της ελεύθερης
επαρχίας Αμμοχώστου. Η δημιουργία ενός
τέτοιου υπερ-Δήμου ελλοχεύει πολιτικούς
κινδύνους, ενόσω το πολιτικό μας πρόβλημα παραμένει άλυτο και η μητρόπολη της
επαρχίας μας παραμένει υπό κατοχή».
Η πόλη της Αμμοχώστου, σημειώνεται στην
ανακοίνωση, «δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατασταθεί, ως η μητρόπολη
της επαρχίας, από κανένα άλλο Δήμο ή άλλη
οντότητα. Σήμερα που η Αμμόχωστος βρίσκεται υπό απειλή και η Τουρκία προχωρεί
ακάθεκτη στους άνομους σχεδιασμούς της
και μονομερώς αλλάζει το στάτους-κβο στην
πόλη μας, θεωρούμε απαράδεκτο να εξελίσσεται μια συζήτηση που είτε θα υπονοεί,
είτε ντε φάκτο θα οδηγεί σε κάποιο μόρφωμα που θα αντικαθιστά τον μητροπολιτικό

ρόλο του Δήμου Αμμοχώστου».
Η Μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προστίθεται «πρέπει να έχει στο επίκεντρο της, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των πολιτών, την ευημερία και την ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή. Ταυτόχρονα,
όμως, στην περίπτωση της επαρχίας Αμμοχώστου δεν μπορεί να μην λάβει υπόψη της
την ιδιαιτερότητα του πολιτικού προβλήματος, γεγονός που αναπόφευκτα θα επηρεαστεί από τη δημιουργία ενός γεωγραφικά
και πληθυσμιακά τεράστιου Δήμου στο
ελεύθερο κομμάτι της επαρχίας».
Σε καμία περίπτωση, αναφέρεται στην ανακοίνωση «δεν είναι ρόλος μας να εμπλακούμε στη συζήτηση για τη μορφή και τους
νέους σχηματισμούς που τελικά θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης. Θεωρούμε όμως υποχρέωση μας να
εκφράσουμε την έντονη διαφωνία μας με
τη δημιουργία ενός τέτοιου σχηματισμού,
όπως επίσης και με την χρήση ονόματος που θα παραπέμπει στην ιστορία της
Αμμοχώστου».
Ο Δήμος Αμμοχώστου καλεί «όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς και τα πολιτικά κόμματα που στο τέλος της μέρας θα κληθούν
να λάβουν αποφάσεις, όπως λάβουν σοβαρά υπόψη και τα συγκεκριμένα επιχειρήματα, διατηρώντας στον κατεχόμενο Δήμο της
Αμμοχώστου τον σημαντικό πολιτικό ρόλο
που διαδραματίζει σήμερα».

Μη αποδεκτή η αξίωση για δύο κράτη
στην Κύπρο, είπε η Πρόεδρος της
Βουλής σε Βρετανούς Βουλευτές
Η αξίωση της τουρκικής πλευράς
για λύση «δύο κρατών», κατά παράβαση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ και του συμφωνημένου
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών
για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, επ’ ουδενί δύναται να
γίνει αποδεκτή, δήλωσε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου κατά τη διάρκεια συνάντησής
της με αντιπροσωπεία της Διακομματικής Ομάδας για την Κύπρο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο,
η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας
στην Κύπρο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των
Αντιπροσώπων, η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε

να βρίσκεται στην Κύπρο το συντομότερο.
Πρόσθεσε, επίσης, ότι θα ενημερωθούν οι
δημοσιογράφοι αν ο κ. Stewart είναι στην
έδρα του ΟΗΕ και αν θα πραγματοποιήσει

στους δεσμούς Κύπρου - Ηνωμένου Βασιλείου και των κοινοβουλίων τους, στη βάση
αρχών, τόσο στο διμερές όσο και στο πολυμερές επίπεδο και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της
Κοινοπολιτείας.
μια συνέντευξη, υπενθυμίζοντας τους ότι
στο παρελθόν ήταν πάντα πρόθυμος να
ενημερώνει τον τύπο.
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Ιδού το έγγραφο για την αποκεντρωμένη ομοσπονδία
Η πρόταση της ε/κ πλευράς για επανέναρξη
των συνομιλιών η οποία δόθηκε στην Ε.Ε
τα Ηνωμένα Έθνη και το Ηνωμένο Βασίλειο
Το έγγραφο έξι σελίδων που ετοίμασε η ε/κ
πλευρά και που εξηγεί την πρόταση της για
την αποκεντρωμένη ομοσπονδία έχει στην
κατοχή της η «Κ». Σε αυτό παρουσιάζονται
λεπτομέρειες προνοιών, γίνεται αναφορά
στις αποφάσεις του κοινού ανακοινωθέντος
της 11ης Φεβρουαρίου του 2014 και καταγράφονται έξι καθοδηγητικές προτάσεις για
την εφαρμογή της υπό την μορφή ερωτημάτων στα οποία η ε/κ πλευρά προσπαθεί
να δώσει απαντήσεις. Το εν λόγω έγγραφο,
όπως αποκάλυψε τον περασμένο Σεπτέμβριο η «Κ» έχει ήδη αποσταλεί στα Ηνωμένα Έθνη, στην Ε.Ε αλλά και στο Ηνωμένο
Βασίλειο για μελέτη. Καθόλου τυχαίες άλλωστε και οι αναφορές του Βρετανού Ύπατου Αρμοστή Στίβεν Λίλι κατά την συνέντευξή του τον περασμένο Σεπτέμβριο στην
«Κ». Έχει συνταχθεί τον Απρίλιο του 2021,
πριν από τη διάσκεψη στη Γενεύη δηλαδή,

καθώς στόχος της κυβέρνησης ήταν να
καμφθεί η εντύπωση που έχει καλλιεργηθεί
στον διεθνή παράγοντα, ότι η ε/κ πλευρά
δεν θέλει λύση.
Στόχος της αποκέντρωσης εξουσιών στην
επανενωμένη Κύπρο είναι να βελτιωθεί η
λειτουργία, η αποτελεσματικότητα χωρίς
ωστόσο να θέτει σε κίνδυνο τη λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας αλλά
ούτε να οδηγεί σε μία λύση που θα καταρρεύσει, λόγω των αδιεξόδων και των προβλημάτων. Όπως σημειώνεται η πρόταση

στηρίζεται πλήρως στα ψηφίσματα και στις
παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών, βασίζεται στο πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας όπως έχει συμφωνηθεί
στις συμφωνίες υψηλού επιπέδου το 1977
και το 1979. Η πρόταση όπως σημειώνεται
σέβεται πλήρως τα έξι σημεία του πλαισίου
Γκουτέρες ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται
πλήρως στην θέση των Τ/κ για την αποτελεσματική συμμετοχή.

Οι καθοδηγητικές
προτάσεις

Στόχος της εν λόγω πρότασης όπως σημειώνεται είναι να απαντήσει στα εξής
ζητήματα:
1. Υπάρχουν ήδη ομοσπονδιακές
αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να παραχωρηθούν στις ομόσπονδες πολιτείες;
Στόχος κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ήταν να καταγραφεί μία λίστα από
ομοσπονδιακές αρμοδιότητες που είναι
αναγκαίες για τη λειτουργικότητα
του κράτους και για την διασφάλιση της ενότητας και της συνοχής,
λαμβάνοντας υπόψη ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα μεταφέρεται στις
συνιστώντες πολιτείες. Σε αυτό το
πλαίσιο κάποιες εξουσίες που βρίσκονται σήμερα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορούσαν
να μεταφερθούν στις ομόσπονδες
πολιτείες.
2. Ποιες εκτελεστικές αρμοδιότητες θα μπορούσαν να παραχωρηθούν στις συνιστώσες πολιτείες;
«Η παραχώρηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων είναι χαρακτηριστικό των ομοσπονδιακών συστημάτων, όπως στην Αυστρία
και τη Γερμανία» αναφέρεται στο έγγραφο,
υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο συμβαίνει
σε ζητήματα που αφορούν την προστασία
του περιβάλλοντος, την δημόσια υγεία, την
κοινωνική πρόνοια, την οδική ασφάλεια
και επαγγελματικούς συνδέσμους/οργανισμούς. Στην περίπτωση της Κύπρου προτείνεται η εκχώρηση της προστασίας των
αρχαιοτήτων, η πολιτιστική κληρονομιά,

Ρώσος Πρέσβης: Άμεση επανέναρξη
διαπραγματεύσεων με διορισμό
ειδικού απεσταλμένου ΟΗΕ
Τη θέση της χώρας του για επίλυση του κυπριακού προβλήματος στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ και για άμεση
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τον
διορισμό ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ
για το Κυπριακό, επαναβεβαίωσε ο Ρώσος
Πρέσβης Στάνισλαβ Οσάτσι στην Πρόεδρο
της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, σε συνάντηση που είχαν στη Βουλή.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής των
Αντιπροσώπων, κατά τη συνάντηση, «υπογραμμίστηκαν οι ιστορικοί δεσμοί και οι φιλικές σχέσεις που συνδέουν τις δύο χώρες
και οι οποίες εδράζονται σε κοινές θρησκευτικές και πολιτισμικές παραδόσεις».
Η Πρόεδρος της Βουλής, αναφέρεται, εξέφρασε ειλικρινείς ευχαριστίες για τη στάση
αρχών της Ρωσίας όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα.
Η κ. Δημητρίου στηλίτευσε τις εντεινόμενες
τουρκικές προκλήσεις στην Αποκλειστική
Οικονομική Ζώνη της Κύπρου και τις επιδιώξεις της τουρκικής πλευράς για δημιουργία

νέων τετελεσμένων ειδικότερα στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου.
«Η Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε την
προσήλωση της ελληνοκυπριακής πλευράς
στο στόχο της επίλυσης του Κυπριακού στη
βάση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών
ψηφισμάτων του ΟΗΕ», προστίθεται.  Σημειώνεται επίσης ότι ο Ρώσος Πρέσβης
«επαναβεβαίωσε τη θέση της χώρας του
για επίλυση του κυπριακού προβλήματος
στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του
ΟΗΕ και για άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το διορισμό ειδικού
απεσταλμένου του ΟΗΕ για το Κυπριακό».
Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε το σημαντικό
ρόλο που διαδραματίζουν τα Κοινοβούλια
για τη διαμόρφωση των στρατηγικών των
χωρών τους και εξέφρασε την επιθυμία για
περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο
διακοινοβουλευτικό επίπεδο.
Έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για την
πορεία της πανδημίας και το εμβολιαστικό
πρόγραμμα των δύο χωρών, καταλήγει η
ανακοίνωση.

αδειοδότηση ανασκαφών, η διαχείριση των
ταμείων της Ε.Ε, μετεωρολογία και περιβαλλοντική πολιτική περιλαμβανομένων
και των κλιματικών αλλαγών. Όπως σημειώνεται η ιδιοκτησία της αρμοδιότητας παραμένει ομοσπονδιακή αλλά εκχωρείται,
ενώ υπογραμμίζεται πως μέσα από ένα
συμφωνημένο μηχανισμό, η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση μπορεί να ανακαλεί εξουσίες.
		3. Υπάρχουν εξουσίες
που μπορεί να διαγραφούν από τη λίστα
γιατί είναι αυτό-επεξηγηματικές;
Βάσει του εγγράφου, δεν υπάρχει στην
ουσία αναγκαιότητα να καταγράφονται τα
αυτονόητα. Για τα ομοσπονδιακά κτίρια για
παράδειγμα είναι δεδομένο πως υπεύθυνη
είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και γι’
αυτό το λόγο θα μπορούσε να παραλειφθεί.
4. Υπάρχουν αρμοδιότητες που
καταγράφονται ως ομοσπονδιακές και θα
μπορούσαν να καταγραφούν στο σύνταγμα
ή σε ομοσπονδιακούς νόμους;
Το παράδειγμα που καταγράφεται είναι η
προστασία του περιβάλλοντος στο Σύνταγμα για το οποίο μπορεί όπως σημειώνεται
να εφαρμοστεί καλύτερα από κέντρα λήψης
αποφάσεων στις συνιστώσες πολιτείες με
την ύπαρξη συντονιστικών μηχανισμών
που τόσο η κεντρική κυβέρνηση όσο και τα
ομόσπονδα κρατίδια θα μπορούν να συμμετέχουν σε κοινή βάση. Αν δηλαδή για το
περιβάλλον η μία πλευρά ευνοεί τους ρύπους και η άλλη όχι, σε κάποια στιγμή θα
πρέπει να συντονιστούν και να ακολουθήσουν κοινή πολιτική καθώς από τους ρύπους επηρεάζονται και οι δύο πλευρές και
στο τέλος θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο
στην Ε.Ε η κεντρική κυβέρνηση. Ο συντονιστικός μηχανισμός είναι καινούργιο στοιχείο, ωστόσο προτείνεται από την ε/κ πλευρά να χρησιμοποιηθεί βάσει του μοντέλου
εγγραφής εταιρειών. Η ήδη υπάρχουσα
συμφωνία προνοεί πως μπορούν εταιρείες
να εγγράφονται στις συνιστώσες πολιτείες,
ωστόσο θα υπάρχει και ένα κεντρικό σύστημα όπου οι δύο συνιστώσες πολιτείες θα
μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση συμπληρώνοντας έγγραφα και συλλέγοντας
και πληροφορίες.

5. Υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες οι οποίες σε συμφωνία με «την αρχή της
μη καταπάτησης» μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των συνιστώσων πολιτειών θα μπορούσαν να οριστούν με τέτοιο
τρόπο που η εφαρμογή αυτών των ευθυνών/αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο επιπέδων (κυβέρνηση-συνιστώσων πολιτειών)
θα μπορούσε να είναι συμπληρωματική;
Για παράδειγμα έχει συμφωνηθεί πως η
ναυτιλία θα είναι αρμοδιότητα της κεντρικής
κυβέρνησης. Αυτό ωστόσο μπορεί να έχει
ευρύτερη ερμηνεία. Για άλλους υπό-τομείς
όπως τα λιμάνια ή οι παράκτιες δραστηριότητες μπορούν να παραχωρηθούν στις
συνιστώσες πολιτείες. Αναφορά γίνεται και
για τις αρχαιότητες ότι δηλαδή ανήκουν στις
αρμοδιότητες της κεντρικής κυβέρνησης
ωστόσο θα μπορούσε παράλληλα να αποτελεί ευθύνη των συνιστώσων πολιτειών η
διατήρηση και η προστασία αρχαιολογικών
μνημείων και η οργάνωση επισκέψεων σε
αυτά. Αυτό όπως σημειώνεται μπορεί να
καταγράφεται στο Σύνταγμα. Στις προτάσεις της κυβέρνησης περιλαμβάνεται και
η διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων που
βρίσκονται στην αρμοδιότητα της κεντρικής
κυβέρνησης αλλά θα μπορούσε να αποτελεί ευθύνη και των συνιστώντων κρατιδίων
η διαχείρισή τους. Στην ουσία, μπορεί να
γράφεται μία εξουσία όπως για παράδειγμα
η ναυτιλία ότι είναι ομοσπονδιακή αρμοδιότητα αλλά κάποιοι από τους υποτομείς της
ναυτιλίας να παραχωρούνται στις συνιστώσες πολιτείες.
6. Μεγάλο πάντως ενδιαφέρον
παρουσιάζει στο έγγραφο το ζήτημα των
ιδρυμάτων των αρχών και των σωμάτων, τα
οποία βάσει της σημερινής δομής του κράτους αγγίζουν τους 144.
Βάσει της πρότασης, μεγάλο κομμάτι από
τους 144 μπορεί να είναι ευθύνη των ομόσπονδων πολιτειών. Η πρόταση προνοεί τη
δημιουργία τριμελών συντονιστικών σωμάτων (θα ονομάζονται Εθνικές ή Κυπριακές
αντιπροσωπείες) με ισότιμη συμμετοχή εκπροσώπων, έναν από την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση και έναν από κάθε συνιστώσα
πολιτεία.

Ανανεώθηκε καθεστώς κυρώσεων
για τουρκικές γεωτρήσεις
Απόφαση με την οποία ανανεώνει το νομικό
πλαίσιο για τη λήψη στοχευμένων μέτρων
ως απάντηση στις μη εγκεκριμένες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο,
υιοθέτησε την Πέμπτη το Συμβούλιο της ΕΕ,
μετά από αξιολόγηση της κατάστασης.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ισχύς
του νομικού πλαισίου ανανεώνεται μέχρι τις
12 Νοεμβρίου 2022.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει έτσι να έχει
τη δυνατότητα να επιβάλει στοχευμένα περιοριστικά μέτρα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ευθύνονται για ή εμπλέκονται σε
μη εγκεκριμένες γεωτρήσεις που σχετίζονται με τους υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο.
Τα περιοριστικά μέτρα αυτά περιλαμβάνουν
το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων για τα
φυσικά και νομικά πρόσωπα που καταχωρούνται, καθώς και απαγόρευση ταξιδιών
στην ΕΕ για τα εν λόγω άτομα.
Επίσης, φυσικά και νομικά πρόσωπα στην
ΕΕ απαγορεύεται να παρέχουν κονδύλια σε
πρόσωπα και νομικές οντότητες που καταγράφονται στη λίστα περιοριστικών μέτρων.

Αυτή τη στιγμή, δύο άτομα υπόκεινται σε
κυρώσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του
Συμβουλίου.
Όπως σημειώνεται, η απόφαση τίθεται σε
ισχύ την ημέρα μετά την δημοσίευσή της
στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
Υπενθυμίζεται πως το καθεστώς κυρώσεων
για τις γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο
αποτελεί συνέχεια των συμπερασμάτων
του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 2019,
τα οποία υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο στις 17 - 18 Οκτωβρίου 2019,
οπότε και η ΕΕ επαναδιατύπωσε την πλήρη αλληλεγγύη της με την Κύπρο σε σχέση
με τον σεβασμό της κυριαρχίας της και των
κυριαρχικών της δικαιωμάτων σε συμφωνία
με το διεθνές δίκαιο, και είχε καλέσει τον
Ύπατο Εκπρόσωπο και την Κομισιόν να καταθέσουν προτάσεις για νομικό πλαίσιο για
περιοριστικά μέτρα.
Η απόφαση παραμένει υπό συνεχή αξιολόγηση και ανανεώνεται ή τροποποιείται κατά
τρόπο που κρίνεται αναγκαίο εφόσον το
Συμβούλιο θεωρήσει πως οι στόχοι του δεν
έχουν επιτευχθεί, σημειώνεται.

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
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Οι λαοί και τα
έθνη που επιζούν
μέσα στην Ιστορία, είναι εκείνα
που έχουν στο
ναό της καρδιάς
τους στέρεα αναρτημένη την εικόνα
τής πατρίδας, με
έντονα χρώματα
ζωγραφισμένη στα ημιθόλια της συνείδησής τους την παράδοσή τους και κοινωνούν
συνεχώς από το άγιο δισκοπότηρο τής
Ιστορίας τους.
Εμείς οι Έλληνες έχουμε μια ιδιοτυπία που
έγκειται κυρίως στη στενότητα του χώρου
μας, τις πληθυσμιακές μας αδυναμίες και
την εθνολογική μοναξιά μας. Εθνολογικά
δεν ανήκουμε σε καμιά ευρύτερη οικογένεια, όπως για παράδειγμα οι Αγγλοσάξωνες, οι Λατινικοί λαοί, οι Σλαύοι, οι Άραβες.
Κανείς δεν μιλά τη γλώσσα μας. Και όλο
συστελλόμαστε πάνω στούς βράχους και
τούς λιγοστούς κάμπους τής γης μας. Μέσα
στα τελευταία εκατό χρόνια, ξεριζωθήκαμε
από τη Μικρασία, από τις άλλοτε φιλόξενες
ακτές του Ευξείνου, από την Αίγυπτο κι’αυτή την ώρα αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε
από τη βουλιμία των νεοβαρβάρων το Αιγαίο, τα νησιά μας και την έπαλξη της Κύπρου - την τελευταία πύλη τού Ελληνισμού
προς την Ανατολή όπου είναι οι μήτρες του καθώς ακόμα τα σύμβολα, την περηφάνεια
και το όνομά μας από κάποιους γείτονες
στον Βορρά.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΡΕΙΑ
Θα έλεγε κανείς πως όλη
αυτή η υπόθεση τής αναποδιάς και της μοναξιάς μας,
θα έπρεπε ήδη να μάς έχει
ενταφιάσει. Και όμως υπάρχουμε με τόσο πείσμα, με
τόσα όνειρα, με τόση έντονη παρουσία μέσα στη ζωή
και την Ιστορία, κι’ ας μην
έμειναν, τόσους αιώνες, δυνάμεις κακού που να μη διασταυρώθηκαν πάνω από τα
κεφάλια μας.
Σε τι όμως οφείλεται το μυστικό της επιβίωσης μας;
Προσωπικά πιστεύω, στον ανθρωπισμό
μας. Γιατί ζούμε συνεχώς αυτά που πρωτοανακαλύψαμε. Το πνεύμα, την παιδεία
και την λευτεριά.
Γι’ αυτή την έγνοια του ανθρώπου, την
έγνοια τού κόσμου, για την αγάπη τής
Ελευθερίας, που πολλοί την είπαν τρέλλα, πόσες φορές δεν οδηγηθήκαμε οι
Έλληνες σε ομαδική θυσία;
Μ’αυτή την ανθρωπιά που καταπλημμυρίζει
την πνευματική μας παράδοση, στεκόμαστε
και σήμερα απέναντι στην Ιστορία και τον
κόσμο και ιδιαίτερα απέναντι στους λεγόμενους φίλους μας, που το έχουν κάνει συνήθεια τους συνεχώς να μας πληγώνουν.
Δεν θα προδώσουμε, όμως, ούτε και θα

απαλλοτριώσουμε - όσο
κι αν μάς προδίδουν
- ότι με το αίμα και τον
ιδρώτα μας ζυμώσαμε
σαν αξίες που ήταν και
παραμένουν μόνιμα βιώματα τής συνείδησής
μας.
Ο Ρενέ Μαέ, γενικός διευθυντής τής Ουνέσκο
πριν από χρόνια, περνώντας από την Κύπρο
είχε δηλώσει ανάμεσα
σ’άλλα: ‘‘ Δεν είναι λαός που ,να μπορεί να
επιβιώσει ιστορικά, χωρίς τη συνείδηση της
πνευματικής του παράδοσης και των στοιχείων που συνθέτουν την πολιτιστική του
υπόσταση‘‘ Ό,τι βέβαια ισχύει για ένα λαό,
μέσα στην παγκόσια κοινωνία, ισχύει και
για μια εθνική ομάδα μέσα στο εθνικό μωσαϊκό μιας οποιασδήποτε χώρας.
Αλλά και ο δικός μας , εκείνος ο πραγματικός Έλληνας, ο Ίων Δραγούμης δεν είπε
πως; ‘‘ Δεν μπορεί να είναι άνθρωπος,
όποιος δεν έχει εθνική αυτοσυναίσθηση κι
όποιος δεν είναι περήφανος για τον δικό
του πολιτισμό που είναι ο εαυτός του όλος‘.
Θα πεί κάποιος. Εμείς εδώ, τόσο μακριά
από την Ελλάδα, με τόσο έντονο αγώνα επιβίωσης, πώς να μείνουμε σ’αυτά; Κι όμως, όχι μόνο μπορούμε, μα και
πρέπει.

Σήμερα, που και οι πιο απίθανες σε εθνολογική σύνθεση και πολιτιστική παράδοση
ομάδες ανθρώπων, οργανώνουν κράτη και
κρατίδια, ψάχνοντας για εθνικές ρίζες και
καταβολές, πλαστογραφώντας ταυτότητες,
κλέβοντας σύμβολα και ονόματα, εμείς δεν
επιτρέπεται ούτε να απεμπολήσουμε, ούτε
να πάψουμε να αγαπάμε και να περηφανευόμαστε γι’αυτό που είμαστε.
Κάποιες ανάγκες μας έχουν κάμει- κατά
που θα έλεγε και ο Κολοκοτρώνης- να κρεμμάσουμε φούντα ξένη στο σπαθί της αξιωσύνης μας- Τη σεβόμαστε και την τιμούμε.
Όμως δεν πρέπει να κόψουμε ποτέ τις ρίζες που μάς τρέφουν - και που θα τρέφουν
και τους μετά από μάς - με τους χυμούς της
εθνικής μας παράδοσης και ιστορίας .
Την Ελλάδα μας, τη χρειαζόμαστε και
μας χρειάζεται. Ας μάς ξεχνάει αυτή, πού
και πού. Εμείς δεν την ξεχνούμε.
Τη γνοιαζόμαστε και θα την γνοιαζόμαστε.
Και είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε την όποια
στιγμή μάς χρειαστεί κοντά της. Εμείς που
στερηθήκαμε την ανάσα τής γης της, την ευωδιά τών λουλουδιών της, την αλμύρα της
θάλασσάς της και το γαλάζιο τού ουρανού
της, θα παραμείνουμε πάντα πιστοί στην
περηφάνεια που μάς χαρίζει το όνομά της.
Και δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέψουμε σε κανένα να οικειοποιηθεί
ούτε ένα σπασμένο μάρμαρο από την
Μακεδονία, ούτε ένα σβώλο χώμα από
τη Θράκη, ούτε μια στάλα νερό από το
Αιγαίο, ούτε ένα κομμάτι βράχο απο την
Κύπρο.

ALL MY SONS - REVIEW OF 2019 OLD VIC THEATRE PRODUCTION
Did you see the London
production of Arthur Miller’s
All My Sons at the Old Vic
Theatre in 2019? It ran from
April 13 to June 8 and our
James
chance of seeing it may be the
Karas
equivalent of winning the Lotto
Max. Major theatre and opera
companies discovered that broadcasting
their productions in movie theatres live or
almost live can be profitable. That opened
the door to the sale of DVDs and major
cultural events became available to hoi
polloi.
The Covid-19 pandemic forced those
major cultural institutions to stream their

productions to homes around the world free
or for a nominal fee. And that is why we can
see the 2019 production of All My Sons that
would otherwise have been recollected by
the few who saw it or remembered through
reviews and photographs.
It is a production that was worth recording
and is, of course is worth watching. It may
not be the same as seeing it in the theatre
but it could be considered like winning a free
play on your Lotto Max investment.
The production under review was directed by
Jeremy Herrin and it boasted star-power in
Sally Field and Bill Pullman. Quite aside for
their fame, both give stellar performances.
Field is Kate Keller, the mother of Larry, a

pilot killed in World War II whose death she
refuses to accept. Three years after her son’s
disappearance, she believes wholeheartedly
and passionately that he will come back.
Field evinces a mother’s devotion, a fierce
and unchallengeable conviction in his
survival and an unshakeable illusory belief
that he is not dead.
Pullman as Joe Keller, the father, knows
better but he has an enormous burden
to bear. He was charged criminally but
escaped conviction by blaming falsely his
partner who was convicted and ended up in
jail. With his gravelly voice and nervous tics
Pullman as Joe tries to exude control and
generosity but we know that he is criminally
and morally guilty.
The other main characters are Joe’s son
Chris, a would-be idealist who is too weak
to be an industrialist or an idealist and Ann
Deever, the Kellers’ former neighbour. In
Colin Morgan’s performance Chris is a
man torn between the forces of a powerful
father and a loving but deluded mother on
one hand and the love that he bears for Ann
(Jenna Coleman), his childhood neighbour
and his dead brother’s love.
Ann has accepted that Larry is dead and
has fallen in love with Chris. Kate cannot
accept her as Chris’s beloved because
she is waiting for Larry to return. Ann’s
position is made worse by her belief that her
father, Joe’s partner, is guilty and that Joe
is innocent. A marvellous performance by
Coleman.
All My Sons is a brilliantly structured and
complex play that takes place in 1947,
the beginning of the halcyon days of the
American Republic and forces us to look at

capitalist success, moral corruption, fraud
and acceptance of responsibility. Joe Keller
knew that the parts he manufactured were
defective and he knew that they were shipped
to the Air Force. Twenty-one pilots lost their
lives. When he was charged, he managed to
escape by pretending that he was ill on the
day of the shipment. This irresponsible and
corrupt shift of responsibility on his partner
was successful but his partner’s son George
(Oliver Johnstone) has become a lawyer
and has started looking into his father’s
conviction.
The set by Max Jones shows the backyard
of the Kellers’ suburban home with the fallen
apple tree. We meet their neighbours. Dr
Jim Bayliss (Sule Remi) and his wife Sue
(Kayla Meikle) as well as Lydia (Bessie
Carter) and her husband Frank (Gunnar
Cauthery), nice decent people in a nice
and decent neighbourhood. At least that is
what it was before a war, capitalist greed,
and moral corruption ruined it as one of their
neighbours achieved the American dream.
All My Sons by Arthur Miller, shown at the
Old Vic Theatre in 2019, is available for
streaming at https://www.ntathome.com/
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103η Επέτειος Ημέρας Μνήμης 11 Νοεμβρίου 2021
On Rememberance Day we honour those who have served Canada,
past and present, in times of war, military conflict and peace.
Από τις 5 έως τις 11 Νοεμβρίου τιμούμε αυτούς που έχουν υπηρετήσει τον Καναδά,
στο παρελθόν και στο παρόν, σε περιόδους
πολέμου, στρατιωτικών συγκρούσεων και
ειρήνης.
Η Ημέρα Μνήμης τιμάται την 11η Νοεμβρίου
κάθε έτους και σηματοδοτεί το τέλος του Α
Παγκοσμίου Πολέμου το 1918.
Η πρόθεση της ημέρας είναι να θυμηθούμε
τους πεσόντες του «Μεγάλου Πολέμου».
Στις 11:00 π.μ. 11 Νοεμβρίου 1918, «την
ενδέκατη ώρα, της ενδέκατης μέρας, του
ενδέκατου μήνα» αποτελεί την χρονική
στιγμή έναρξης της συνθήκης ανακωχής
των συμμάχων με τη Γερμανία της Κομπιέν
(Compiègne), όπου έληξε και επίσημα ο
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Η επέτειος εορτάζεται με κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από
ανώτατους εκπροσώπους των αρχών και
κατά παράδοση με δύο λεπτών σιγή που
αρχίζει στις 11:00 π.μ. της 11ης Νοεμβρίου, για να δοθεί φόρος τιμής στα 20 εκατομμύρια νεκρούς του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου.
Η κόκκινη παπαρούνα υιοθετήθηκε σαν
σύμβολο της Remembrance Day, λόγω του
ποιήματος «In Flanders Fields» (1915) του
Καναδού ποιητή John McCrae, ο οποίος
πολέμησε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ο μύθος θέλει τα πεδία των μαχών στην
ευρύτερη περιοχή της Φλαμανδίας, στο
Βέλγιο, να γεμίζουν με ανθισμένες παπαρούνες με το τέλος των εχθροπραξιών. Είναι γνωστό άλλωστε στην Αγγλία το ποίημα
«Στα λιβάδια της Φλάνδρας» («Ιn Flanders
field»), που έγραψε το 1915 ο υπολοχαγός
Τζον ΜακΚρέι, προς τιμήν ενός φίλου του
που σκοτώθηκε στη μάχη, και αναφέρεται
στις παπαρούνες που άνθισαν εκείνο το
Μάη, στο μέτωπο. Ο ΜακΚρέι πρόσεξε τότε
πως οι παπαρούνες ήταν το πρώτο άνθος.

Leaders reflect on veterans’
sacrifices

Earlier in the day, Gov. Gen. Mary Simon
issued a statement reflecting on the day.
“It is important to learn about the stories
of soldiers, past and present. Though
some stories may be hard to hear, it is our
responsibility to bear witness. Our hope is
that by recalling past sacrifices, we can look
to a peaceful future. It is up to all of us. It is in
our hands. It is our duty to keep the memory
alive,” she wrote in a statement published
Thursday.
Trudeau also sent out a message.

“We pause to remember their brave
sacrifices, and acknowledge a debt we can
never repay. We pay tribute to those who
have lost their lives, and those who have
been physically or mentally scarred by their
service, as well as their family members
and loved ones,” reads a statement from
Trudeau.
More than 2.3 million Canadians have
served in uniform since Confederation.
“Thanks to their selflessness, dedication,
and bravery, members of our military and
police have been defending freedom, peace,
and democracy – the values that we cherish
deeply within our hearts,” Trudeau said.
Meanwhile, Conservative Leader Erin
O’Toole, a veteran himself, said “Our
veterans and those serving today
represent the very best of what it means
to be Canadian. Their selflessness and
courage serve as an inspiration to all of
us.
“To show your gratitude, wear a poppy,
attend your local cenotaph ceremony, and
take a moment of silence to reflect and
remember that our country’s freedoms
came at a great cost.”
Thursday marks the 100th anniversary of the
Royal Canadian Legion’s poppy campaign in
Canada.
In his own statement, NDP Leader
Jagmeet Singh both recognized the day
and criticized the federal government for
what he called inaction to meet veterans'
needs.
“We need to make sure Canada’s veterans
and their families are well supported. For
too long, the government has not met
the needs of veterans and it shows in the
rise of homelessness and mental health
challenges among those who have served
their country. Veterans deserve more than
empty promises,” he said.
Premier Doug Ford issues statement on
Remembrance Day
Premier Doug Ford issued the following
statement to mark Remembrance Day:
“Today, I am asking all Ontarians to join me
in a moment of silence to honour the brave
Canadian heroes who have sacrificed so
much to defend our freedom, our rights, and
our democracy.
Remembrance Day is a chance for us to
acknowledge the debt of gratitude every
Canadian owes to our fallen heroes,
veterans and brave servicemen and women
in their fight against tyranny and terror—
both in the past and around
the world today.
This year marks the
20th anniversary of the
September 11th attacks and
the beginning of Canada’s
mission in Afghanistan.
Over the next 13 years, over
40,000 Canadians served in
Afghanistan, and sadly 158
soldiers did not return. Take
a moment today to thank our
Afghan veterans for their
service, and to mourn those
who sacrificed everything.
I encourage all Ontarians to

pay their respects this Remembrance Week
to our veterans, active servicemen and
women, and our fallen heroes by wearing a
poppy. It is a small way to show our gratitude
to those who have fought to defend our
country.”

Hundreds gather to honour
veterans at Toronto's
Remembrance Day
ceremony

Hundreds of people attended an in-person
Remembrance Day ceremony outside of
Toronto's Old City Hall Thursday to honour
the sacrifices of Canada's veterans.
Last year's ceremony was held virtually,
with a small number of dignitaries attending
in-person.
At the beginning of his remarks, Mayor
John Tory thanked members of the
public for taking the time to come to the
cenotaph at 60 Queen Street West.
"May I begin by saying how proud I am, not
surprised, but proud that so many people
have come out today after what we've
been through and we're still going through
because this is such an important occasion,"
he said.
A little more than 1,300 people also tuned in
to watch the ceremony on the city's Youtube
channel.
The ceremony began with the playing of
the “Last Post” followed by two minutes of
silence.
The "Act of Remembrance" was read by
Gerry Morgan, the District D Commander of
the Royal Canadian Legion, while the poem
"In Flanders Fields" by John McCrae, was
read by Sara Gehlaut, a volunteer with the
Vimy Foundation of Canada.

The Canadian Harvard Aircraft Association
also conducted a flyby over East York,
Sunnybrook and Queen's Park.
"We have gathered here together today, in
the shadow of Old City Hall, to remember,
as residents of Toronto have been doing for
more than 100 years now," Tory said in his
opening remarks. "We gather here because
they, men and women from this city and
from across Canada, did their duty—and
they often did way more than their duty
because they answered the call, because
they left their homes and families behind
and because many of them
never returned from that
battlefield."
"It is our duty to remember
them, to never forget."
Over the past century, almost
10,000 soldiers from Toronto
did not make it home, the
mayor said.
This year marks 100 years
since the poppy became a
symbol of remembrance in
Canada. Tory noted that in
1921, the mayor of Toronto
was presented with its first
wreath of poppies.
"In that first year alone, a million poppies
were distributed in Canada and almost
$200,000 was raised," Tory said. "It was
the start of what has become an essential
form of community support for the Royal
Canadian Legion."
Second World War veteran Marvin Gord laid
the last wreath at the Toronto ceremony in
honour of the Year of the Poppy.
Gord enlisted in the military with the goal of
working as part of an aircraft crew, but was
initially rejected because he wore glasses.
Undeterred, he pivoted to become a radar
specialist and toured in England, Italy and
Africa.
In 2020, ahead of his 100th birthday, Gord
walked a million steps to raise $1 million
for the Baycrest Foundation, a charity that
provides medical equipment and treatment
for senior citizens.
He was joined to lay the poppy wreath
by retired Major General David Fraser, a
former Commander of Canadian Forces in
Afghanistan.
A separate ceremony was held at the
Ontario Veteran's Memorial at Queen's Park
for a small number of invitees.
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Διπλός εορτασμός του νησιού της Μυτιλήνης
109η Επέτειος της Απελευθέρωσης και ο Ταξιάρχης της Λέσβου

Το νησί της Μυτιλήνης γιόρτασε διπλά,
την ημέρα της 8ης Νοεβρίου. Γιόρτασε την
απελευθέρωσή του, γιόρτασε και τη χάρη
του Ταξιάρχη στον Μανταμάδο, που τον
βλέπει να ευλογεί και με τη χάρη του να
απελευθερώνεται.
Για τη σημαντική Επέτειο της Μυτιλήνης,
ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου του Παλλεσβιακού Συλλόγου
“Αρίων Μυτιλήνης” στο Τορόντο, αποτίουν
μικρό φόρο τιμής και μνημονεύουν τη σημαδιακή ημέρα με το παρακάτω ιστορικό
αφιέρωμα.

Ευχόμαστε χρόνια πολλά
σε όλους τους Λέσβιους
συμπατριώτες μας!

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται
από τους:
• Πρόεδρος Γιώργος Μολυβιάτης
• Αντιπρόεδρος α’ Στρατής Κοντιβέης
• Αντιπρόεδρος β’ Ειρήνη Σερέτη
• Γραμματέας Μαρία Ξενικάκη
• Ταμίας Γιώργος Γιγής
• Μέλη Νάνσυ Αθανασοπούλου, Ειρήνη
Γεωργατσέλου.

Η Απελευθέρωση της
Λέσβου (8 Νοεμβρίου - 8
Δεκεμβρίου 1912)
του ιστορικού Δρ Στρατή Αναγνώστου
1. Η απελευθέρωση της πόλης της Μυτιλήνης και του νοτιοανατολικού τμήματος
της Λέσβου
Η κήρυξη του Α΄ Βαλκανικού πολέμου (5
Οκτωβρίου 1912) έγινε με αφορμή την άρνηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να
ικανοποιήσει σειρά αιτημάτων που έθεσαν
οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Σερβίας,
του Μαυροβουνίου και της Βουλγαρίας, τα
οποία αφορούσαν την ισότιμη, εκ μέρους
των οθωμανικών αρχών, μεταχείριση των
χριστιανών και των μουσουλμάνων, υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η αιτία
ασφαλώς της κήρυξης του πολέμου ήταν η
απελευθέρωση των περιοχών εκείνων, στις
οποίες κατοικούσαν ορθόδοξοι χριστιανοί
με ελληνική, σερβική και βουλγαρική συνείδηση.
Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, στον οποίο ο Πρωθυπουργός
Ελευθέριος Βενιζέλος είχε αναθέσει τη διοίκηση του ελληνικού στόλου, σχεδίασε την
άμεση κατάληψη των νησιών που βρίσκονταν κοντά στην έξοδο των Δαρδανελλίων.
Το πρώτο νησί που απελευθερώθηκε ήταν
η Λήμνος (8 Οκτωβρίου 1912), γιατί ο Ναύαρχος αποσκοπούσε στη χρήση του κόλπου του Μούδρου ως φυσικού αγκυροβολίου του ελληνικού στόλου. Στόχος του ήταν
η παρουσία του ελληνικού στόλου στην περιοχή να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε μια
ενδεχόμενη έξοδο του οθωμανικού στόλου
από τα στενά των Δαρδανελλίων. Έτσι
ο οθωμανικός στόλος εγκλωβίστηκε στα
στενά και τις δύο φορές που επιχείρησε να
εξέλθει, υπέστη ισάριθμες ήττες (ναυμαχίες
της Έλλης και της Λήμνου). Μετά τη Λήμνο
ακολούθησε η κατάληψη από τον ελληνικό
στόλο των γειτονικών νησιών Ίμβρου, Τενέδου, Θάσου και Σαμοθράκης.
Η Λέσβος και η Χίος, επειδή βρισκόταν αρκετά μακριά από την έξοδο των Δαρδανελλίων, δεν εντάσσονταν άμεσα στα σχέδια του
Κουντουριώτη και γι’ αυτό η απελευθέρωσή

τους καθυστερούσε. Οι ειδήσεις που κατέφθαναν στη Λέσβο για την απελευθέρωση
των γειτονικών της νησιών από τον ελληνικό στόλο, αύξαναν τόσο την αγωνία όσο και
την επιθυμία των χριστιανών κατοίκων της
για την άμεση απελευθέρωση και του δικού
τους νησιού. Έτσι επιτροπή Πλωμαριτών
που αποτελούνταν από τους Ιωάννη Πετρέλλη, Γεώργιο Λύτρα, Δ. Τσακίρη και Γεώργιο Τόμπρα ή Πολυχνιάτη επιβιβάστηκε
σε πλοιάριο και κατευθύνθηκε στη Λήμνο,
στον κόλπο του Μούδρου, όπου ναυλοχούσε ο ελληνικός στόλος. Εκεί παρέδωσε στο
Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη επιστολή,
με την οποία δίνονταν πληροφορίες για τις
δυνάμεις των Οθωμανών στη Λέσβο, ενώ
παράλληλα η επιτροπή ζήτησε την επίσπευση της απελευθέρωσης του νησιού.
Πράγματι, ο ελληνικός στόλος, με το
Nαύαρχο Παύλο Κουντουριώτη επικεφαλής, ξεκίνησε από τον κόλπο του Μούδρου
το βράδυ της 7ης Νοεμβρίου και αγκυροβόλησε τα ξημερώματα της 8ης Νοεμβρίου 1912 έξω απ’ το λιμάνι της Μυτιλήνης.
Ανάμεσα στα ελληνικά πλοία ξεχώριζε με
την επιβλητικότητά του η ναυαρχίδα του
στόλου, το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ», για τη
ναυπήγηση του οποίου είχαν συμβάλλει
με μεγάλα χρηματικά ποσά ο
εθνικός ευεργέτης Γεώργιος
Αβέρωφ, αλλά και χιλιάδες Ελλήνων του εσωτερικού και του
εξωτερικού, αγοράζοντας τα
λεγόμενα λαχεία του στόλου,
που είχε εκδώσει το ελληνικό
Δημόσιο για την ενίσχυση του
στόλου. Μετά την επίδοση του
τελεσιγράφου του Κουντουριώτη προς τις οθωμανικές
αρχές του νησιού, με το οποίο
ζητούνταν η άμεση παράδοση
της πόλης, πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη μεταξύ των οθωμανικών αρχών,
των χριστιανών και μουσουλμάνων προυχόντων της Μυτιλήνης. Στη σύσκεψη αυτή,
αποφασίστηκε να αποχωρήσουν οι ολιγάριθμες οθωμανικές ένοπλες δυνάμεις στο
εσωτερικό του νησιού και να γίνει αναίμακτα η κατάληψη της Μυτιλήνης, προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη αιματοχυσία
του άοπλου πληθυσμού, του χριστιανικού
και του μουσουλμανικού.
Η αποβίβαση των Ελλήνων πεζοναυτών
και ναυτών άρχισε στις 12.30 το μεσημέρι,
κάτω απ’ τα ξέφρενα πανηγύρια του κόσμου και έγινε στη λεγόμενη Πετρόσκαλα,
που βρισκόταν στη θέση του σημερινού
Τελωνείου. Μετά την παράδοση των οθωμανικών αρχών, όλη η πόλη σημαιοστολίστηκε. Στο μητροπολιτικό ναό του Αγίου
Αθανασίου πραγματοποιήθηκε δοξολογία,
στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης
Μυτιλήνης Κύριλλος, ο οποίος μαζί με το
σύνολο των παρευρισκομένων έψαλε το
«Χριστός Ανέστη».
Αμέσως, με ανακοίνωσή τους οι ελληνικές αρχές κήρυξαν την ένωση του νησιού με
την Ελλάδα και διακήρυξαν την ισονομία και
την ισοπολιτεία για όλους τους κατοίκους,
χριστιανούς και μουσουλμάνους.
Από τα πρώτα μέτρα της ελληνικής διοίκησης ήταν η έκδοση αναμνηστικής σειράς
γραμματοσήμων. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με την επισήμανση των κατασχεθέντων στο ταχυδρομείο οθωμανικών γραμματοσήμων με τη φράση: « Ελληνική
Κατοχή Μυτιλήνης». Η λέξη «κατοχή»

σηματοδοτούσε την
προσωρινότητα της
ενσωμάτωσης του
νησιού στην Ελλάδα, αφού η διεθνής
συνθήκη, με την
οποία επικυρώθηκε
οριστικά η ενσωμάτωση αυτή, υπογράφηκε 11 χρόνια
αργότερα, δηλ. το
1923 (Συνθήκη της
Λοζάνης). Διαφορετική ωστόσο ήταν
η τύχη των δύο νηΤο 2019 στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου
σιών του Βορειοακατά την τέλεση της Επιμνημόσυνης Δέησης
νατολικού Αιγαίου,
δηλ. της Ίμβρου και
των χριστιανικών ανταρτικών σωμάτων και
της Τενέδου, τα οποία η παραπάνω συνθή- τιμώρησαν αρκετούς ένοπλους που πρωτοκη κατακύρωσε οριστικά στην Τουρκία.
στάτησαν σε επεισόδια εναντίον του άμαΣτις 10 Νοεμβρίου το οπλιταγωγό Μακε- χου μουσουλμανικού πληθυσμού.
δονία αγκυροβόλησε έξω από το Πλωμάρι Οι οθωμανικές τακτικές στρατιωτικές δυνάκαι οι πεζοναύτες του αποβιβάστηκαν μέσα μεις είχαν οχυρωθεί στο στρατόπεδό τους
στους έξαλλους πανηγυρισμούς των κατοί- στον Κλαπάδο, ένα μουσουλμανικό χωριό
κων. Ακολούθησε η κατάλυση των οθωμα- που δεν υπάρχει πια σήμερα και βρισκόταν
νικών αρχών στην Αγιάσο, στον Πολιχνίτο, στην ευρύτερη περιφέρεια της Λαφιώνας.
στη Γέρα, ενώ η ελληνική ζώνη κατοχής Όμως, οι χριστιανοί κάτοικοι του τουρκοεπεκτάθηκε βόρεια μέχρι τη Θερμή.
κρατούμενου ακόμα τμήματος του νησιού

2. Η απελευθέρωση του βορειοανατολικού τμήματος της Λέσβου
Ο αριθμός των ελληνικών δυνάμεων
που αποβιβάστηκαν, δεν ξεπερνούσε τους
1.600 άνδρες. Επειδή ο οθωμανικός στρατός αριθμούσε 1.500 - 2.000 άνδρες, αποφασίστηκε να μη γίνει η τελική σύγκρουση,
πριν φτάσουν ενισχύσεις σε άνδρες στρατιωτικά μέσα και πολεμοφόδια.
Όμως,
το βόρειο και δυτικό μέρος νησιού θα παραμείνουν κάτω από την τρομοκρατία
των Οθωμανών, και κυρίως των ατάκτων
ανταρτικών μουσουλμανικών σωμάτων
(βασιβουζούκων) που συνέδραμαν το έργο
του τακτικού στρατού. Έτσι, βασιβουζούκοι,
διάσπαρτοι στις βορειοανατολικές περιοχές του νησιού, λεηλάτησαν το Μεσότοπο,
την Αγία Παρασκευή, την Ερεσό και έκαψαν
σπίτια στην Πέτρα.
Όταν στις 8 Νοεμβρίου του 1912 έγινε η
αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη
Μυτιλήνη, αρκετοί χριστιανοί πατριώτες
τέθηκαν στη διάθεση του ελληνικού στρατού, ο οποίος και τους εξόπλισε με σκοπό
να τους χρησιμοποιήσει ως πολιτοφυλακή
στα λεσβιακά χωριά και ως αντίβαρο στα
μουσουλμανικά ανταρτικά σώματα. Έτσι,
πράξεις τρομοκρατίας κατά του άμαχου
πληθυσμού δεν έλειψαν ούτε από τους χριστιανούς, ούτε από τους μουσουλμάνους
αντάρτες στις περιοχές της δράσης τους, με
αποτέλεσμα η λεσβιακή ύπαιθρος να γνωρίσει στιγμές βαρβαρότητας. Για το λόγο αυτό
οι ελληνικές αρχές ζήτησαν τον αφοπλισμό

δεν είχαν καμιά αμφιβολία για την τελική έκβαση της μάχης. Έτσι στον Μόλυβο εξαφανίστηκαν εν ριπή οφθαλμού από τα μαγαζιά
το γαλάζιο και λευκό πανί, με αποτέλεσμα
οι οθωμανικές αρχές να διενεργήσουν έρευνες σε σπίτια. Επίσης, πλοία του ελληνικού
στόλου βομβάρδισαν τα καΐκια στη Σκάλα
του Μολύβου, προκειμένου να αποκόψουν
την πιθανή επικοινωνία των Οθωμανών με
τα απέναντι μικρασιατικά παράλια.
Στο μεταξύ ο ελληνικός στρατός είχε
ενισχυθεί σημαντικά από 1.500 περίπου
άνδρες και πολλούς ντόπιους εθελοντές.
Το κύριο σώμα των εθελοντών αποτελούσε η περίφημη Λεσβιακή φάλαγγα, η οποία
απαρτιζόταν από 210 Λέσβιους μετανάστες, που είχαν έρθει απ’ την Αμερική, για
να βοηθήσουν στην απελευθέρωση της πατρίδας τους. Μετά την άφιξη των πολυπόθητων ενισχύσεων στα τέλη Νοεμβρίου, ο
ελληνικός στρατός θα βαδίσει προς το οχυρωμένο στρατόπεδο των Οθωμανών στον
Κλαπάδο.
Το οθωμανικό στρατόπεδο του Κλαπάδου
δεν θα μπορέσει να αντέξει για πολύ στις
επιθετικές ενέργειες του ελληνικού στρατού, που ξεκίνησαν στις 6 Δεκεμβρίου και
συνοδευόταν από εύστοχες βολές πυροβολικού. Ο βομβαρδισμός του στρατοπέδου
συμπληρώθηκε και από εκπληκτικής ακρίβειας βολές που ρίχνονταν από τα ελληνικά πολεμικά πλοία που βρίσκονταν στα
ανοιχτά της Πέτρας. Το πρωτόκολλο παραδόσεως του οθωμανικού στρατού υπογράφηκε το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου 1912
στο ύψωμα Πετσοφάς, νοτιοανατολικά του
Κλαπάδου.
Τις επόμενες μέρες απελευθερώθηκε σταδιακά και το υπόλοιπο τμήμα του
νησιού.
Στην τελική νίκη των ελληνικών όπλων
σημαντική ήταν και η συμβολή της Λεσβιακής φάλαγγας. Αλλά και πολλοί άλλοι χριστιανοί της Λέσβου βοήθησαν τον ελληνικό
στρατό στην προσπάθειά του να καταβάλει τον οθωμανικό στρατό στον Κλαπάδο,
αφού έδωσαν σημαντικές στρατιωτικές
πληροφορίες ή χρησίμευσαν ως οδηγοί του.
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Το έργο «Αρχαία Ολυμπία: Κοινός Τόπος»

τεχνολογία αιχμής και προσκαλεί τις επόμενες γενιές να εξερευνήσουν το παρελθόν
μας με νέους τρόπους».
Στην συνέχεια, ο γενικός διευθυντής για τη
Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας,
Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, ευχαρίστησε την
ελληνική κυβέρνηση «για την εμπιστοσύνη
και τη μεγάλη
συνεργασία που χρειάστηκε για να γίνει
πραγματικότητα αυτό το έργο» και τόνισε:
«Ανυπομονώ να εξερευνήσω τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε
να συνεργαστούμε για να αξιοποιήσουμε
ακόμη περισσότερους κοινούς λόγους για
να ενισχύσουμε τον τουρισμό, την εκπαίδευση και το εμπορικό σήμα της Ελλάδας
στον υπόλοιπο κόσμο».

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
και η Microsoft Corp απέδωσαν το έργο
«Αρχαία Ολυμπία: Κοινός Τόπος», παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Το έργο εγκαινίασε
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Το έργο στη γενέτειρα των Ολυμπιακών
Αγώνων, με τίτλο «Αρχαία Ολυμπία: Κοινός Τόπος» είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και της Microsoft, με τη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και
επαυξημένης πραγματικότητας.
Συγκεκριμένα, επιτρέπει στους θεατές σε
όλο τον κόσμο να εξερευνήσουν την Αρχαία
Ολυμπία όπως ήταν πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια μέσω διαδραστικής
εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα, μέσω
περιήγησης στην ψηφιακή μορφή του ιστορικού χώρου σε υπολογιστή, καθώς και
μέσω της έκθεσης του Microsoft HoloLens
2, που στεγάζεται στο Ολυμπιακό Μουσείο
Αθηνών.
Παράλληλα, το έργο αποκαθιστά ψηφιακά
27 μνημεία, μεταξύ αυτών το Στάδιο, τους
ναούς του Δία και της Ήρας και το εργαστήριο του Φειδία, ενώ επιτρέπει στον επισκέπτη να περπατήσει στους δρόμους του
ιερού σε μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της ιστορίας.
Μιλώντας για το έργο, η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, τόνισε ότι «με την ψηφιακή αναπαράσταση του
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πανελλήνιου ιερού της Αρχαίας Ολυμπίας,
η πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και οι αξίες
του Ολυμπισμού, της ειρήνης, της αρμονίας, της αριστείας, της ευγενούς άμιλλας,
γίνονται προσβάσιμες σε όλο τον κόσμο, σε
όλο τον πλανήτη, μέσω της χρήσης τεχνολογίας αιχμής».
Επίσης, ανέφερε ότι «το έργο Ψηφιακής
Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
της Αρχαίας Ολυμπίας μέσω της χρήσης τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και Μεικτής Πραγματικότητας, που υλοποιήθηκε
μέσω πολιτιστικής χορηγίας της Microsoft,
προβάλλει και αναδεικνύει τον μοναδικό
και εμβληματικό αρχαιολογικό χώρο της

Αρχαίας Ολυμπίας, συμβάλλει στην έρευνα
και αποτύπωση των μνημείων, υποστηρίζει
τον τουρισμό και την εξωστρέφεια της χώρας ως μιας σύγχρονης και ισχυρής δημοκρατίας με μεγάλο ιστορικό και πολιτισμικό
παρελθόν και αναμφισβήτητη αναπτυξιακή
δυναμική».
Ο πρόεδρος της Microsoft, Brad Smith, σε
μήνυμά του που μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, σημείωσε ότι «το έργο
για την ψηφιακή διατήρηση της Αρχαίας
Ολυμπίας αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα στον τομέα της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς» και πρόσθεσε: «Φέρνει
κοντά τον ανθρώπινο παράγοντα και την

Σημείωση:
Η εφαρμογή της ψηφιακής αναβίωσης της
Αρχαίας Ολυμπίας για επίσκεψη στον χώρο
μέσω υπολογιστή βρίσκεται:
Για φορητές συσκευές με λειτουργικό
Android:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.hmcs.olympiaar
Για φορητές συσκευές με λειτουργικό iOS:
https://apps.apple.com/us/app/
ancient-olympia/id1534215598
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ψηφιακή περιήγηση στην Αρχαία Ολυμπία μέσω
υπολογιστή εδώ:
https://olympiacommongrounds.gr/
explore

Οι Μυτιληνιοί της Αμερικής και του Καναδά Τιμούν την
109η Επέτειο από την Απελευθέρωση του Νησιού
Ο Σύλλογος Μυτιληναίων Αμερικής σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Συλλόγων
Νήσου Λέσβου ΗΠΑ και Καναδά προγραμμάτισαν τρεις εκδηλώσεις για να γιορτάσουν «Τα 200 χρόνια από την έναρξη της
Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821» και
«Η 109η επέτειο από την απελευθέρωση
της Μυτιλήνης».
Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στην
Αστόρια, με Λειτουργία, Αρτοκλασία, Μνημόσυνο και Δοξολογία για τους Ήρωες του
1821 και 1912.
Η δεύτερη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου με Παιδική Γιορτή
για τους Αγώνες του 1821 και 1912, στο διαδίκτυο με παιδιά του Δημοτικού Σχολείου.
Η τρίτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 με Τηλε-Παρουσίαση για την αποφασιστική Μάχη του
Κλαπάδου και για τους Ήρωες του 1821 και
1912.
Υπεύθυνος για το Μνημόσυνο των Ηρώων
και την Αρτοκλασία στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου ήταν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Αναστάσιος Νικοδήμου.
Στο Μνημόσυνο ο Ιερέας διάβασε τα ονόματα των Ηρώων που θυσίασαν την ζωή
τους, για την δική μας λευτεριά και τα
ονόματα των Ηγετών στους Νικηφόρους
Αγώνες του 1821 και 1912. Αρχιστράτηγος
Αλέξανδρος Υψηλάντης, Αρχιστράτηγος
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για το 1821.
Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος, Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης για το 1912.
Στην Παιδική Γιορτή για τους Αγώνες του

1821 και 1912 συμμετείχαν παιδάκια από
6 μέχρι 12 χρονών, με τους γονείς, τους
παππούδες και τις γιαγιάδες. Τα παιδάκια
τραγούδησαν τραγούδια και απήγγειλαν το
ποίματαημα.
Για την εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αναστάσιος Νικοδήμου ανέφερε
ότι: «Η εκδήλωση μας σκοπό έχει να εκφράσουμε ευγνωμοσύνη στους Ήρωες
του 1821 και 1912, και ότι ο Ελληνικός
Στρατός πάντοτε δόξασε την Ελλάδα με
τον ηρωισμό του και τις θυσίες του και είναι έτοιμος να υπερασπιστει τα σύνορα
της Ελλάδος στην στεριά, στον αέρα, και
στην θάλλασα».
Ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Γιώργος
Μολυβιάτης ανέφερε ότι: «Τώρα βρίσκεται
στην Μυτιλήνη για διακοπές, και ότι την
Δευτέρα 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε

δοξολογία για τους Ηρωες του 1912 προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ.
Ιακώβου και στην συνέχεια έγινε κατάθεση
στεφάνων στο άγαλμα της Ελευθερίας που
βρίσκεται στο νότιο μέρος της πόλεως της
Μυτιλήνης. Παρευρισκόμενοι ήταν ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης, οι Στρατιωτικές Αρχές, οι
Δημοτικές Αρχές, και πλήθος κόσμου με ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη για τους Ηρωες του 1912».
Ο Ταμίας (3ος) της Ομοσπονδίας Μιχάλης
Μπάνης ανέφερε ότι: «Η Ελλάδα έχει ένδοξη ιστορία και όλοι μαζί, με πρωτοπόρους
τους Εκλεγμένους Άρχοντες, θα πρέπει να
μεταλαμπαδεύσουμε την Πολιτιστική μας
Κληρονομιά στα παιδιά μας και στα εγγόνια
μας και ακόμη θα πρέπει να παραδώσουμε
την Πατρίδα μας την Ελλάδα ακέραια και
ανεξάρτητη στην νέα γενιά».
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Everything Green Mediterranean Cookbook

Keftedes With Pligouri, Fresh Herbs
and a Lemon Verbena Yogurt Sauce
•
•
•
•
•
•
•
•

1 1/2 medium bulgur wheat
1/2 cup of fresh basil, parsley and
mint (finely chopped)
1 scallion, finely chopped
2 small zucchini, passed through the
small holes of your box grater
1 tsp. sea salt
1 tsp. black pepper
3 Tbsp. olive oil
3 Tbsp. cream cheese

•
•
•
•
•
•
•

3 Tbsp. crumbled Greek feta
black sesame seeds
200gr. of strained Greek yogurt
70ml. of cream or milk
1 shot of Ouzo
1 Tbsp. fresh lemon juice
2 Tbsp. of chopped fresh lemon
verbena (substitute
with
your
favourite fresh herb)

1.
Rinse the bulgur under
cold water and then place in a
shallow bowl. Cover the bulgur with
just enough warm water to cover it.
Allow the bulgar to hydrate in 5-10
minutes or until its “al dente” to the
Πήτερ
tooth. Place in a mesh strainer and
Μινάκης
thoroughly drain.
2.
Peel your zucchinis and
grate them through the small-holed side of your
box grater and add to a large bowl. Now add your
chopped herbs, cheeses, olive oil, salt, pepper
and throughly strained bulgur wheat. Using your
hands, incorporate the mixture and taste and adjust
seasoning accordingly (herbs, salt & pepper). If your mixture is too wet for binding, a little
bread crumb should do the trick.
3.
Now using your hands, shape the mixture into little round meatballs and place on
a large plate, cover and refrigerate for at least two hours.
4.
To make the sauce, add all of the ingredients into a blender or food processor and
pulse a few times to incorporate. Sprinkle the black sesame seeds all over the meatballs
just before serving.
5.
Serve the faux meatballs with the chilled yogurt sauce, a salad and part of an
array of appetizers.

Κεφτέδες με πληγούρι, φρέσκα μυρωδικά
και σάλτσα γιαουρτιού με λουΐζα
•
•
•
•
•
•
•

1 1/2 μέτριο πλιγούρι σιτάρι
1/2 φλιτζάνι φρέσκο βασιλικό, μαϊντανό και δυόσμο (ψιλοκομμένο)
1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο
2 μικρά κολοκυθάκια, περασμένα
από τις μικρές τρύπες του κουτιού
σας τρίφτη
1 κουτ. θαλασσινό αλάτι
1 κουτ. μαύρο πιπέρι
3 κ.σ. ελαιόλαδο

•
•
•
•
•
•

3 κ.σ. τυρί κρέμα
3 κ.σ. θρυμματισμένο σουσάμι
Σάλτσα γιαουρτιού 200 γρ. στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι
70 ml. κρέμα γάλακτος ή γάλα
1 σφηνάκι ούζο1 κ.σ. φρέσκος χυμός
λεμονιού
2 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο λεμόνι
λουΐζα (αντικαταστήστε το με το αγαπημένο σας φρέσκο μυρωδικό)

1.
Ξεπλύνoυμε το πλιγούρι με κρύο νερό και μετά το τοποθετούμε σε ένα ρηχό
μπολ. Καλύπτουμε το πλιγούρι με τόσο ζεστό νερό ώστε να το σκεπάσει και το αφήνουμε
να ενυδατωθεί για 5-10 λεπτά ή μέχρι να γίνει al dente. Τοποθετούμε σε σουρωτήρι και
στραγγίζουμε καλά.
2.
Ξεφλουδίζουμε τα κολοκυθάκια και τα τρίβουμε από τη μικρή τρύπα του τρίφτη
και τα προσθέτουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Τώρα προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα μυρωδικά,
τα τυριά, το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και το στραγγισμένο πλιγούρι. Χρησιμοποιώντας τα
χέρια, ενσωματώνουμε το μείγμα και δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε ανάλογα τα καρυκεύματα (βότανα, αλάτι & πιπέρι). Αν το μείγμα είναι πολύ νωπό, προσθέστε λίγη ψίχα
ψωμιού.
3.
Τώρα με τα χέρια, πλάθουμε το μείγμα σε μικρά στρογγυλά κεφτεδάκια και τα
βάζουμε σε μια μεγάλη πιατέλα, σκεπάζουμε και βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον δύο
ώρες.
4.
Για να φτιάξουμε τη σάλτσα, προσθέτουμε όλα τα υλικά σε ένα μπλέντερ ή στον
επεξεργαστή τροφίμων και χτυπάμε μερικές φορές για να ενσωματωθούν. Πασπαλίζουμε
με το μαύρο σουσάμι όλα τα κεφτεδάκια λίγο πριν τα σερβίρουμε.
5.
Σερβίρετε τα κεφτεδάκια με την παγωμένη σάλτσα γιαουρτιού, μια σαλάτα και
μέρος από μια σειρά από ορεκτικά.

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

Poached Quince With Manour
•
•
•
•
•
•

(Serves 4)
1 bottle of good Greek red wine
4 quince, peeled and cored
1 cinnamon stick
4-5 whole cloves
1/2 cup Petimezi
1/2 cup honey

•
•
•
•
•

splash of vanilla extract
8 oz. of room temperature Manouri
cheese
1 cup strained Greek yogurt
3 Tbsp. of Greek honey
1 shot of Ouzo

1.
Into a pot large enough to hold your quince,
add all the ingredients of your poaching liquid and
bring to a boil. Lower to a simmer and gently drop your
quince and poach your quince for about 20-30 minutes
or until fork tender (you may have to flip your quince to
poach both halves).
2.
Carefully remove the quince from the
poaching liquid, strain the the liquid to remove the
spices and return to your pot. Reduce over medium
heat until you have a thick syrup. Remove from the
heat and allow to cool.
3.
In a small bowl, add the Manouri cheese,
strained Greek yogurt, Ouzo and honey and mix well
with a spatula or a hand mixer. Spoon the contents into
a piping bag or make your own with a disposable plastic bag and snip a small hole in one
of the bottom corners.
4.
Assemble your dessert by spooning the wine syrup onto the plate’s bottom and
then set the quince on top. Now pipe the Manouri filling into each hole in the middle of the
quince and serve.

Κυδώνι ποσέ με μανούρι
•
•
•
•
•
•

(μερίδες 4)
1 μπουκάλι καλό ελληνικό κόκκινο
κρασί
4 κυδώνια, ξεφλουδισμένα και
ξεφλουδισμένο
1 ξυλάκι κανέλας
4-5 ολόκληρα γαρίφαλα
1/2 φλιτζάνι πετιμέζι
1/2 φλιτζάνι μελιού

•
•
•
•
•
•

εκχύλισμα βανίλιας
Γέμιση
μανούρι 8 oz. τυρί μανούρι σε θερμοκρασία δωματίου
1 φλιτζάνι ελληνικό γιαούρτι
στραγγιστό
3 κ.σ. Ελληνικού μελιού
1 σφηνάκι ούζου

1.
Σε μια κατσαρόλα αρκετά μεγάλη για να κρατήσει το κυδώνι , προσθέτουμε όλα
τα υλικά του υγρού ποσέ και τα αφήνουμε να πάρουν μια βράση. Χαμηλώνουμε τη φωτιά
και ρίχνουμε απαλά το κυδώνι και ψήνουμε το κυδώνι για περίπου 20-30 λεπτά ή μέχρι
να μαλακώσει, δοκιμάζουμε με το πιρούνι (μπορεί να χρειαστεί να αναποδογυρίσετε το
κυδώνι σας για να ψήσετε και τα δύο μισά).
2.
Αφαιρούμε προσεκτικά το κυδώνι από το υγρό ποσέ, στραγγίζουμε το υγρό για
να φύγουν τα μπαχαρικά και επιστρέφουμε στην κατσαρόλα. Χαμηλώνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να έχουμε ένα παχύρρευστο σιρόπι. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε
να κρυώσει.
3.
Σε ένα μικρό μπολ ρίχνουμε το τυρί μανούρι, το στραγγιστό ελληνικό γιαούρτι,
το ούζο και το μέλι και ανακατεύουμε καλά με μια σπάτουλα ή μίξερ χειρός. Ρίχνουμε το
περιεχόμενο σε μια τσάντα σωληνώσεων ή φτιάξτε τη δική σας με μια πλαστική σακούλα
μιας χρήσης και κόψτε μια μικρή τρύπα σε μια από τις κάτω γωνίες.
4.
Συναρμολογούμε το γλυκό ρίχνοντας με κουτάλι το σιρόπι κρασιού στον πάτο
του πιάτου και στη συνέχεια βάζουμε το κυδώνι από πάνω. Τώρα περνάμε τη γέμιση μανούρι σε κάθε τρύπα στη μέση του κυδωνιού και σερβίρουμε.
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Μέσα στα κοινωνικά θέματα που αποφεύγουμε συχνά να αντιμετωπίσουμε παρόλο
που είναι τόσο σημαντικά είναι αυτά της
βίας ενάντια στις γυναίκες.
Δεν είναι καμία επέτειος που με έκανε να
ασχοληθώ με αυτό το μεγάλο κοινωνικό
θέμα των ημερών μας, αλλά είναι κάτι αυτό
που προσωπικά το θεωρώ ότι έχει φτάσει
στο σημείο να είναι κοινωνική μάστιγα η κακοποίηση των γυναικών.
Δεν θα περιμένω τον Μάρτιο που είναι η
ημέρα της γυναίκας για να αναφερθώ στο
θέμα ή άλλη επέτειος σχετικά με την κακοποίηση των γυναικών.
Κάποιος που θέλει να μάθει ίσως με ρωτήσει «και πιο είναι αυτό το σημείο που σε
έκανε να ασχοληθείς με το θέμα».
Ε, να πάρει ο διάολος δεν ψάχνω για το
σημείο εκείνο που θα με κάνει να αναστατωθώ και να σηκώσω το κεφάλι και να φωνάξω «σταματήστε πια», είναι ο κοινωνικός
κατήφορος, το σημείο που έχει αγγίξει τις
ευαίσθητες χορδές και δεν μπορείς άλλο να
ανεχτείς να ζεις σε μία κοινωνία που συμπεριφέρεται με αυτό τον τρόπο απέναντι στις
γυναίκες.

Περί κακοποίησης των γυναικών
και ο ρόλος της γυναίκας
στη ζωή μας

Τις κακοποιούμε, τις κάνουμε την ζωή
μαρτύριο και μετά τις δολοφονούμε, το
κατάλαβες;
Είναι υπερβολή;
Μετρήστε όλα αυτά που αναφέρω για την
περίοδο ενός μήνα και στο τέλος κάνετε μία
άθροιση και αν δεν τρομάξετε τότε σταματήστε να με διαβάζεται. Δεν είναι αρκετό μόνο
να μιλάμε για την κακοποίηση της γυναίκας
αλλά κάποτε θα πρέπει σαν κοινωνία να
βάλουμε φραγμό σε αυτό που έχει γίνει ένα
πανδημικό γεγονός. Κάθε μέρα το ακούμε
στις ειδήσεις, το διαβάζουμε στις εφημερίδες κάτι φορές το ζούμε κιόλας.
Αλλά ας έρθουμε στα λογικά μας.

ήταν το βούτυρο και η μαρμελάδα στα κουλουράκια, οι καραμέλες και οι σοκολάτες
στην τσέπη, το παραμύθι πριν κοιμηθείς.
Ήταν εκείνη που περίμενες να δεις και αυτή
που δε σου χάλαγε ποτέ το χατίρι. Ήταν
εκείνη που μάλλον σου έμαθε τι πάει να πει
η πρώτη απώλεια. Η αγκαλιά που σε έκανες
να νιώθεις παιδί.
Ήταν πάντα μία γυναίκα δίπλα σου στα εύκολα και στα δύσκολα, η αδελφή σου ή μία
φίλη σου δεν έχει σημασία, η ζωή είναι ένα

Τι είναι οι γυναίκες; Δεν είναι ένα αναπόσπαστο και αδιαίρετο κομμάτι αυτής της
κοινωνίας; Γιατί πρέπει ο ανδρικός πληθυσμός να είναι κατ’ ανάγκη αυτός που
θα ορίσει τους ρυθμούς και τους όρους
μίας συμβίωση άνδρα με γυναίκα;
Εν τάξει βάλαμε στην φερέτρα τα βέλη μας,
φροντίσαμε τα τόξα μας να είναι σε καλή
κατάσταση και φύγαμε να πάμε για κυνήγι.
Μετά από καιρό γυρίσαμε στην καλύβα μας,
στη φυλή μας. Έχουμε φέρει το φαγητό για
όλους την γυναίκα, εμάς και τα παιδιά.
Τον ρόλο της γυναίκας όμως τον
σκεφτήκαμε;
Στο διάστημα αυτό που έλειπες για να φέρεις τον επιούσιο ποιος έκανε κουμάντο
στην καλύβα μας; Ποιος μεγάλωνε τα παιδιά; Όταν αυτά αρρώσταιναν ποιος περνούσε μερόνυχτα στο προσκέφαλο τους;
Ποιος κουβαλάει το νερό από το ποτάμι
στην καλύβα; Τον καιρό της καλλιέργειας της γης ποιος ζαλώνεται και μαζί με τα
ζώα για το όργωμα και τις άλλες δουλειές
πηγαίνει στα χωράφια; Δηλαδή την γυναίκα
εμείς οι άνδρες δεν την ξεχωρίζαμε από τα
υποζύγια και αν δεν ήταν ικανή να τα κάνει
όλα αυτά παίρναμε άλλη γυναίκα, ένα άλλο
υποζύγιο. Τα σκεφτόμαστε όλα αυτά; Αλλά
όχι, αυτά έγιναν στο μακρινό παρελθόν,
τώρα όμως τι γίνεται;
Ζούμε σε μία κοινωνία βαθιά ρατσιστική και
αν δούμε γύρω μας θα διακρίνουμε τις προβληματικές σχέσεις των ανθρώπων. Στις
σχέσεις άνδρα/γυναίκα, ευτυχία και αγάπη
θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε ανάγκη να
υπενθυμίσουμε ακόμα και στον εαυτό μας
τα αυτονόητα.
Ποια είναι αυτά όμως;

γράφει ο Πλάτων Ρούτης
Την γυναίκα την αγαπάμε έτσι
όπως είναι σαν ύπαρξη, σαν
οντότητα σαν αναπόσπαστο
κομμάτι της καθημερινότητας
της ζωής επάνω στη γη, κάθε
ώρα, κάθε λεπτό και όσο η γη
γυρίζει. Δεν μπορούμε να την
θεωρήσουμε κάτι άλλο. Γιατί
κάθε σχέση μας, μάνα, αδελφή, φίλη, σύζυγος ή ερωμένη επειδή ζούμε σε αυτό το
μυστήριο που λέγεται ζωή
αργά ή γρήγορα θέλει την
επιβεβαίωσή της. Το να μιλάς
όμως για την γυναίκα σαν να
είναι κάτι άλλο εκεί κάπου αόριστα έξω είναι λάθος, τόσο
λάθος όσο και εγώ που το
συζητάω τώρα.
Κανένας άνδρας δεν μπορεί να μιλάει εξ
ονόματος όλων των ανδρών και ούτε να εκφράσει ότι γνώμη έχει ο καθένας για την γυναίκα ή για τις γυναίκες που έχει συναντήσει
στη ζωή του. Αλλά αν σε ρωτήσει κάποιος
πες μου τις σημαντικές στιγμές της ζωής
σου και τον ρόλο που έπαιξαν οι γυναίκες
γύρω σου. Όχι μη μου κάνεις τον απαθή και
τον άσχετο.
Εγώ θα σε μεταφέρω σε μία αφήγηση που
έζησε από κοντά και έγραψε ο Οδυσσέας
Ελύτης στην «πορεία προς το μέτωπο»
όταν οι Έλληνες φαντάροι πολεμούσαν στα
βουνά της Αλβανίας. «Όμως εμείς το μόνο
που προσέχαμε ήταν εκείνες οι φωνές μέσα
στα σκοτεινά, που ανέβαιναν, καυτές ακόμη από την πίσσα του βυθού ή το θειάφι.
«Όι, όι, μάνα μου», «όι, όι, μάνα μου», και
κάποτε, πιο σπάνια, ένα πνιχτό μουσούνισμα, ίδιο ροχαλητό, που ’λεγαν, όσοι ξέρανε, είναι αυτός ο ρόγχος του θανάτου». Ο
ετοιμοθάνατος στρατιώτης ποιον φώναξε
στις τελευταίες στιγμές; Ποια βοήθεια επικαλέστηκε; αυτή που τον έφερε στον κόσμο.
Μας έκοψαν τον ομφάλιο λώρο όταν γεννηθήκαμε, όμως μη κάνετε το λάθος, μπορεί
να τον έκοψαν αλλά πάντοτε τον έχουμε αυτόν τον ομφάλιο λώρο με την γυναίκα που
μας έδωσε τη ζωή.
Ο Νίκος Καζαντζάκης έγραφε στην εφημερίδα «Χαραυγή» το (1881) «Η γιατρειά για
τον αγιάτρευτο πόνο της αγάπης, εξακολουθεί να είναι στις περισσότερες περιπτώσεις εκείνο το παλιό δραστικό φάρμακο: η
ανταπόδοση της αγάπης», και ήταν πολύ
σωστός.
Αν κοιτάξω πίσω από τους άνδρες φίλους
που έχω και αγαπώ θα διακρίνω εκείνες
τις γυναικείες φιγούρες που καθόρισαν και
πρόσφεραν σε όλους μας τα πιο μεγάλα
συναισθήματα. Μπορεί να μη τα θυμάσαι
αλλά τα βλέπεις στις φωτογραφίες, τότε
που ήσουν ένας «μικρός άνθρωπος» και
φώναζες μαμά τότε που φοβόσουν κάθε
φορά που ήθελες κάτι, κάθε φορά που χτυπούσες το γόνατο σου όταν έπαιζες μπάλα.
Ένιωθες την ζεστασιά της αγκαλιά της όταν
κρυβόσουν εκεί και ένιωθες ότι όλα ήταν
εντάξει κοντά της όσο ήταν εκείνη εκεί.
Τι να πεις για την αγάπη της γιαγιάς που
ήταν η πρώτη μορφή αγνής αγάπης που
ένιωσες. Η γιαγιά για πολλούς από εμάς

proutis0107@rogers.com

μωσαϊκό από στιγμές, δύσκολες, εύκολες
και αδιάφορες. Πάντα θα υπήρχε μία γυναίκα εκείνες τις στιγμές να σου δώσει κάτι
παραπάνω, κάτι διαφορετικό κάτι που ένας
φίλος δεν μπορεί να σου δώσει. Την δική
της αγκαλιά που θα έχει ξεχωριστή σημασία, την δική της ζεστασιά.
Σκέψου και πες μου. Η γυναίκα δεν έδωσε χρώμα στη ζωή σου; Εκείνη που σου
έριξε το βλέμμα, εκείνη που σου χαμογέλασε και εκείνη που σε ερωτεύθηκε.
Εκείνη που σε κρατούσε άγρυπνο τα
βράδια, εκείνη που περίμενες να ακούσεις να σου μιλάει. Ένα από αυτά τα
κορίτσια του καλοκαιριού ή του χειμώνα
που έδιναν χαρά στη ζωή σου. Η δική
της αγκαλιά που έδωσε το χρώμα στο
κάδρο και τη μελωδία με την φωνή της.
Είναι αυτή που σε έκανε να νιώθεις ζωντανός, η δική της αγκαλιά που σε έκανε
να νιώσεις ερωτευμένος.
Μέσα σε τέτοιες αγκαλιές περνάμε τη ζωή
μας και ανακαλύπτουμε όσα έχουμε κερδίσει. Δε θα προσπαθήσω να κλείσω μέσα σε
αυτό το σημείωμα όλη την αγάπη που κρύβει ένας άνδρας για μία γυναίκα αρχίζοντας
από την μάνα είναι τουλάχιστον αδύνατο.
Μπορώ όμως να πω το να αγκαλιάζεις κάθε
μέρα με τα χέρια σου και με την ύπαρξή σου
τη γυναίκα της ζωής σου απο όλες αυτές τις
γυναίκες που αναφέραμε πιο πάνω, είναι
το ελάχιστο «ευχαριστώ» που μπορείς να
πεις.
Υπάρχει χώρος για κακοποίηση;
Σκέψου το χωρίς δικαιολογίες
υπεκφυγές.

και
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Ένα χρονογράφημα για τα πουλημένα μέσα συσκότισης της Ελλάδας
(ιδιωτικά και κρατικά) που βρίσκονται στην τελευταία θέση από άποψη
ελευθερίας και αδέσμευτης άποψης και έχουν πληρωθεί 50 + εκατομμύρια
Ευρώ απ’ την κυβέρνηση-τσίρκο της ακροδεξιάς κλίκας μεσιτών και
κολαούζων της ντόπιας και ξένης πλουτοκρατίας για να “ενοχλούνται” όταν
κάποιος ξένος δημοσιογράφος “τολμάει” να ξεσκεπάσει με στοιχεία την
πολιτική απατεωνία και τα ασύστολα ψέματα του κούλη. Ενός ανίκανου
Τάσος
Θεοδωρίδης και επικίνδυνου ξεπουλητή της δημόσιας περιουσίας που ψηφίστηκε
απ’ το 40 % του 57% των ψηφοφόρων (άρα στην ουσία απ’ το 22,8 %
του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ) για να είναι “αποτελεσματικός” υπάλληλος της
κάθε διαπλοκής και αυταρχικής ακροδεξιάς πολιτικής που έχει καταστρέψει την Ελλάδα τα
τελευταία 70 χρόνια.
Ξαφνιάστηκε ο κούλης και έχασε την ψυχραιμία του όταν Ολλανδή δημοσιογράφος
του ζήτησε να αποδείξει πως δεν είναι ψεύτης!!

Τσκ, τσκ, που θα έλεγε και ο μεγάλος Αστερίξ απ’ το γνωστό κόμικ της εφηβείας μας. Είναι
πλέον γνωστή η πολιτική απατεωνιά του κούλη, και πως έχει πληρώσει 50+ εκατομμύρια
Ευρώ απ’ το χρήμα του φορολογούμενου πολίτη για να μην του θέτουν “δύσκολες” ερωτήσεις,
όπως αυτή που του έθεσε Ολλανδή δημοσιογράφος για τις παράνομες επαναπροωθήσεις
που κάνει η Ελληνική κυβέρνηση στο Αιγαίο. (Οι αναγνώστες της στήλης θα έχουν διαβάσει
τις αναφορές μας πολλές φορές). Αντίθετα, οι Έλληνες “δημοσιογράφοι” είναι “μανούλες”
να τον ευλογάνε σαν “Μωυσή”, να του προσάπτουν τις ιδιότητες του “γκόμενου”, “του
“τσιταχ της Μεσογείου” του ικανότατου “ηγέτη” που τον διόρισαν οι βολεμένοι αυτής της
έρμης χώρας για να προστατέψει τα συμφέροντά τους. Ξαφνιάστηκε λοιπόν ο κούλης όταν
η Ολλανδή δημοσιογράφος του ζήτησε να πάψει να είναι “ψεύτης και ναρκισσιστής” και να
απαντήσει γιατί η Ελλάδα κάνει παράνομες επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο, για λογαριασμό
της Ευρώπης. Ο κούλης έχασε την ψυχραιμία του, κατηγόρησε την δημοσιογράφο πως τον
“προσβάλλει” πως η Ελλάδα έχει φτιάξει πρότυπα στρατόπεδα για τους μετανάστες, και
επέμενε πως η δημοσιογράφος δεν πήγε στην Σάμο (!!!) όπου και το εν λόγω στρατόπεδο
μεταναστών, παρόλο που η δημοσιογράφος του απαντούσε επανειλημμένα πως βρισκόταν
στην Σάμο!!! Φυσικά, το χάλι ενός πρωθυπουργού που χάνει την ψυχραιμία του μπρος σε
δημοσιογράφο (θυμάστε το κάζο του Τραμπ μπροστά σε δημοσιογράφους) έκανε τον γύρο
του κόσμου και η Ελλάδα για ακόμη μια φορά δυσφημίστηκε ως χώρα της ανελεύθερης
δημοσιογραφίας και θύμα μιας αυταρχικής διαχείρισης ακροδεξιών κλόουν, κάτι που το
τονίζουμε εδώ και δυο χρόνια στην στήλη αυτή.
Και επειδή μερικές και μερικοί από σας θα με πούνε ψεύτη, παραθέτω το δημοσίευμα των
συμβάντων από τον ελεύθερο τύπο
της Ελλάδας (όποιους απ’αυτούς
έμειναν ακόμη)
Ingeborg Beugel / Κ. Μητσοτάκης,
ένας πρωθυπουργός που λέει
αισχρά ψέματα κοιτάζοντας την
κάμερα”- Νο1
«Αγαπώ την Ελλάδα, αγαπώ την
Ολλανδία, όμως οι κυβερνήσεις
τους έχουν φρικτή πολιτική απέναντι
στους πρόσφυγες»
«Έχουμε καθήκον να ελέγχουμε την
εξουσία και να παρακολουθούμε

τους πολιτικούς». Με την φράση αυτή που αποτελεί και την βάση της ανεξάρτητης
δημοσιογραφίας, η Ολλανδή δημοσιογράφος Ingeborg Beugel – μιλώντας Στο Κόκκινο και
τον Χρυσόστομο Λουκά - αντέκρουσε μια ενορχηστρωμένη επίθεση εναντίον της από τα
ΜΜΕ που έσπευσαν να υπερασπιστούν τον Έλληνα πρωθυπουργό για την αντίδρασή του
στις ερωτήσεις της για τις επαναπροωθήσεις προσφύγων στο Αιγαίο.
«Από τον περασμένο Δεκέμβρη και κάθε μήνα η Ελλάδα παρανομεί με επαναπροωθήσεις.
Έχουμε εδώ έναν πρωθυπουργό που λέει αισχρά ψέματα κοιτώντας την κάμερα», τονίζει.
Το δεύτερο ψέμα που καταλογίζει στον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ότι δεν έχει δει το καμπ
της Σάμου. «Βεβαίως και έχω πάει. Ήμουν η πρώτη δημοσιογράφος που βρέθηκε στο
καμπ της Σάμου, προσκεκλημένη Ολλανδής ευρωβουλεύτριας. Κάναμε περιοδεία εκεί για
δυο ώρες. Το βράδυ δεν μπορέσαμε να κοιμηθούμε. Κλαίγαμε. Είναι σαν το Άουσβιτς.
Κλειστό, χωρίς πράσινο, μακριά από την πόλη, κλειστό 8 μ.μ με 8 π.μ. Και γι’ αυτό είπε
ψέματα ο κ. Μητσοτάκης».
Απαντώντας στην ενορχηστρωμένη επίθεση που δέχεται μετά το επεισόδιο στο Μαξίμου,
η Ingeborg Beugel διευκρινίζει: «Ο δεξιός Τύπος λέει ότι επιτίθεμαι στην Ελλάδα. Αγαπώ
την Ελλάδα, αγαπώ την Ολλανδία, όμως οι κυβερνήσεις και των δύο έχουν φρικτή πολιτική
απέναντι στους πρόσφυγες».
Ασκεί δριμεία κριτική και στον Ολλανδό πρωθυπουργό, κατηγορώντας για τρίτη φορά τον
Κυριάκο Μητσοτάκη ότι είπε ψέματα. «Τα καλά λόγια που είπε για τον Μαρκ Ρούτε ο κ.
Μητσοτάκης είναι όλα ψέματα. Εμείς οι Ολλανδοί γελάμε με αυτά. Η κυβέρνηση Ρούτε
έπεσε και δεν μπορεί να βρει εταίρους για να κυβερνήσει».
Δεν ξέρω αν το κατάλαβαν στην ΕΣΗΕΑ ότι με την απάντησή του στην Ολλανδή
δημοσιογράφο ("κατανοώ ότι στην Ολλανδία έχετε την κουλτούρα να ρωτάτε ευθέως
τους πολιτικούς") ο Μητσοτάκης έκανε ρόμπα τον κλάδο. Αν το κατάλαβαν πιθανόν να
χρειάζεται να αντιδράσουν.
«Στην Ελλάδα υπάρχει ένας μηχανισμός που επιδιώκει να ενοχοποιήσει ΜΚΟ, εθελοντές
και δημοσιογράφους. Η ελευθερία του τύπου από τότε που πήρε την εξουσία ο Μητσοτάκης
έχει πέσει αγχωτικά».
Ingeborg Beugel / Κ. Μητσοτάκης, ένας πρωθυπουργός
που λέει αισχρά ψέματα κοιτάζοντας την κάμερα”- Νο2
Αντί λοιπόν να απαντήσει ο κούλης και σύμπασα η κλίκα
των απατεώνων που κυβερνά, με πρώτο και καλύτερο το
γραφείο τύπου της νέας δεξιάς, το τηλεοπτικό κανάλι σκάι
βγήκαν και κάνανε κουτσομπολιά και αυτό που κάνει όποιος
θέλει να στρέψει την προσοχή του κοινού αλλού, γιατί το
θέμα “καίει”. Βάλθηκαν να μειώσουν την δημοσιογράφο
που έκανε την ερώτηση. Πόσο τυπικό της ακροδεξιάς
έτσι; Να ρωτάς γιατί είναι ο πρωθυπουργός ψεύτης και
ναρκισσιστής και να ψάχνουν προσωπικά ψεγάδια για να
σου προσάψουν. Στην συγκεκριμένη περίπτωση “θυμήθηκε”
το μιντιακό σύστημα πως η ρεπόρτερ είναι “φιλότουρκη” (το
εκστόμισε ο Χατζινικολάου, ο “άρχων” του γλειψίματος του κάθε μιντιακού και τραπεζικού
καθεστώτος που του έχει διευθετήσει τα δάνεια) ενώ άλλοι θλιβεροί και αλητήριοι των
μέσων συσκότισης έψαξαν και βρήκαν πως η Ολλανδή συζούσε με Πακιστανό, ο οποίος
μάλιστα έβγαζε τα σκυλιά της για βόλτα!!! Μάλιστα. Αυτή είναι η κατάντια του “τύπου” στο
Ελλάντα. Για αποκατάσταση της ξένης Ολλανδής ανταποκρίτριας που ζει και εργάζεται
χρόνια στο Ελλαδιστάν, ψάξαμε και βρήκαμε παλιά της ρεπορτάζ, που αφορούν την
υποστήριξη της Ελλάδας (!!!) στον γερμανικό τύπο όταν όλοι έβριζαν την Ελλάδα σαν
“κοπρόσκυλο” της Ευρώπης, καθώς και ρεπορτάζ της για την δικτατορία του Ερντογάν
που καταπατά τα δικαιώματα των Τούρκων. Φαίνεται πως η “ανθέλλην” δημοσιογράφος
είναι πιο Φιλέλλην από πολλούς χατζηντολμάδες, που όταν έκαναν τον “δημοσιογράφο”
στον κούλη, τον ρώταγαν αν του αρέσουν τα.. ντολμαδάκια...Μάλιστα για τέτοια δολοφονία
χαρακτήρα μιλάμε. Και για τέτοια ρεμάλια “δημοσιοκάφρους”, που τους αξίζει η ονομασία
ΑΡΔ (Αλήτες, Ρουφιάνοι, Δημοσιογράφοι).
Σκηνές πολέμου στις ΜΕΘ Νο 1. Να διαλέγεις ποιος θα ζήσει ή θα πεθάνει είναι η
κορυφή του παγόβουνου. Το παγόβουνο είναι η κυβέρνηση-τσίρκο που δεν στήριξε
το Εθνικό Σύστημα Υγείας
Έτσι, πριν περίπου έξι μήνες ο κούλης “κήρυξε” το τέλος της πανδημίας (“διανύουμε το
τελευταίο μίλι”) και η χώρα βιάστηκε να ξεκινήσει το γλεντοκόπι και το φαγοπότι επειδή
ως γνωστόν ο Έλλην χωρίς διασκέδαση δεν μπορεί να ζήσει. Όταν όλες οι χώρες
προετοιμάζονταν για το τέταρτο κύμα του παραλλαγμένου ιού, στηρίζοντας τα Εθνικά
Συστήματα Υγείας, εμβολιάζοντας το 80% του πληθυσμού και προχωρώντας σε τρίτη δόση
εμβολιασμών και επέκταση σε παιδιά και εφήβους, η Ελλάδα περίμενε τον τουρίστα και τον
ταξιδιώτη πανέτοιμος να τον υπηρετήσει. Στην παιδεία, άλλο μπάχαλο απ’ την υπουργό
που ανάβει κεράκια στις εκκλησίες (οχι πως είναι κακό να ανάβει κεράκι υπουργός, αλλά
να πηγαίνει μαζί με τον φωτογράφο, να την φωτογραφήσει πόσο ‘ευσεβής’ είναι, αυτό
...βρωμάει… ) Τα σχολεία άνοιξαν χωρίς ουσιαστικά μέτρα, δεν κλείνουν ακόμη κι αν
υπάρχουν κρούσματα (50+1 πρέπει να είναι τα παιδιά που αρρωσταίνουν με COVID για
να κλείσει ένα τμήμα στο σχολείο, όταν οι καραγκιόζηδες έκλεισαν τη Βουλή των Ελλήνων
επειδή βρέθηκε ένας βουλευτής με κορονοϊό) ενώ δεν υπάρχει σκέψη για λοκντάουν, ακόμη
και τώρα που φαίνεται πως έχει ξεφύγει για τα καλά η πανδημία. Και χωρίς καθόλου ΜΕΘ
στα νοσοκομεία (σήμερα αναφέραν πως όσα είχε διαθέσει ο ιδιωτικός τομέας είναι ΟΛΑ
κατειλημμένα), και ο κούλης το βιολί του (“δεν μας ξέφυγε η πανδημία”). Δυστυχώς, τα
χειρότερα έρχονται. Φτάσαμε να διαλέγουν ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει (υπάρχουν
ασθενείς του COVID που πέθαναν σε απλό κρεβάτι επειδή δεν υπήρχαν ΜΕΘ). Δεν τα
λέμε εμείς αυτά. Ακόμη και τα “πετσωμένα” μέσα συσκότισης τα γράφουν (όσα
πήραν 50+εκατομμύρια από τον κούλη για
να βλέπουν αλλού, και όχι στα πραγματικά
συνεχίζεται στη σελίδα 21
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προβλήματα που ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ αυτή η
κυβέρνηση- τσίρκο). Διαβάστε και φρίξετε. Τι
να πούμε, καλά ξεμπερδέματα...

ΠΟΕΔΗΝ: Γίνονται επιλογές ασθενών με ηλικιακά κριτήρια στις ΜΕΘ
Σε ασφυκτική πίεση είναι τα νοσοκομεία της χώρας καθώς ούτε μία κλίνη ΜΕΘ δεν υπάρχει
κενή σε Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία, μόλις 17 το πρωί στην Αττική, σύμφωνα με τον Μιχ.
Γιαννάκο.
Μάλιστα, την άσχημη κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία περιέγραψε ο πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός αναφέροντας ότι γίνεται επιλογή ασθενών με ηλικιακά
κριτήρια. «Αν έχεις έναν 80χρονο και έναν 40χρονο, ποιον θα βάλεις στη ΜΕΘ αν έχεις ένα
κρεβάτι;» σημείωσε.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Μιχ. Γιαννακός υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή σε όλη τη χώρα
λειτουργούν 536 κλίνες ΜΕΘ για ασθενείς με κορονοϊό, ενώ τον περασμένο Μάρτιο και
Απρίλιο λειτουργούσαν 973.
«Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη έχουμε αρκετούς διασωληνωμένους
ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Και στην Αττική ζοριζόμαστε» σημείωσε αναφέροντας χαρακτηριστικά
ότι το πληροφοριακό σύστημα υγείας του υπουργείου έδειχνε σήμερα ότι το πρωί υπήρχαν
μόνο 17 κενές ΜΕΘ κορονοϊού στην πρωτεύουσα.
Σύμφωνα με τον Μιχ. Γιαννακο, οι γιατροί έχουν φτάσει στο σημείο να αναγκάζονται να
κάνουν επιλογή με ηλικιακά κριτήρια για το ποιος ασθενής θα μπει στη ΜΕΘ. Κι αυτό γιατί
δεν υπάρχει ούτε μία κλίνη ΜΕΘ κορονοϊού κενή σε Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλία και Στερεά
Ελλάδα.
Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι χθες στο Λαϊκό Νοσοκομείο υπήρχαν 3 περιστατικά
εκτός ΜΕΘ, ενώ στο Θριάσιο 6 περιστατικά εκτός ΜΕΘ, τα οποία μάλιστα ήταν γενικά
περιστατικά. «Πρέπει να τα βλέπουμε κι αυτά τα περιστατικά» υπογράμμισε.
Σκηνές πολέμου στις ΜΕΘ Νο 2. Κορονοϊός / 74χρονος πέθανε επειδή δεν υπήρχε
ΜΕΘ - «Του στέρησαν την ευκαιρία να ζήσει»
Εκτός ελέγχου βρίσκεται η πανδημία στη χώρα μας, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς
του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς ασθενείς χάνουν τη ζωή τους επειδή δεν υπάρχουν
διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ. Σύμφωνα με επώνυμη καταγγελία, 74χρονονος ασθενής με
κορονοϊό ο οποίος ήταν εμβολιασμένος, διασωληνώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας
και μετά από μερικές ημέρες έχασε τη ζωή του χωρίς ποτέ να εισαχθεί σε ΜΕΘ, επειδή δεν
υπήρχε διαθέσιμη κλίνη.
«Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου, ο πατέρας μου, Χρήστος Ιωάννου, διακομίστηκε στο νοσοκομείο
της Νίκαιας με κορονοϊό. Τις επόμενες μέρες η κατάστασή του επιδεινώθηκε και την
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου διασωληνώθηκε, χωρίς ωστόσο να εισαχθεί σε ΜΕΘ, αφού, όπως
με ενημέρωσαν από το νοσοκομείο, δεν υπήρχε διαθέσιμο κρεβάτι. Ρώτησα το νοσοκομείο
αν είχε γίνει αίτημα για να βρεθεί αλλού ΜΕΘ και μου απάντησαν θετικά, λέγοντάς μου
ότι θα με ενημερώσουν μόλις υπάρξει διαθέσιμη κλίνη. Ωστόσο, αυτή δεν βρέθηκε ποτέ»,
είπε στο Reporters United ο Κωνσταντίνος Ιωάννου, εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στο
δημοτικό σχολείο Μελισσοχωρίου Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, όσο πατέρας του βρισκόταν διασωληνωμένος και εν
αναμονή κλίνης, ο κ. Ιωάννου προσπάθησε να αναδείξει το γενικότερο ζήτημα της έλλειψης
ΜΕΘ, δημοσιοποιώντας στις 8 Νοεμβρίου επιστολή στην οποία κατήγγειλε ότι παρά το
σχετικό αίτημα του νοσοκομείου δεν βρισκόταν διαθέσιμο κρεβάτι και οι μέρες περνούσαν.
Απόπειρα επηρεασμού της δικαστικής
εξουσίας απ’ το νεο-δικτατορικό
“επιτελικό” κράτος του κούλη
Ο μεγάλος πόνος της διαπλοκής, των
πολιτικών, εφοπλιστών, παραγόντων
εργολάβων,
βιομήχανων,
των
μεγαλογιατρών και των κολαούζων τους
είναι να την γλιτώσουν απ’ τις κατηγορίες
στο
ΣΚΑΝΔΑΛΟ
ΝΟΒΑΡΤΙΣ.
Στο
Ελλαδιστάν όλα γίνονται, άλλωστε, με
λίγο ή πολύ μπαχτσίς. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όταν πριν χρόνια
η μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία άρχισε να ενδιαφέρεται για την Ελλάδα, όπως έχουν
καταγράψει πολλά ερευνητικά ρεπορτάζ, αποφάσισε να προσεγγίσει τους προμηθευτές,
τους γιατρούς και τους πολιτικούς της εποχής (υπουργούς υγείας, πρωθυπουργούς κλπ).
Ανέθεσαν λοιπόν στον Φρουζή, έναν εκπρόσωπο της εταιρείας να κάνει τις απαραίτητες
ενέργειες και επαφές. Ανάμεσα σ’ αυτές τις πρακτικές και ενέργειες (όπως όλες οι
εταιρείες με ενεργό λόμπι στις κυβερνήσεις) ο Φρουζής είχε και επαφές με πολιτικούς
και σημαίνοντα στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας και διεύθυνσης του. Οι
έρευνες για χρόνια είχαν λιμνάσει, ώσπου βρέθηκαν μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος
να βοηθήσουν τις εμπλεκόμενες αρχές (αυτούς που κατοχυρώνει το διεθνές δίκαιο,
που είναι ίσως άτομα που ήταν ή είναι μπλεγμένα στις παράνομες πράξεις που έχουν
διαπράξει οι εταιρείες, και που θέλουν να γνωστοποιήσουν και ζητούν προστασία για
να δώσουν στοιχεία – προσοχή δεν είναι οι λεγόμενοι “ρουφιάνοι” που λέει και ο λαός).
Αμέσως τα λαμόγια που είναι ανακατεμένα και αποδεδειγμένα έχουν πάρει μίζες απ’ την
εταιρεία (μαζί και πολιτικοί) φρόντισαν να θολώσουν τα νερά, να μπερδέψουν τον κόσμο
λέγοντας πως το σκάνδαλο είναι “σκευωρία” δηλαδή πως αυτοί είναι αθώοι και πως πάνε
να τους μπλέξουν. Επίσης στοχοποίησαν τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος (που
τους ονόμασαν “κουκουλοφόρους” για να τους μπερδέψει ο λαός με τους δοσίλογους
της Κατοχής που φορούσαν κουκούλα για να δείχνουν με το δάχτυλο τα παλικάρια της
αντίστασης στους Ναζί ώστε να τους εκτελέσουν) και έκαναν ό,τι περνούσε απ’ το χέρι
τους για να κερδίσουν χρόνο και να ξεχάσει ο κόσμος. Το μεγάλο πρόβλημά τους βέβαια
είναι ο νόμος που προστατεύει τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, όπως σε όλο τον
κόσμο, και βάλθηκαν ΝΑ ΜΕΘΟΔΕΥΣΟΥΝ την αλλαγή των νόμων υπέρ των λαμόγιων,
για να βολέψουν δικούς και εαυτούς. (Τώρα αυτό γιατί θυμίζει δικτατορία, όπως του Γ.
Παπαδόπουλου, που άλλαξε τον νόμο για τα διαζύγια για να παντρευτεί την ερωμένη

του, Δέσποινα, και αμέσως μόλις την παντρεύτηκε, τον ξανα-άλλαξε, για να μην μπορεί
κανείς άλλος να επωφεληθεί;) Η ευκαιρία δόθηκε πριν δυόμισι χρόνια στις εκλογές, όταν ο
κούλης ψηφίστηκε για υπάλληλος της διαπλοκής, και άρχισε το “ξήλωμα του δημοκρατικού
πουλόβερ”. Μια μεθοδευμένη επίθεση σε ό,τι δημοκρατικό έχει ο δικαστικός κώδικας της
Ελλάδας, με στόχο τα λαμόγια, οι χρεώστες, αυτοί οι μπαταχτσήδες που χρωστάνε δανεικά
για 100 χρόνια, οι ΠΑΙΔΟΒΙΑΣΤΕΣ, οι ΕΠΙΟΡΚΟΙ, οι ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ του Δημοσίου, οι
ΕΥΚΑΙΡΙΑΤΖΗΔΕΣ και ΛΑΜΟΓΙΑ των τραπεζών, ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ οι “κύριοι” να γλιτώνουν
την φυλακή και να κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Ο υπέρτατος στόχος, όμως, το μαντέψατε,
ήταν, είναι και θα είναι ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, όπως οι ανώνυμοι μάρτυρες δημοσίου
συμφέροντος της ΝΟΒΑΡΤΙΣ (και πιο παλιά της ΖΗΜΕΝΣ, του ΚΕΕΛΠΝΟ, κλπ) ώστε να
μην μένουν ανώνυμοι και να αποθαρρύνονται ή να τιμωρούνται (με τους νόμους της νέας
ΚΑΜΟΡΑ, φαντάζομαι). Αυτή είναι η προσπάθεια, (γράφω προσπάθεια διότι ο υπουργός
Δικαιοσύνης, κ. Τσιάρας υποστήριξε πως ήταν “τυπογραφικό λάθος” η εισήγηση για αλλαγή
του νόμου) της πρόσφατης απόπειρας ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ και ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ του Ποινικού
Κώδικα που, άκουσον, άκουσον, θα επιτρέπει, λέει να ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ (εισαγγελείς- δικαστές) σε άλλο πόστο κοντά στον Πρωθυπουργό, για να
αλλάζουν τους νόμους όπως θέλουν. Και ξέρουμε τι θέλουν. Να βγάλουν “λάδι” όλα τα
λαμόγια, πολιτικούς, δημοσιογράφους, γιατρούς, μεσίτες, παρατρεχάμενους. Αυτό όμως
γίνεται μόνο σε δικτατορίες. Μόνο στο Ελλαδιστάν, όπου η δεξιά έχει τόσες αμαρτίες που
την συμφέρει να νομοθετήσει για να “διευθετηθούν” όλες οι παλιές της ατασθαλίες. Ό,τι
ανομία υπήρχε την έχουν κάνει αυτά τα δυο χρόνια. Εκατομμύρια (δυο ΔΙΣ με πρόχειρους
υπολογισμούς) σπαταλιούνται σε απευθείας αναθέσεις για δουλειές του ποδαριού, δήθεν
διακοσμήσεις, και κουραφέξαλα στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις.
Εκατομμύρια για επηρεασμό της κοινής γνώμης στα μέσα συσκότισης. Εκατομμύρια σε
εργολάβους, διευκολύνσεις για “συγχώνευση” εταιρειών, την εξαφάνιση του Δημοσίου από
συνεταιρισμούς και εταιρείες κοινωνικής ωφέλειας, την εύνοια στο ντόπιο και ξένο κεφάλαιο
που καταπατά δάση, καταστρέφει την φύση, υποθηκεύει το μέλλον της νέας γενιάς. Την
ίδια ώρα που το Εθνικό Σύστημα Υγείας υποφέρει από έλλειψη ιατρικού προσωπικού, και
η χώρα βαδίζει σταθερά σε φτωχοποίηση και εξαθλίωση του εργαζόμενου πληθυσμού.
Κατά τα άλλα, το Ελλαδιστάν με τον κούλη, “προοδεύει”. Αυτά τα νέα της Αλεξάνδρας, που
δεν γνώριζε τι θα πει άντρας...
Μην φοβάσαι, στον φόβο σου ποντάρουν Νο1

Όπως σε κάθε απολυταρχικό καθεστώς, ο νόμος για την ελευθερία της έκφρασης που
ψηφίστηκε στη βουλή της κυβέρνησης-τσίρκο είναι ένα απολίθωμα απ’ το μαύρο παρελθόν
της ναζιστικής νοοτροπίας των φασιστών της ακροδεξιάς που σηκώνει κεφάλι στο
Ελλαδιστάν. Είναι χαρακτηριστικό σε απολυταρχικά καθεστώτα, πως πρώτα πέφτει ξύλο
και μετά ξύλο, και μετά ξύλο, κατά το “πίπτει ξύλο, όταν σιωπά ο Λόγος”. Για να θεσμοθετηθεί
λοιπόν αυτό, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, η κυβέρνηση – τσίρκο πέρασε την διάταξη που
περιστέλλει την ελευθερία του λόγου όπου πλέον ΟΛΟΙ θα μπορούν να κατηγορηθούν
πως κάνουν “διασπορά ψευδών ειδήσεων” για να προκαλέσουν φόβο. Λοιπόν, εμείς την
γλώσσα μας τους βγάζουμε, όπως λέει ο ποιητής, μόνο λυπόμαστε τι χάλι, τι μπανανία,
τι Κολομβία θα παραδώσει η κυβέρνηση-τσίρκο μετά το φευγιό της, γιατί νύχτα θα
φύγουν. Και κυνηγημένοι. Από τις χιλιάδες θύματα του Κορονοϊού που ενώ μπορούσαν
να σώσουν, τους άφησαν στο έλεος της πανδημίας, από τους “νοικοκυραίους” που θα
τους έχουν ξυλοφορτώσει ή φυλακίσει αναίτια, από τους ίδιους τους ψηφοφόρους τους
που τους ψήφισαν επειδή ήταν “άνετοι”, αλλά αν είσαι ανίκανος, αδιάφορος και αλαζών
στην εξουσία, ως και οι βολεμένοι, οι “άνετοι” που σε ψήφισαν θα το ξανασκεφτούν, μπας
και τους ξεγέλασες με ΨΕΜΑΤΑ! Ου ψευδομαρτυρήσεις πλέον κύριε φασίστα, ακροδεξιέ,
λαμόγιο, αεριτζή της εκάστοτε ακροδεξιάς αρπαχτής...
Μην φοβάσαι, στον φόβο σου
ποντάρουν Νο2
Αυτές τις μέρες (χθες) κλείνουν 30
χρόνια από τότε που μας άφησε ο
μεγάλος ποιητής της Ρωμιοσύνης και της
Ελευθερίας. Ευτυχώς που υπάρχουν και
αυτές οι επέτειοι και θυμόμαστε πως είναι
ωραίο και ηρωικό να κατάγεσαι από τέτοια
γενιά, αλλά όταν έπρεπε να κάνεις την
δουλειά (να δικάσεις και να καταδικάσεις
τους προδότες του λαού, δοσίλογους
και ταγμαλήτες) εσύ σήκωνες λάβαρα
ματωμένα… Ας είναι λοιπόν, αιωνία σου η
μνήμη μεγάλε Ποιητή.
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Φύγαμε γιά Ναύπλιο, τη πόλη που δεν «χορταίνεις» να περπατάς
Όπου και αν βρεθείς, στο κέντρο να θαυμάζεις την ενετική
αρχιτεκτονική ή στην παραλία να κάνεις χαλαρές βόλτες,
θα διαπιστώσεις ότι η παλιά
πόλη του Ναυπλίου είναι η
τέλεια ρομαντική απόδρασηΓιάννης
μόλις 2 ώρες από την Αθήνα.
Κακαγιάννης
Όταν μιλάμε για ρομαντικές
αποδράσεις στην Ελλάδα, μια
πόλη έρχεται αυτόματα στο μυαλό: το Ναύπλιο, η
«Νάπολη της Ανατολής» όπως την αποκαλούσαν
οι Ενετοί, χτισμένο επάνω σε ένα μικρό ακρωτήρι
της Πελοποννήσου, στον Αργολικό κόλπο.
Περνώντας μια μέρα στην παλιά πόλη του Ναυπλίου είναι σαν να ζεις μια αναπαράσταση των πιο
σημαντικών γεγονότων της σύγχρονης ελληνικής
ιστορίας. Η πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού
κράτους μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους ήταν ο τόπος ενθρόνισης του πρώτου Βασιλέα και ο τόπος όπου δολοφονήθηκε ο πρώτος κυβερνήτης
της χώρας.
Την ίδια στιγμή, πολλά στοιχεία γύρω σου μαρτυρούν ενετικές επιρροές. Θα το αισθανθείς έντονα στα φρούρια της
πόλης, όπως στο μοναδικό Παλαμήδι, μέχρι στο παγωτό
που θα απολαύσεις περπατώντας στα στενά, πλακόστρωτα
δρομάκια.
Το Ναύπλιο έχει να πει στους επισκέπτες του μια ξεχωριστή,
συναρπαστική ιστορία μέσα από όλα αυτά που προσφέρει:
φινετσάτες ταβέρνες που σερβίρουν τοπική κουζίνα, ατμοσφαιρικά μνημεία, νεοκλασικά αρχοντικά. Απόλαυσε και εσύ
το Ναύπλιο, προγραμμάτισε να επισκεφθείς τα μνημεία της
πόλης. Εναλλακτικά, άσε το δρόμο να σε βγάλει μόνος του
στις όμορφες και ιστορικές γωνιές του. Ότι και αν κάνεις, ένα
είναι σίγουρο… αυτή την πόλη θα την ερωτευτείς!

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Πύλη Ξήρας και Εκκλησία Αγίου Σπυρίδωνα
Περνώντας την Πύλη της Ξηράς (αυθεντική είσοδος στην παλιά πόλη), το πρώτο πράγμα που συναντάς είναι η εκκλησία
του Αγίου Σπυρίδωνα. Εδώ δολοφονήθηκε το 1831 ο πρώτος
κυβερνήτης της Ελλάδας, Ιωάννης Καποδίστριας.
Πλατεία Συντάγματος
Καρδιά της παλιάς πόλης και κομβικό σημείο για να φτάσεις
σε πολλά σημαντικά κτήρια. Τον 19ο αιώνα ονομαζόταν πλατεία Πλατάνου, από τα τρία πελώρια πλατάνια που ακόμα
δεσπόζουν εκει επιβλητικά.
Βουλευτικό
Οι Τούρκοι το έχτισαν ως τζαμί το 18ο αιώνα. Το 1825 αποτέλεσε το πρώτο κοινοβούλιο της Ελλάδας. Συνήθως δεν είναι
ανοιχτό στο κοινό, λειτουργεί όμως για να φιλοξενήσει συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις.

Κικίλιας στο CNN – Το 2022
θα είναι μια πολύ καλή χρονιά
για τον ελληνικό τουρισμό
Ο υπουργός Τουρισμού ανάφερε ότι η
Ελλάδα διαθέτει 320 εκ. ευρώ από το
RRF για να ενισχύσει της υποδομές της
και να φτιάξει νέες όπου απαιτείται.
Ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας παραχώρησε συνέντευξη στην
εκπομπή του CNN «Quest Means
Business» και στον δημοσιογράφο
Richard Quest, στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Διεθνή Έκθεση World
Travel Market στο Λονδίνο.
Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θα
είναι ανοιχτή όλο το χρόνο για να μπορεί να την επισκεφθεί όποιος την επιλέξει, ενώ αναφέρθηκε στις επαφές του
με tour operators, ταξιδιωτικούς πράκτορες,
αεροπορικές εταιρείες από τη Μεγάλη Βρετανία, τις Η.Π.Α., τη Γαλλία και τη σκληρή
δουλειά που γίνεται ώστε η τουριστική περίοδος να ανοίξει στην Ελλάδα νωρίς την
άνοιξη (Μάρτιο-Απρίλιο).
Ο Υπουργός Τουρισμού τόνισε ότι το 2022
θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό και ότι αυτό δεν θα συμβεί
τυχαία.
«Εργαζόμαστε σκληρά και παλεύουμε για
να “κερδίσουμε” κάθε ταξιδιώτη, προσφέροντας μια νέα τουριστική εμπειρία, “φωτίζοντας” νέους προορισμούς: περισσότερα
νησιά, μικρά και μεγάλα, την ηπειρωτική
χώρα, το city break», είπε χαρακτηριστικά,
λαμβάνοντας πάντα υπόψη την πορεία της
πανδημίας.
Ερωτώμενος για το ζήτημα των υποδομών
συγκεκριμένων δημοφιλών προορισμών, ο

κ. Κικίλιας ανάφερε ότι η Ελλάδα διαθέτει
320 εκ. ευρώ από το RRF για να ενισχύσει
τις υποδομές της και να φτιάξει νέες όπου
απαιτείται.
Σε ερώτηση του Richard Quest, για το αν
ο τουρισμός οδηγείται στο σενάριο που
θα πρέπει να πούμε «αρκετά», ο Βασίλης
Κικίλιας απάντησε: «Δεν μας αρέσει το
“αρκετά”, θέλουμε περισσότερα. Θέλουμε
ποιότητα, περισσότερο εισόδημα, νέες καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Δεν
έχουμε πρόβλημα με την ποσότητα, καθώς
έχουμε εκατοντάδες προορισμούς από το
Βορρά μέχρι το Νότο, στους οποίους θέλουμε να διαχυθούν οι επισκέπτες μας. Δεν
είναι μονάχα οι brandαρισμένοι προορισμοί
μας που “ανακαλύφθηκαν” από τους επισκέπτες μας τη δεκαετία του ’50 ή του ’60.
Έχουμε πολύ περισσότερα όμορφα μέρη
που μπορούν να ανακαλύψουν οι επισκέπτες της Ελλάδας».

Τριανόν (Παλιό Τζαμί)
Ονομασμένο από το σινεμά που κάποτε φιλοξενούσε, το Τριανόν είναι το παλιότερο τζαμί
από όσα έχουν διασωθεί στην πόλη. Λέγεται
ότι χτίστηκε από τους Τούρκους τον 16ο αιώνα όμως η αρχιτεκτονική του μαρτυρά περισσότερο βυζαντινές επιρροές.
Αρχαιολογικό Μουσείο
Το αρχαιολογικό μουσείο σου δίνει την ευκαιρία να γνωρίσεις το μακρινό παρελθόν της
ευρύτερης περιοχής. Περιλαμβάνει περίπου
1,500 αντικείμενα που χρονολογούνται από
τα προϊστορικά χρόνια μέχρι την εποχή του
χαλκού. Σε αυτά συγκαταλέγεται μια χάλκινη πανοπλία (από τον 15ο αιώνα π.χ.) που
ανακαλύφθηκε στο μηκυναϊκό νεκροταφείο
Δενδρών.
Μπούρτζι
Μόλις φτάσεις στην παραλία τη ματιά σου αιχμαλωτίζει από το πρώτο λεπτό το Μπούρτζι.
Το Castello dello Soglio, όπως ονομαζόταν αρχικά το ενετικό
αυτό «πλωτό» κάστρο, είχε αρκετές χρήσεις στο παρελθόν
(από φυλακή μέχρι ξενοδοχείο και συναυλιακός χώρος) και
σίγουρα αξίζει τον κόπο να το επισκεφθείς.
Πέντε Αδέρφια
Ξεκινώντας τη βόλτα σου στην παραλία θα δεις τα «Πέντε
Αδέρφια»: τα πέντε κανόνια που κάποτε προστάτευαν τη
δυτική πλευρά της πόλης και την είσοδο στο λιμάνι. Είναι ο
μοναδικός ενετικός προμαχώνας διασώζεται μέχρι σήμερα.
Ηλιοβασίλεμα στην Ακροναυπλία
Το παλαιότερο κάστρο στο Ναύπλιο χρησιμοποιήθηκε από
όλους τους αποίκους της πόλης. Αυτό οδήγησε στο να αποτελεί τρία διαφορετικά κάστρα σε ένα. Σίγουρα είναι το καλύτερο σημείο για να ολοκληρώσεις τη βόλτα σου απολαμβάνοντας ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στον Αργολικό Κόλπο.

Περισσότερα από 700
κρουαζιερόπλοια αναμένονται το
2022 στο λιμάνι του Πειραιά
O Οργανισμός Λιμένος
Πειραιώς (ΟΛΠ) εκτιμά ότι
με βάση τις προκρατήσεις
του έτους 2022 αναμένονται να αφιχθούν στο λιμάνι
πάνω από 700 κρουαζιερόπλοια, εκ των οποίων ποσοστό άνω του 60% αφορούν αφίξεις επιβίβασης
(homeport) στον Πειραιά.
Σημειώνεται, ότι το 2019,
πριν την έναρξη της πανδημίας, εξυπηρετήθηκαν 622
κρουαζιερόπλοια.
Η δυναμική επανεκκίνηση
της κρουαζιέρας είναι εμφανής, αφού έχει
επιτευχθεί ποσοστό ανάκαμψης περίπου
60% το 2021, σε σύγκριση με το 2019, ως
προς τον αριθμό των κρουαζιερόπλοιων.
Σημειώνεται, ότι το 2020 σημειώθηκε μείωση 88% σε σχέση με το 2019 λόγω της πανδημίας. Για το 2022 αναμένεται αύξηση 18%
σε σχέση με το 2019. Παράλληλα, το 2022
αναμένονται και νέες αφίξεις εταιρειών στο
λιμάνι του Πειραιά, όπως η Virgin Cruises
και η Ritz-Carlton Yacht Collection.
Επισημαίνεται, ότι περίπου το 60% αφορά
κρουαζιέρες homeport, οι οποίες συμβάλλουν θετικά στην τοπική όσο και στην εθνική οικονομία.
Ο πρόεδρος του ΟΛΠ, Yu Zenggang,
εξέφρασε την ικανοποίησή του για την

επανεκκίνηση της κρουαζιέρας, τονίζοντας: «Η άμεση και ταχεία επανεκκίνηση
της κρουαζιέρας αποδεικνύει τη δυναμική
του λιμένος Πειραιά λόγω των υψηλών παρεχόμενων υπηρεσιών του, της υποστήριξης που προσέφερε κατά τη διάρκεια της
πανδημίας στις εταιρείες κρουαζιέρας όσο
προφανώς και της μοναδικής κομβικής θέσης του. Είναι βέβαιο ότι με το πέρας της
πανδημίας το λιμάνι του Πειραιά θα αναδειχθεί ξανά σε ένα από τα καλύτερα λιμάνια
της Μεσογείου και της Ευρώπης και θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της τουριστικής
βιομηχανίας της Ελλάδας στην Ευρώπη».
Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι αναμενόμενες
αφίξεις θα πραγματοποιηθούν με αυστηρή
τήρηση των μέτρων προστασίας και ασφάλειας όσον αφορά τον κορονοϊό.
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Στο Δίκτυο Δημιουργικών
Πόλεων Γαστρονομίας της Unesco
εντάχθηκε η Θεσσαλονίκη
Για πρώτη φορά στην ιστορία
του θεσμού η Θεσσαλονίκη είναι
η μοναδική ελληνική πόλη που
επιτυγχάνει την ένταξή της στο
Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων
Γαστρονομίας (Creative Cities of
Gastronomy) της Unesco. Αυτή
η σημαντική διάκριση, που καθιστά τη Θεσσαλονίκη γαστρονομική πρωτεύουσα, εντάσσοντάς
την σε διεθνείς τουριστικούς
χάρτες και ενισχύοντας την ταυτότητα και το brand της, ήταν το
αποτέλεσμα στρατηγικής συνεργασίας του
Δήμου Θεσσαλονίκης, του Υπουργείου Τουρισμού και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Unesco.
“ Mε επιμέλεια στον Δήμο Θεσσαλονίκης
προετοιμάσαμε και καταθέσαμε έναν πλήρη
φάκελο και αναδείξαμε μεταξύ άλλων την
ιστορία της πόλης, τη γαστρονομική μας
παράδοση όπως διαμορφώθηκε ανά τους
αιώνες, το διεθνές έργο της επιστημονικής
και ερευνητικής κοινότητας στον τομέα των
τροφίμων καθώς και το δημιουργικό δυναμικό της πόλης”, δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας.
Επιπλέον, επισήμανε ότι ο φάκελος υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης υποστηρίχθηκε
με ιδιαίτερη θέρμη από το υπουργείο Τουρισμού και την αρμόδια υφυπουργό, Σοφία
Ζαχαράκη, αλλά και σε ανώτατο επίπεδο
από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως και από την
Ελληνίδα πρέσβειρα Καλής Θελήσεως της
Unesco Μαριάννα Βαρδινογιάννη.
“ Η γαστρονομία άλλωστε είναι βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα της Θεσσαλονίκης -η
πόλη μας είναι σταυροδρόμι γεύσεων και
πολιτισμών, πλέον και με τη σφραγίδα της
Unesco. Η καλή τοπική κουζίνα είναι η ραχοκοκαλιά της γαστρονομικής προσφοράς,
επιβραβεύεται οικονομικά και αναβαθμίζει την ταξιδιωτική εμπειρία”, ανέφερε ο κ.

Ζέρβας.
Τεράστια είναι τα οφέλη για την πόλη που
επιλέγεται από την Unesco να γίνει μέλος
του Δικτύου Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας, τόνισε η υφυπουργός Τουρισμού,
Σοφία Ζαχαράκη.
Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα Δίκτυο
Πόλεων που διαθέτουν παράδοση στη γαστρονομία και προωθεί την Πολιτιστική Πολυμορφία και την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη. Η σημασία του Δικτύου έγκειται στο ότι
διευκολύνει τις πόλεις-μέλη στην ανταλλαγή
εμπειριών, τεχνογνωσίας και πόρων στην
εν λόγω θεματική. Παράλληλα, δρα ενισχυτικά προς το δημιουργικό, κοινωνικό και οικονομικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής.
“ Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται να προστεθεί στη δυναμική της Θεσσαλονίκης,
η οποία σε συνδυασμό με τα 15 μνημεία
Unesco που διαθέτει, έχει όλα τα εχέγγυα,
για να αναπτυχθεί και να αναδειχθεί ακόμη
περισσότερο ως τουριστικός και πολιτιστικός προορισμός”, επισήμανε.
“ Η ένταξη της Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο
Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας της
Unesco αποτελεί μια σημαντική και παγκόσμια διάκριση για την πόλη, που θέτει τον
πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη δημιουργικότητα στο επίκεντρο της τουριστικής της
ανάπτυξης και προβολής”, σημείωσε από
την πλευρά της η αντιδήμαρχος Πολιτισμού
και Τουρισμού Μαρία Καραγιάννη.

Η Διώρυγα των… στεναγμών
Κλειστή παραμένει η Διώρυγα του Ισθμού
από τον περασμένο Ιανουάριο εξαιτίας
κατολισθήσεων. Σοβαρές οι απώλειες
που καταγράφηκαν φέτος το καλοκαίρι στον θαλάσσιο τουρισμό. Ζητούμενο
τώρα να μην επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό
και του χρόνου το καλοκαίρι
Η εταιρεία που διαχειρίζεται τη Διώρυγα
του Ισθμού η ΑΕΔΙΚ, η οποία να σημειωθεί ανήκει στο Υπερταμείο, έχει καταγράψει ήδη τεράστια απώλεια εσόδων, ενώ
προχώρησε σε δανεισμό 2,5 εκατ. Ευρώ
για τη μισθοδοσία του προσωπικού. Πέρα,
όμως από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ίδια η εταιρεία το κλείσιμο της Διώρυγας προκάλεσε σημαντικό πλήγμα στον θαλάσσιο τουρισμό -και όχι μόνοτη σεζόν που
πέρασε και το αγωνιώδες ερώτημα τώρα είναι αν θα αποκατασταθεί το πρόβλημα την
επόμενη σεζόν.
Όσα σκάφη επέλεξαν να έρθουν στην Ελλάδα παρά την κλειστή διώρυγα υποχρεώθηκαν να διανύσουν 300 αντί για 100 μίλια,
ενώ άφησαν υποχρεωτικά εκτός ρότας δεκάδες προορισμούς.
Η κυβέρνηση με αφορμή και την επίσκεψη
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
την άνοιξη στη Διώρυγα έχει διαμηνύσει

πως οι εργασίες αποκατάστασης θα έχουν
ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι και το κανάλι θα λειτουργεί κανονικά. «Μετά από
πάρα πολλά χρόνια γίνεται μία ουσιαστική
παρέμβαση στη διώρυγα, ύψους 9 εκατομμυρίων», δήλωσε ο πρωθυπουργός κατά
την επίσκεψή του στην περιοχή. Ο Κυρ. Μητσοτάκης σημείωνε τότε πως πρόκειται για
αναγκαία παρέμβαση προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της διέλευσης από
τη Διώρυγα. «Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό
έργο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα
έργο του 19ου αιώνα, το οποίο εγκαινιάστηκε από τον Χαρίλαο Τρικούπη. Και ήρθε η
ώρα τον 21ο αιώνα να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις έτσι ώστε να αναδειχθεί η
σημασία της», υπογράμμισε.
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Βραβείο σε Έλληνα από την
αμυντική υπηρεσία των ΗΠΑ
Μια σημαντική διάκριση, την απονομή του
πρώτου βραβείου από την αμυντική υπηρεσία των ΗΠΑ απέσπασε ο Κώστας Αλέξης,
ένας νέος επιστήμονας που διαπρέπει στο
εξωτερικό. Ο καθηγητής του Νορβηγικού
Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας
μίλησε στην ΕΡΤ για το σπουδαίο αυτό επίτευγμα, τους ρομποτικούς διασώστες.
Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» ο κ.
Αλέξης, διευθυντής του εργαστηρίου αυτόνομων ρομπότ στο Νορβηγικό NTNU, αναφέρθηκε στο ερευνητικό έργο της ομάδας
Cerberus για την κατασκευή ρομποτικών
μηχανημάτων που χαρτογραφούν υπόγεια
σπήλαια, χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές και διασώζουν ζωές.
Το ρομποτικό μηχάνημα, σε μέγεθος σκύλου, που κατασκεύασε η ομάδα του κ. Αλέξη κέρδισε στον διαγωνισμό της DARPA.
Η ομάδα CERBERUS, μια διεθνής κοινοπραξία που περιλαμβάνει το Πανεπιστήμιο
της Νεβάδα Ρένο (UNR), το ETH Zurich, το
Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και
Τεχνολογίας (NTNU), το Πανεπιστήμιο της

Καλιφόρνιας Berkeley, το Πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης, το Flyability και τη Sierra
Nevada Corporation, ανέπτυξε ένα σύνολο
ρομπότ που λειτουργεί αυτόνομα, με τα κύρια συστήματα να είναι τέσσερα συστήματα
ANYmal C με πόδια.
Η ομάδα κέρδισε στον τελικό τον διαγωνισμό και σημείωσε 23 πόντους ανιχνεύοντας και εντοπίζοντας σωστά 23 από τα 40
αντικείμενα που είχε τοποθετήσει η DARPA
στο περιβάλλον. Το έπαθλο για την 1η θέση
ήταν 2.000.000 δολάρια.

Οι μαθητές της 9ης τάξης δεν
χρειάζεται πλέον να επιλέξουν
ανάμεσα σε δύο ακαδημαϊκές πορείες
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Το Οντάριο ανακοίνωσε ότι
θα τερματίσει την πρακτική
της ακαδημαϊκής ροής για
τα υπόλοιπα μαθήματα της
9ης τάξης από το επόμενο

φθινόπωρο.
Η επαρχία είχε ανακοινώσει προηγουμένως
ότι θα σταματήσει τη μετάδοση μαθητών σε
ξεχωριστά εφαρμοσμένα και ακαδημαϊκά
μονοπάτια για τα μαθηματικά της 9ης τάξης
νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι.
Το streaming - στο οποίο οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν να ακολουθήσουν είτε ένα
"ακαδημαϊκό" ή "εφαρμοσμένο" κομμάτι
όταν ξεκινούν το γυμνάσιο - έχει αποδειχθεί
ότι επηρεάζει δυσανάλογα τους μαθητές
όσον αφορά τα ποσοστά αποφοίτησης και
την πιθανότητα να πάνε σε μεταλυκειακό
ίδρυμα. Πολλοί γονείς και συνήγοροι έχουν
επικρίνει την πρακτική ως μεροληπτική.
Σε ένα νέο σημείωμα προς τους διευθυντές σχολικών συμβουλίων, η επαρχία λέει
ότι από τον Σεπτέμβριο του 2022, όλα τα
μαθήματα της 9ης τάξης θα προσφέρονται
σε ένα μοτίβο, συμπεριλαμβανομένων των
φυσικών επιστημών, των αγγλικών, της
γεωγραφίας και των γαλλικών ως δεύτερη
γλώσσα.
Ωστόσο, η ροή θα παραμείνει σε ισχύ για

Μια γυναίκα στον Καναδά διαγνώστηκε
πως υποφέρει από την κλιματική αλλαγή.
Και είναι η πρώτη τέτοια διάγνωση στον
κόσμο. Όπως διέγνωσε ο γιατρός της, η
αυξανόμενη θερμοκρασία, οι καύσωνες στη
χώρα και η κακή ποιότητα αέρα ευθύνονται
για τη χειροτέρευση των αναπνευστικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
Η διάγνωση έγινε από το γιατρό Κάιλ Μέριτ, ο οποίος εργάζεται στα Επείγοντα Περιστατικά Νοσοκομείου στην επαρχία της
Βρετανικής Κολούμπια, που βρίσκεται στα
δυτικά της χώρας, στον Ειρηνικό Ωκεανό.
Σύμφωνα με τους «The Times» η διάγνωσή του θεωρείται πως είναι η πρώτη τους
είδους της στον κόσμο.
Η 70χρονη γυναίκα που πάσχει από άσθμα,
διαβήτη και είχε και κάποια προβλήματα με
την καρδιά της, κατοικεί στην πόλη Νέλσον,
650 χιλιόμετρα ανατολικά από το Βανκούβερ. Όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ
κατοικεί σε τροχόσπιτο, χωρίς κλιματισμό.
Το περασμένο καλοκαίρι οι καύσωνες κυριάρχησαν στην περιοχή και καταγράφηκαν
θερμοκρασίες ρεκόρ.
Τι ισχυρίζεται η Καναδη ασθενής για την
κλιματική αλλαγή
Ο Μέριτ ανέφερε πως ποτέ άλλοτε στα δέκα
χρόνια που είναι γιατρός δεν έγραψε στις
σημειώσεις ενός ασθενούς πως η κλιματική
αλλαγή ευθύνεται για την κακή πορεία της
υγείας του. «Αν δεν κοιτάξουμε τη μεγάλη

εικόνα και απλά συνεχίσουμε να θεραπεύουμε τα συμπτώματα τότε θα παραμείνουμε
αρκετά πίσω και τα προβλήματα θα γίνουν
ολοένα και μεγαλύτερα». Αυτό δήλωσε στο
δίκτυο Glacier Media. Και συνέχισε: «εγώ
απλά προσπαθώ να επεξεργαστώ αυτό
που βλέπω». Εξ ου και το κάλεσμά του
προς άλλους γιατρούς προκειμένου να βαδίσουν κι εκείνοι στο ίδιο μονοπάτι. Ώστε
ν’ αναδειχθεί πόσο επηρεάζει η μόλυνση
του αέρα τους ασθενείς και γενικότερα τους
ανθρώπους.
Τους καύσωνες του Ιουνίου ακολούθησαν
πυρκαγιές στην περιοχή που έκαψαν μεγάλες εκτάσεις στην επαρχία της Βρετανικής
Κολούμπια δημιουργώντας αιθαλομίχλη.
Στο χωριό Λίτον καταγράφηκε η μεγαλύτερη θερμοκρασία στην ιστορία του Καναδά
με το θερμόμετρο να δείχνει 49,6 βαθμούς
Κελσίου, προτού καεί στις πυρκαγιές. Πρόσφατη έρευνα κατέληξε πως το κλίμα καύσωνα δεν θα συνέβαινε χωρίς την κλιματική
αλλαγή που προκαλεί ο άνθρωπος.

Σχέδιο για πίστωση φόρου
διαμονής σε ταξίδια αναψυχής
εντός της επαρχίας του Οντάριο
τη 10η τάξη - το σημείωμα υποδεικνύει ότι
"πρόσθετες προσδοκίες μάθησης" θα έρθουν για να υποστηρίξουν τους μαθητές
που μεταβαίνουν από το αποκομμένο πρόγραμμα μαθηματικών της 9ης τάξης σε μια
εφαρμοσμένη ή ακαδημαϊκή διαδρομή.
«Η κυβέρνησή μας λαμβάνει συνεχώς μέτρα για την άρση των φραγμών για όλους
τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των
φυλετικών παιδιών στο Οντάριο», δήλωσε
ο υπουργός Παιδείας Στίβεν Λέτσε.
«Θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση για την ανύψωση όλων των φοιτητών,
με ένα φιλόδοξο σχέδιο για την υποστήριξη καλύτερων οδών για ειδικευμένους
επαγγελματίες, και καλοπληρωμένες θέσεις
εργασίας».

Η Tesla θα κατασκευάσει εργοστάσιο
παραγωγής μπαταριών στον Καναδά
Ο Frank Scarpitti, δήμαρχος της πόλης
Μαρκχάμ στο Νότιο Οντάριο του Καναδά,
ανακοίνωσε πως η Tesla σχεδιάζει να κατασκευάσει στη πόλη ένα νέο εργοστάσιο στο
οποίο θα αναλάβει μέρος της παραγωγής
των 4680 μπαταριών.
“Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε πως η Tesla Καναδά εντάσσεται
στο ήδη ισχυρό οικοσύστημά αυτοκινήτων

Η πρώτη ασθενής στον κόσμο που
πάσχει από … κλιματική αλλαγή

και τεχνολογίας μας, δημιουργώντας μια μονάδα παραγωγής του πόλη του Μαρκχάμ.
Η εγκατάσταση θα είναι η πρώτη επώνυμη
μονάδα παραγωγής της Tesla Καναδά στη
χώρα και θα παράγει εξοπλισμό κατασκευής τελευταίας τεχνολογίας που θα χρησιμοποιείται στα Gigafactories που βρίσκονται
σε όλο τον κόσμο.”, δήλωσε ο δήμαρχος.

Οποιοσδήποτε σχεδιάζει μια απόδραση
εντός της επαρχίας το
φορολογικό έτος 2022
θα μπορούσε να είναι
επιλέξιμος στο πλαίσιο του νέου προγράμματος "Ontario Staycation Tax
Credit".
Το πρόγραμμα ανακοινώθηκε ως μέρος της φθινοπωρινής οικονομικής δήλωσης της κυβέρνησης Ford, η οποία
κατατέθηκε την περασμένη Πέμπτη.
Οι κάτοικοι του Οντάριο θα λάβουν πίστωση φόρου εισοδήματος 20% για επιλέξιμα
καταλύματα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31
Δεκεμβρίου, έως $1.000 για ένα άτομο και
$2.000 για μια οικογένεια, για μέγιστη πίστωση $200 ή $400 αντίστοιχα.
Οι κάτοικοι του Οντάριο θα μπορούσαν να
υποβάλουν αίτηση για αυτήν την επιστρεφόμενη πίστωση όταν υποβάλουν τις προσωπικές φορολογικές δηλώσεις τους για το
2022 και μπορούν να επωφεληθούν ακόμη
και αν δεν οφείλουν φόρο.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μια επιλέξιμη
δαπάνη διαμονής θα πρέπει να είναι:
• Για διαμονή λιγότερο από ένα μήνα σε επιλέξιμο κατάλυμα, όπως ξενοδοχείο, μοτέλ,
θέρετρο, καταφύγιο, ξενώνα με πρωινό,
εξοχική κατοικία ή κάμπινγκ στο Οντάριο
• Για διαμονή από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2022
• Ταξίδι αναψυχής
γράφει η
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• Πληρωμή από τον φορολογικό υπόχρεο
του Οντάριο, τη σύζυγό τους ή τον σύντροφό του κοινού δικαίου ή το επιλέξιμο τέκνο
τους, όπως ορίζεται σε λεπτομερή απόδειξη
• Δεν επιστρέφονται στον φορολογούμενο,
τη σύζυγό τους ή τον κοινοτικό σύντροφό
τους ή το επιλέξιμο τέκνο τους, από κανένα πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου ενός
φίλου ή εργοδότη
• Υπόκειται σε Φόρο Αγαθών και Υπηρεσιών (GST)/Εναρμονισμένο Φόρο Πωλήσεων (HST), όπως ορίζεται σε λεπτομερή
απόδειξη.
Η κυβέρνηση είπε ότι αυτή η έκπτωση φόρου θα βοηθήσει τους τομείς του τουρισμού
και της φιλοξενίας να ανακάμψουν και θα
ενθαρρύνει τους κατοίκους του Οντάριο να
εξερευνήσουν την επαρχία.
Η πίστωση θα παρέχει περίπου 270 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη περισσότερων από ενάμιση εκατομμυρίου οικογενειών για να ανακαλύψουν περαιτέρω
το Οντάριο, είπε η κυβέρνηση.
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Μείωση του φόρου φυσικού αερίου
κατά 5,7 σεντς έρχεται πριν από τον
προϋπολογισμό του επόμενου έτους
Ο πρωθυπουργός του
Οντάριο Νταγκ Φορντ λέει
ότι η κυβέρνησή του θα
εκπληρώσει την υπόσχεσή
της να μειώσει τις τιμές του
φυσικού αερίου κατά 5,7 σεντς πριν από τον
επόμενο προϋπολογισμό.
Η οικονομική δήλωση που κυκλοφόρησε
την περασμένη εβδομάδα από την Προοδευτική Συντηρητική κυβέρνησή δεν ανέφερε την περικοπή που υποσχέθηκε ο Φορντ
στην προεκλογική του εκστρατεία το 2018.
Ωστόσο, ο πρωθυπουργός είπε ότι θα δεσμευτεί να κάνει τη μείωση του επαρχιακού
φόρου καυσίμων πριν από τον προϋπολογισμό - που θα παραδοθεί το επόμενο έτος
πριν από τις 31 Μαρτίου.
Κάλεσε επίσης την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ανταποκριθεί στη δέσμευση της κυβέρνησής του και είπε ότι εάν συμβεί αυτό,
θα μειώσει τον φόρο «ακόμη περισσότερο».
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Ο Ford υποσχέθηκε το 2018 να μειώσει τις
τιμές του φυσικού αερίου κατά 10 σεντς ανά
λίτρο, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης
του φόρου καυσίμων και την κατάργηση
του συστήματος cap-and-trade, μια κίνηση
που είχε σκοπό να μειώσει τις τιμές κατά 4,3
σεντς.
Η κυβέρνηση των Τόρις τερμάτισε το ανώτατο όριο και τις συναλλαγές, αλλά με αυτόν
τον τρόπο ενεργοποίησε την ομοσπονδιακή
φορολογία άνθρακα και αναίρεσε αυτές τις
εξοικονομήσεις.

Δημιουργία υπουργείου Απόδημου
Ελληνισμού ζητούν από το ΥΠΕΞ οι
ελληνικές κοινότητες της Αυστραλίας
Την επιθυμία δημιουργίας υπουργείου Απόδημου Ελληνισμού εκφράζουν με επιστολή
τους προς τον υφυπουργό Εξωτερικών της
Ελλάδας Ανδρέα Κατσανιώτη, τρείς από τις
μεγαλύτερες Ελληνικές Ορθόδοξες Κοινότητες της Αυστραλίας.
Στην επιστολή που υπογράφουν ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης Βασίλης Παπαστεργιάδης, ο πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας Νέας Νότιας
Ουαλίας Χάρης Δανάλης, ο πρόεδρος της
Ε.Κ Νότιας Αυστραλίας Βασίλης Γκόνης και

ο Συντονιστής του ΣΑΕ Ωκεανίας και Άπω
Ανατολής Γιώργος Αγγελόπουλος, αναφέρεται μεταξύ άλλων:
“Η ίδρυση του Υπουργείου Απόδημου Ελληνισμού αποτελεί κύριο αίτημα της ομογένειας (…) και μόνο έτσι μπορεί να καταστεί
εφικτή η συνεργασία του Εθνικού Κέντρου
με την Ομογένεια και ο συντονισμός πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της πατρίδας μας
και την αντιμετώπιση προβλημάτων που
την απασχολούν».

Ο διακεκριμένος καθηγητής
Αλέξανδρος Κιτροέφ στη
«Φωνή της Ελλάδας»
Με αφορμή την ημερίδα, αφιερωμένη στον
Απόδημο Ελληνισμό, με θέμα «Απόδημος
Ελληνισμός – Η Ιστορία, το Έργο και η Προσφορά του στην Ελλάδα», που διοργανώνουν την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου,
η Ακαδημία Αθηνών και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
φιλοξενήθηκε στη Φωνή της Ελλάδας, ο
Έλληνας ιστορικός και καθηγητής Ιστορίας στο Haverford College της Πενσυλβάνια
στις ΗΠΑ, Αλέξανδρος Κιτροέφ.
Ο κ. Κιτροέφ, ο οποίος θα είναι ένας από
τους βασικούς ομιλητές της ημερίδας, με
θέμα: «Η Ιστοριογραφία της Νεώτερης και
Σύγχρονης Ελλάδας στη Διασπορά», μιλώντας στην εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο» και τον δημοσιογράφο Γιώργο Διονυσόπουλο, ανέφερε, μεταξύ άλλων:
«Σε όλη τη διάρκεια της φετινής χρονιάς
που μιλούσαμε για το 1821, πολλοί μας
θύμισαν πως είχε συμμετάσχει και ο ελληνισμός του εξωτερικού. Οι Έλληνες της διασποράς βοήθησαν το 1821 και στα χρόνια
που ακολούθησαν η διασπορά συνέβαλε
τα μέγιστα στην ανάπτυξη της Ελλάδας με
πολλούς και διάφορους τρόπους. Παρ΄ όλα
αυτά νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο και η
διασπορά κάπως δεν γνωρίζει την Ελλάδα
όσο θα έπρεπε και η Ελλάδα δεν γνωρίζει
καλά τις συνθήκες της διασποράς. Αυτό

βέβαια έχει να κάνει με την απόσταση, με
τις διαφορετικές συνθήκες που ζουν οι Έλληνες στο εξωτερικό».
Ο κ. Κιτροέφ υπογράμμισε πως σε κάθε
χώρα είναι και διαφορετικές οι συνθήκες.
«Στα μαθήματα που κάνουμε για την μεταναστευτική ιστορία, ξεχωρίζουμε τις ΗΠΑ,
τον Καναδά και την Αυστραλία ως χώρες
μεταναστών, χώρες που δημιουργήθηκαν
με μαζική μετανάστευση και συμπεριφέρθηκαν ανάλογα στους μετανάστες. Οι Ευρωπαϊκές χώρες, λ.χ. η Γερμανία, έχουν βέβαια μια διαφορετική ιστορική διαδρομή και
η είσοδος των μεταναστών αναπόφευκτα
αντιμετωπίστηκε διαφορετικά. Ήταν πολύ
πιο δύσκολες οι συνθήκες», σημείωσε ο κ.
Κιτροέφ, τονίζοντας πως «υπάρχει μια ελληνικότητα μέσα στον κάθε Έλληνα της διασποράς, ο οποίος μπορεί να αφομοιωθεί σε
θέματα συμπεριφοράς κ.ά., διατηρεί όμως
την ταυτότητά του».
Να σημειωθεί ότι 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

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD
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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
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

ΟΦΗ - Ατρόμητος 2-0

Ντίνος
Μέλλιος

Ο ΟΦΗ "καθάρισε" την
αναμέτρηση με τον Ατρόμητο στο Γεντί Κουλέ από
το πρώτο μέρος, με τον
Φιορίν Ντουρμισάι να πετυχαίνει δύο γκολ μέσα σε
δύο λεπτά και να οδηγεί
την ομάδα του στη νίκη,
βρίσκοντας δίχτυα για
πρώτη φορά με τη φανέλα

των Κρητικών.
Ο ΟΦΗ έδειξε την υπεροχή του απέναντι
στον Ατρόμητο από το πρώτο μόλις δεκάλεπτο της αναμέτρησης στο Γεντί Κουλέ
στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super

League Interwetten. Οι Κρητικοί πήραν ένα
άνετο τρίποντο με 2-0, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φιορίν Ντουρμισάι, ο οποίος
σκόραρε και τα δύο γκολ των Κρητικών.

Απόλλων Σμύρνης - ΑΕΚ 2-2
Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με τον
Απόλλωνα Σμύρνης στη Ριζούπολη, με την
Ελαφρά Ταξιαρχία να βάζει στοπ στο νικηφόρο σερί της Ένωσης. Ο Λιβάι Γκαρσία
άνοιξε το σκορ για την Ένωση στο 13ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι έκαναν την ανατροπή
με σκόρερ τους Ιωαννίδη στο 41' και τον
Παμλίδη στο 62', με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει
με τον Αραούχο στο 80ο λεπτό.
Ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχθηκε την ΑΕΚ
στη Ριζούπολη για την ένατη αγωνιστική
της Super League Interwetten, με τις δύο
ομάδες να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2. Ο
Λιβάι Γκαρσία άνοιξε το σκορ για την Ένωση

στο 13ο λεπτό, Ιωαννίδης και Παμλίδης
έφεραν τούμπα το παιχνίδι, με τον Αραούχο
να ισοφαρίζει στο 80ο λεπτό.

Αστέρας - Λαμία 0-1
Το διπλό πήρε η Λαμία, η οποία επικράτησε
1-0 του Αστέρα στο Θεοδώρος Κολοκοτρώνης για την 9η αγωνιστική της Super League
Interwetten με αυτογκόλ του Ρούμπεν Γκαρθία στο 27'.
Τη δεύτερη της νίκη στο πρωτάθλημα πανηγύρισε η Λαμία. Η ομάδα του Φθιώτιδας
επικράτησε 1-0 του Αστέρα στο Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης με αυτογκόλ του Ρούμπεν
Γκαρθία στο 27ο λεπτό για την 9η αγωνιστική της Super League Interwetten. Οι
Αρκάδες πίεσαν στο δεύτερο μέρος για να
φτάσουν στην ισοφάριση, όμως η Λαμία κατάφερε να κρατήσει το τρίποντο.
Έτσι, πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος, η Λαμία επέστρεψε στις νίκες και
έφτασε τους εννέα πόντους και συγκατοικεί
μαζί με τον Αστέρα, ο οποίος για δεύτερη

συνεχόμενη αγωνιστική έμεινε μακριά από
τη νίκη.
Να σημειωθεί πως ξανά στην προηγούμενη αγωνιστική η Λαμία πήρε πόντο κόντρα
στον Ατρόμητο με αυτογκόλ του Παπαδόπουλου, ενώ ο Αστέρας έμεινε ισόπαλη στο
ματς με τον ΠΑΣ πάλι με αυτογκόλ.

Ολυμπιακός - Ιωνικός 1-0
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0
του Ιωνικού χάρη στο γκολ του
Γιώργου Μασούρα στο 17ο λεπτό
για την 9η αγωνιστική της Super
League Interwetten με τους ερυθρόλευκους να είναι στην κορυφή
στο +3 από τη δεύτερη ΑΕΚ.
Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του
την ήττα της Πέμπτης στο Europa
League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του
Ιωνικού με τον Γιώργο Μασούρα να είναι ο
πρωταγωνιστής, σκοράροντας το νικητήριο γκολ της αναμέτρησης στο 17ο λεπτό.
Οι ερυθρόλευκοι δεν έπιασαν το μάξιμουμ
της απόδοσής τους, ωστόσο μπόρεσαν να

πάρουν τη νίκη.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς
πλέον βρίσκεται στην πρώτη
θέση της βαθμολογίας μόνος
του και είναι στο +3 από τη
δεύτερη ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός
στη 10η αγωνιστική φιλοξενείται από την Ένωση στο ΟΑΚΑ
στο ντέρμπι κορυφής. Ο Ιωνικός μετά από αυτή την ήττα έμεινε στους
εννέα πόντους.
Ο Ολυμπιακός είχε τρεις αναγκαστικές αλλαγές στο παιχνίδι, καθώς έφυγαν με ενοχλήσεις από τον αγωνιστικό χώρο οι Κούντε,
Παπασταθόπουλος και Γκάρι Ροντρίγκες.

Βόλος - Άρης 1-2
“ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ” Μια κοπέλα, αγόρασε κάποιο
βιβλίο. Μόλις άρχισε να το διαβάζει το βρήκε βαρετό και το έβαλε στην
βιβλιοθήκη της. Ήρθε κάποιος νέος στο δρόμο της, τον αρραβωνιάστηκε
και ήταν πολύ χαρούμενη. Κάποια μέρα είπε στον αρραβωνιαστικό
της. “Ξέρεις, είχα αγοράσει ένα βιβλίο και ο συγγραφέας του έχει το ίδιο
όνομα με σένα. Δεν είναι σύμπτωση;” Τότε η κοπέλα έμεινε έκπληκτη
όταν της είπε ο αρραβωνιαστικός της ότι ήταν ο ίδιος που είχε γράψει το
βιβλίο! Εκείνο το βράδυ έμεινε ξάγρυπνη για να διαβάσει το βιβλίο του
αγαπημένου της. Τώρα που ήξερε ποιος έγραψε το βιβλίο, δεν της
φαινόταν καθόλου βαρετό. Γιατί; Μα, γιατί είχε ερωτευτεί τον
συγγραφέα!
Το ίδιο γίνεται και με όλους μας με το βιβλίο του Θεού. Το Ευαγγέλιο
είναι ένα βαρετό βιβλίο. Ξέρεις ότι το Ευαγγέλιο έχει τη μεγαλύτερη
κυκλοφορία ανάμεσα σε όλα τα βιβλία του κόσμου; Πόσοι όμως από
μας τους Έλληνες έχουμε στα σπίτια μας τον θησαυρό αυτό; Πάρα πολύ
λίγοι! Δώσαμε τα φώτα στον κόσμο και εμείς μένουμε στο σκοτάδι. Το
Ευαγγέλιο του Χριστού έχει μέσα του δύναμη.
Είναι καιρός αγαπητοί μου να αρχίσουμε να διαβάζουμε τα λόγια του
Θεού. Έχει πολύ όμορφα μηνύματα. Το πιο σπουδαίο μήνυμα είναι ότι
ο Ιησούς Χριστός πέθανε στη θέση μας για να ζήσουμε εμείς αιώνια.
Διάβαζε το Ευαγγέλιο κάθε μέρα. Θα βρεις χαρά και δύναμη και θα το
αγαπήσεις το βιβλίο αυτό του Θεού.

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

Σε ένα επεισοδιακό ματς που είχε ένταση
στο χορτάρι και στις κερκίδες και διεκόπη
για σχεδόν μία ώρα, ο Άρης αποδείχτηκε
πιο ανθεκτικός και πήρε σπουδαίο τρίποντο στο Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1
του εξαιρετικού φέτος Βόλου.
Το ματς στο Πανθεσσαλικό το βράδυ της
Κυριακής τα είχε όλα. Γκολ, αποβολές, ευκαιρίες, ένταση στο χορτάρι και στις εξέδρες και διακοπή για σχεδόν μία ολόκληρη ώρα, με το φινάλε να βρίσκει μόνο μία
ομάδα να χαμογελάει και αυτή ήταν ο Άρης.
Η ομάδα του Άκη Μάντζιου ήταν πιο αποτελεσματική και ουσιαστική στο εκτός έδρας
μπρα ντε φερ με τον Βόλο και αυτό της έδωσε το πολύτιμο τρίποντο, επικρατώντας με
σκορ 2-1 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής
της Super League Interwetten.
Οι κίτρινοι βρήκαν δύο γκολ μέχρι το 46' με

όμορφα πλασέ μέσα από την περιοχή των
Εντιαγέ και Γκαρσία, με τους γηπεδούχους
να μειώνουν μεν με τον Όροζ στο 48' αλλά
να μην μπορούν να πετύχουν κάτι περισσότερο στη συνέχεια και να μένουν χωρίς νικηφόρο αποτέλεσμα για τέταρτο διαδοχικό
ματς πρωταθλήματος (2 ισοπαλίες - 2 ήττες
σε αυτό το διάστημα).

ΠΑΣ Γιάννινα - Παναιτωλικός
3-0: Καταιγιστικοί οι Ηπειρώτες
επέστρεψαν στις νίκες
Ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε του Παναιτωλικού με 3-0, χάρη στα γκολ των Εραμούσπε, Περέα και Κάργα, επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα και παρέμεινε σε τροχιά
playoffs.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα υποδέχθηκε τον Παναιτωλικό στους Ζωσιμάδες για την ένατη αγωνιστική της Super League Interwetten, με τους
Ηπειρώτες να είναι κυρίαρχοι στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού (αν όχι όλο) και

να επιστρέφουν στα τρίποντα μετά τη δεύτερη αγωνιστική, όπου είχαν επικρατήσει
του Παναθηναϊκού με 1-0.
Ο ΠΑΣ έχει 13 βαθμούς, ενώ ο Παναιτωλικός έμεινε στους 5. Στα άσχημα για την
ομάδα του Ηρακλή Μεταξά, ο Μανώλης Σάλιακας αποχώρησε έχοντας ενοχλήσεις, δημιουργώντας ανησυχία και για την Εθνική,
μιας και ο Σάλιακας συμπεριλήφθηκε στις
κλήσεις του Φαν Σιπ.
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Τελικοί... μίας εβδομάδας για 8 απευθείας εισιτήρια
Τελευταία εβδομάδα (11-16 Νοεμβρίου),
χωρισμένη σε δύο αγωνιστικές (11-13 και
14-16/11), για την ολοκλήρωση της προκριματικής φάσης -πριν τα play-offs- για το Παγκόσμιο Κύπελλο στην ευρωπαϊκή ζώνη, με
μόλις δύο -από τις 13- ομάδες, τη Γερμανία
και τη Δανία, να έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022
(21/11-18/12).
Μένουν κενές οκτώ θέσεις προς... επιβεβαίωση έως την Τρίτη 16 Νοεμβρίου,
αφήνοντας τρία επιπλέον εισιτήρια για τα
play-offs (24-29 Μαρτίου 2022), όπου θα
συμμετέχουν οι δέκα δεύτεροι των ισάριθμων ομίλων και οι δύο νικητές των ομίλων
του UEFA Nations League με την υψηλότερη κατάταξη που θα τερματίσουν εκτός των
δύο πρώτων.
Η Ελλάδα θέλει 2 νίκες και... δώρα
Η Ελλάδα είναι μία από τις εννέα ομάδες
(Αρμενία, Τσεχία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, Ρουμανία, Σκωτία είναι οι άλλες) που έχουν τις προϋποθέσεις να τερματίσουν δεύτερες στον όμιλό
τους και να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στα play-offs. Για να συμβεί αυτό,
η εθνική χρειάζεται κατ' αρχάς να νικήσει
αύριο (21:45) στο ΟΑΚΑ την Ισπανία, σε
έναν... τελικό και για τις δύο ομάδες, αφού
και οι Ιβηρες του Λουίς Ενρίκε -που έχουν
εξασφαλισμένη θέση στα play-offs μέσω
Nations League- χρειάζονται τους τρεις
βαθμούς στο κυνήγι της πρώτης θέσης του
ομίλου, η οποία προσφέρει απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ. Βέβαια, στην ελληνική ομάδα μπορεί να μην
αποδειχθεί αρκετή η νίκη με την Ισπανία,
αλλά και εκείνη της Κυριακής (14/11) με το
Κόσοβο, μιας και η... τύχη της θα εξαρτηθεί
και από τα άλλα αποτελέσματα.

Η πρωτοπόρος Σουηδία φιλοξενείται από
την Γεωργία και επιθυμία της είναι να επισκεφθεί την Κυριακή τη Σεβίλη για τον
αγώνα με την Ισπανία, έχοντας τουλάχιστον «αέρα» δύο βαθμών από τη «ρόχα».
Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα εκτός από
μια ισπανική επιτυχία στην Αθήνα θα έστελνε τους συμπαίκτες του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στο Κατάρ, αν νικήσουν στη Γεωργία.
Το διακύβευμα της Πορτογαλίας
Το διακύβευμα είναι επίσης μεγάλο για την
Πορτογαλία, η οποία πηγαίνει στο Δουβλίνο για να αντιμετωπίσει τους Ιρλανδούς με
στόχο να... προσπεράσει την (πρωτοπόρο
του 1ου ομίλου) Σερβία, η οποία δεν αγωνίζεται και βρίσκεται έναν βαθμό μπροστά
από την ομάδα του Φερνάντο Σάντος. Αν
το καταφέρουν οι Πορτογάλοι, θα χρειάζονται μόνο μια ισοπαλία στον «τελικό» του
1ου ομίλου, στις 14 Νοεμβρίου εντός έδρας
με τη Σερβία στη Λισαβόνα, για να προκριθούν στο Μουντιάλ του 2022.
Ο «μονόδρομος» της Κροατίας
Ούτε η Κροατία (17 βαθμοί) δεν έχει άλλη
επιλογή: πρέπει να νικήσει στη Μάλτα για
να μείνει σε επαφή με τη Ρωσία, η οποία
είναι επικεφαλής στον 8ο όμιλο με 19 βαθμούς και υπερφαβορί κόντρα στους Κύπριους. Η τελευταία αγωνιστική επιφυλάσσει
συνάντηση των πρώτων δύο ομάδων του

Με πλήρη αποστολή η Ελλάδα
στο Ευρωπαϊκό ταεκβοντό
εφήβων/νεανίδων
Με 20μελη αποστολή μετέχει η Ελλάδα στο
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ταεκβοντό εφήβων/νεανίδων, που αρχίζει αύριο (12/11)
στο Σεράγεβο και ολοκληρώνεται την Κυριακή 15/11. Την εθνική ομάδα απαρτίζουν
οι νικητές και νικήτριες του Πανελληνίου
Πρωταθλήματος της κατηγορίας, που έγινε πριν δύο εβδομάδες στη Χαλκίδα, και
μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι πρωταθλητές
Ευρώπης το 2019, σε παίδες και νεάνιδες
αντίστοιχα, Ραφαέλ Παππάς και Στυλιανή Μαρεντάκη, η πρωταθλήτρια Ευρώπης
του 2018 στις κορασίδες, Θένια Σαρβανάκη, ο «χάλκινος» πρωταθλητής Ευρώπης
σε νέους άνδρες (2021) και παίδες (2018),
Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος, αλλά και οι
«χάλκινοι» πρωταθλητές Ευρώπης στους
παίδες το 2018, Ραφαήλ Ιωάννης Μαρέτης
και Δημήτριος Φοίβος Καμαγιάννης.
Στην πλέον παραγωγική, σε διακρίσεις, ευρωπαϊκή διοργάνωση, το ελληνικό ταεκβοντό από το 1990 έως και το 2019 μετράει
συνολικά 86 μετάλλια.
Η ελληνική ομάδα: ΕΦΗΒΟΙ: Δημήτριος Ταξιάρχης Μαλογιάννης (-45κ.), Αλέξανδρος
Μπαρκόφ (-48κ.), Κωνσταντίνος Σολακίδης (-51κ.), Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος
(-55κ.), Νικόλαος Πετράκης (-59κ.), Ραφαέλ Παππάς (-63κ.), Δημήτριος Φοίβος Καμαγιάννης (-68κ.), Κωνσταντίνος Γκόρης
(-73κ.), Ιωάννης Παπαδόπουλος (-78κ.),

Ραφαήλ Ιωάννης Μαρέτης (+78κ.) ΝΕΑΝΙΔΕΣ: Μελπομένη Ντρουβά (-42κ.), Ελένη
Άνθια Μάστορη (-44κ.), Όλγα Παπαγεωργίου (-46κ.), Χαρίκλεια Σαργαντάνη (-49κ.),
Ελένη Εργάτη (-52κ.), Αθανασία Πατακουκάκη (-55κ.), Στυλιανή Μαρεντάκη (-59κ.),
Θεοπούλα Σαρβανάκη (-63κ.), Ανδριάνα
Νεφέλη Λεβαντή (-68κ.), Αγορίτσα Αρτεμία
Κίτσιου (+68κ.)
Αρχηγός αποστολής είναι ο ταμίας της
ΕΛΟΤ και πρόεδρος της ΕΤΑΝΕ, Γεράσιμος
Καρανταγλής, ενώ χρέη αρχηγού ομάδαςμάνατζερ θα έχει η Κυριακή Μαλανδράκη.
Προπονητές της ομάδας είναι οι Κωνσταντίνος Καπάνης, Νικόλαος Τζανακάκης, Μιχάλης Κοτσόπουλος και Ανδρέας Μιμιγιάννης.
To πρόγραμμα: 12 Νοεμβρίου Έφηβοι: -45,
-48 / Νεάνιδες -55, -59, +68κ.
13 Νοεμβρίου Έφηβοι: -51, -68, -73 / Νεάνιδες -42, -63κ.
14 Νοεμβρίου Έφηβοι: -55, -59, -78 / Νεάνιδες -44, -68κ.
15 Νοεμβρίου Έφηβοι: -63, +78 / Νεάνιδες
-46, -49, -52κ.

γκρουπ στο Σπλιτ. Έτσι, για τους φιναλίστ
του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου, η
νίκη της Πέμπτης θα τους επέτρεπε να συνεχίσουν να πιστεύουν στην πρώτη θέση
και ως εκ τούτου σε μια απευθείας πρόκριση για το Κατάρ.
Η... δουλειά των Ιταλών Η αποτυχία των
-πρωταθλητών Ευρώπης- Ιταλών να προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018,
η πρώτη τέτοια απογοήτευσή τους από το
1958, προκάλεσε σοκ. Πολλά έχουν συμβεί
από τότε, με την κατάκτηση του EURO 2020
και ένα παγκόσμιο ρεκόρ αήττητου σερί,
αλλά οι παίκτες του Ρομπέρτο Μαντσίνι
έχουν δουλειά να κάνουν για να αποφύγουν
μια παρόμοια... μοίρα. Η Ελβετία έχει χάσει
μόνο έναν από τους τελευταίους 36 αγώνες
της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου
Κυπέλλου και, με μόλις δύο παιχνίδια να
απομένουν, είναι μαζί με την Ιταλία στους
14 βαθμούς στον 3ο όμιλο. Η συνάντηση
της Παρασκευής στη Ρώμη θα βοηθήσει
πολύ στο... ξεκαθάρισμα σχετικά με την
πρώτη θέση.
Κρίση στο φινάλε Την τελευταία αγωνιστική
ίσως κριθούν όλα στον 7ο όμιλο, όταν η Ολλανδία φιλοξενήσει τη Νορβηγία. Οι Σκανδιναβοί ακολουθούν τους «οράνιε» με δύο
βαθμούς διαφορά, υποδέχονται το Σάββατο
τη Λετονία, ενώ οι Ολλανδοί του Λουίς Φαν
Γκάαλ θα βρεθούν στο Μαυροβούνιο, πριν
τη μεταξύ τους συνάντηση την Τρίτη (16/11).
Η αναμονή της Σκωτίας Η Σκωτία δεν έχει
προκριθεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το
1998, αλλά οι ελπίδες της είναι μεγάλες
ότι η αναμονή μπορεί να έφτασε στο τέλος
της, μετά από τέσσερις διαδοχικές νίκες
στον 6ο όμιλο. Η ομάδα του Στιβ Κλαρκ θα
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«σφραγίσει» τη δεύτερη θέση πίσω από τη
Δανία, εάν νικήσει τη Μολδαβία.
Η μάχη των «τεσσάρων» στον 4ο όμιλο
Τέσσερις από τις πέντε ομάδες του 4ου
ομίλου εξακολουθούν να τρέφουν ελπίδες
ότι θα τερματίσουν στις πρώτες δύο θέσεις,
αλλά η Γαλλία, η οποία πρόσφατα πανηγύρισε το τρόπαιο στο Nations League, θα
κατακτήσει την πρώτη θέση, εάν νικήσει το
Καζακστάν το Σάββατο. Το Βέλγιο θα επιβεβαιώσει τη θέση του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με εντός έδρας νίκη επί της Εσθονίας το
ίδιο βράδυ.
Η «μονομαχία» της δεύτερης θέσης Στον
(10ο) όμιλο της Γερμανίας, η οποία αντιμετωπίζει το Λιχτενστάιν στο Βόλφσμπουργκ,
«χτυπημένη» από Covid-19 και απουσίες,
έχοντας ήδη προκριθεί στα τελικά του Μουντιάλ (σ.σ. η πρώτη ομάδα που το κατάφερε
στις 11/10), η μάχη προμηνύεται σκληρή για
τη θέση μέσω των play-offs. Όλα αναμένεται να κριθούν την τελευταία αγωνιστική,
καθώς η Ρουμανία, η οποία είναι δεύτερη
μέχρι στιγμής, υποδέχεται την Ισλανδία την
Πέμπτη, ενώ η Αρμενία και η Βόρεια Μακεδονία, που έχουν ακόμα ελπίδες, θα τεθούν
αντιμέτωπες στο Ερεβάν.
Εάν Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Βέλγιο εξασφαλίσουν μέσω της προκριματικής φάσης
συμμετοχή είτε στο Μουντιάλ 2022 (ως
πρώτες στους ομίλους), είτε στα play-offs
(ως δεύτερες), τότε το δικαίωμα συμμετοχής
στα πλέι οφ μέσω του Nations League θα
πάρουν οι δύο από τις ομάδες που ακολουθούν κατά σειρά: Ουαλία, Αυστρία, Τσεχία,
Ουγγαρία, Σλοβενία, Μαυροβούνιο, Αλβανία, Αρμενία, Γιβραλτάρ, Νησιά Φαρόε.

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-3
Ο Κούρτιτς με δύο γκολ, ένα πέναλτι, και μια
απίστευτη εκτέλεση φάουλ πέτυχε δύο γκολ
στη νίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο. Οι "πράσινοι" είχαν
ισοφαρίσει προσωρινά με τον Μαουρίσιο.
Ο ΠΑΟΚ με έναν εκπληκτικό Κούρτιτς ο
οποίος πέτυχε δύο γκολ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης έφυγε με μια σπουδαία νίκη, 3-1 επί του Παναθηναϊκού στην
κατάμεστη Λεωφόρο από 15.000 φίλους
των πράσινων.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε το τρίποντο και παραμένει στις πρώτες θέσεις της
βαθμολογίας την ώρα που ο Παναθηναϊκός
γνώρισε την πρώτη του ήττα στη Λεωφόρο
και έχει μείνει αρκετα μακριά από την πρώτη πεντάδα.

Πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ ήταν φυσικά
ο Κούρτιτς ο οποίος σκόραρε δις, με εκτελέσεις, την πρώτη από τα έντεκα βήματα
και τη δεύτερη με υπέροχο φάουλ από τα
αριστερά. Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίσει προσωρινά το σκορ με τον Μαουρίσιο.
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Το Oλοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου – Η τελευταία πράξη του δράματος
Το τελευταίο επεισόδιο του Oλοκαυτώματος
της Μονής Αρκαδίου σημειώθηκε σαν σήμερα 9 Νοεμβρίου 1866 και αποτέλεσε σύμβολο ηρωισμού και θυσίας
9 Νοεμβρίου 1866, σημειώθηκε η κορυφαία
πράξη του απελευθερωτικού αγώνα των
Κρητών, το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου, που αποτέλεσε σύμβολο ηρωισμού και
θυσίας. Είναι το σημαντικότερο επεισόδιο
της Κρητικής Επανάστασης του 1866.
Η Μονή Αρκαδίου είναι ιστορική Ανατολική Ορθόδοξη Μονή στην Κρήτη. Η πρώτη
μορφή της μονής πιθανολογείται ότι οικοδομήθηκε είτε κατά την περίοδο 961 με 1014,
είτε στα πρώτα χρόνια της Βενετοκρατίας.
Βρίσκεται σε ένα εύφορο οροπέδιο 23 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Ρεθύμνου στο
νησί της Κρήτης στην Ελλάδα.
Το σημερινό καθολικό (εκκλησία) χρονολογείται από τον 16ο αιώνα και χαρακτηρίζεται
από την επίδραση της Αναγέννησης. Αυτή
η επιρροή είναι ορατή στην αρχιτεκτονική,
η οποία αναμειγνύει τόσο ρωμαϊκά όσο και
μπαρόκ στοιχεία. Ήδη από τον 16ο αιώνα,
το μοναστήρι ήταν χώρος επιστήμης και τέχνης και διέθετε σχολείο και πλούσια βιβλιοθήκη. Σε ένα οροπέδιο, το μοναστήρι είναι
καλά οχυρωμένο και περιβάλλεται από ένα
χοντρό και ψηλό τείχος.
Το μοναστήρι έπαιξε ενεργό ρόλο στην κρητική αντίσταση της Τουρκοκρατίας κατά την
Κρητική εξέγερση του 1866.

Η εξέγερση του 1866

Ο τουρκικός ζυγός στο νησί της Κρήτης μετρούσε ήδη δύο αιώνες και γίνονταν αλλεπάλληλοι ξεσηκωμοί από τους Κρητικούς.
Η κακοδιοίκηση και η καταπίεση της τουρκικής διοίκησης ανάγκασε την Παγκρήτια
Συνέλευση που συνήλθε στα Χανιά να αποστείλει στις 14 Μαΐου 1866 αναφορά στον
Σουλτάνο με μια σειρά αιτημάτων.
Συγκεκριμένα, ζητούσε:
• Bελτίωση του φορολογικού συστήματος
• Σεβασμό της χριστιανικής θρησκείας.
• Αναγνώριση του πληθυσμού να εκλέγει
ελεύθερα τους δημογέροντές του και
• Λήψη μέτρων για την οικονομική ανάπτυξη του νησιού.
Παράλληλα, απέστειλε μυστικό υπόμνημα
προς τους μονάρχες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, με το οποίο τους καλούσε να ενεργήσουν για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα ή να μεσολαβήσουν στη
χορήγηση από τον Σουλτάνο «Οργανικού
Νόμου». Στη συγκέντρωση αυτή συμμετείχε και ο Γαβριήλ Μαρινάκης, ηγούμενος της
Μονής Αρκαδίου, που ήταν το επαναστατικό κέντρο της περιοχής Ρεθύμνης.
Οι Μεγάλες Δυνάμεις αδιαφόρησαν, ενώ η
ελληνική κυβέρνηση δήλωνε ουδετερότητα
και δεν πήρε ανοιχτά το μέρος των επαναστατών. Μόνο η Ρωσία κινήθηκε δραστήρια,
χάρη στους υποπροξένους της στο νησί Ιωάννη Μιτσοτάκη και Σπυρίδωνα Δενδρινό.
Μη αναμένοντας βοήθεια από πουθενά, οι
Κρητικοί αποφάσισαν να ξεσηκωθούν μόνοι
τους και ύψωσαν τη σημαία της Επανάστασης στις 21 Αυγούστου 1866, με το σύνθημα
«Ένωσις ή Θάνατος» και αρχηγούς τον Ιωάννη Ζυμβρακάκη στα Χανιά, τον Ελλαδίτη
συνταγματάρχη Πάνο Κορωναίο στο Ρέθυμνο και τον Μιχαήλ Κόρακα στο Ηράκλειο.
Στην Ελλάδα συγκροτήθηκαν εθελοντικές
ομάδες, που βοήθησαν τους Κρητικούς, με
χρήματα, τρόφιμα και άλλα εφόδια.
Η έκρηξη της νέας επανάστασης στην Κρήτη δημιούργησε γενικό εθνικό ενθουσιασμό

στην άλλη Ελλάδα. Στην Αθήνα
ιδρύθηκε η «Κεντρική υπέρ των
Κρητών Επιτροπή» και στη Σύρο
η «Ειδική επί των Αποστολών
Επιτροπή», για την ενίσχυση του
κρητικού αγώνα με αποστολές
όπλων, χρημάτων και εφοδίων,
αλλά και εθελοντών που έσπευδαν από παντού να ενισχύσουν
τους Κρήτες.
Βέβαια, ήταν σε όλους φανερό ότι
ο πατριωτισμός και ο ενθουσιασμός δεν ήταν αρκετά, για να αντισταθμίσουν τις κατά πολύ υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Το μεγάλο
όμως πρόβλημα ήταν ο άμαχος
πληθυσμός, που έμενε τις περισσότερες
φορές ανυπεράσπιστος στην εκδικητική
μανία του εχθρού και έπρεπε να καταφεύγει
στα βουνά ή στον εκπατρισμό.
Η μεγάλη αυτή επανάσταση έμελλε να εξελιχθεί σε αληθινή τραγωδία, που την αντιμετώπισε εντούτοις ο κρητικός λαός με αξιοθαύμαστη αποφασιστικότητα και καρτερία.

«Ένωσις ή Θάνατος»

Τα πολεμικά γεγονότα άρχισαν τον Αύγουστο του 1866 με συγκρούσεις στην περιοχή
των Χανίων. Ο σουλτάνος θορυβήθηκε απο
την εξέγερση και στις 30 Αυγούστου 1866
ανέθεσε το έργο της καταστολής της επανάστασης στον Μουσταφά Ναϊλή Πασά, που
και άλλοτε είχε πολεμήσει στην Κρήτη και
είχε λάβει την επωνυμία «Γκιριτλής».
Ο Μουσταφά πασάς, είχε εντολή να καταστείλει την εξέγερση και κάλεσε με προκήρυξή του τους Κρήτες να καταθέσουν τα
όπλα, με την υπόσχεση της ικανοποίησης
των δίκαιων αιτημάτων τους.
Την απάντηση έδωσε η Γενική Συνέλευση
των Κρητών: «Το σύνθημα «Ένωσις ή Θάνατος», το οποίον άπασα η Κρήτη ανακήρυξε, δίδει την πρέπουσαν απάντησιν».
Τη γενική αρχηγία του αγώνα είχαν αναλάβει παλαίμαχοι στρατιωτικοί, ενώ λόγιοι ιερωμένοι ανέλαβαν το λεπτό και δυσχερές
έργο της αλληλογραφίας με τους ξένους
Προξένους και τη διπλωματική διαχείριση
του αγώνα. Οργανώθηκε επίσης «Προσωρινή Κυβέρνησις Κρήτης», χωρίς μόνιμη
έδρα.
Η διαρκής μετακίνηση της έδρας της στα
βουνά, ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα,
ήταν η αιτία να της δοθεί η επωνυμία «Κυβέρνησις του βουνού». Με κινητό τυπογραφείο εξέδιδε προκηρύξεις προς τον Κρητικό λαό και επίσημη εφημερίδα, την πρώτη
ελληνόφωνη εφημερίδα στο νησί, με τον
τίτλο «Κρήτη» και τον υπότιτλο «Ένωσις ή
Θάνατος».
Τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο προέβη σε
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην περιοχή των Χανίων και στη συνέχεια στράφηκε
προς το Ρέθυμνο και τη Μονή Αρκαδίου,
όπου ήταν η έδρα της τοπικής επαναστατικής επιτροπής, αποθήκη πολεμοφοδίων
και τροφίμων, καθώς και καταφύγιο πολλών
χριστιανών.

Η άφιξη των Οθωμανών στη
Μονή και οι εχθροπραξίες

Στο μοναστήρι υπήρχαν 964 ψυχές, 325
άνδρες και οι υπόλοιποι γυναικόπαιδα, ενώ
μόνο οι 259 ήταν οπλισμένοι. Επικεφαλής
των αγωνιστών του Αρκαδίου ήταν ο πελοποννήσιος ανθυπολοχαγός Ιωάννης Δημακόπουλος και ο ηγούμενος Γαβριήλ.
Ο Μουσταφά Πασάς, είχε στη διάθεσή
του 15.000 άνδρες (Τούρκους, Αλβανούς,

Αιγυπτίους και Τουρκοκρητικούς) και ισχυρό πυροβολικό, τριάντα κανόνια, υπό τον
Σουλέυμαν, έφτασε σε κοντινή απόσταση
από το Αρκάδι στους κοντινούς λόφους. Ο
Σουλέυμαν καθοδηγούσε τον στρατό από
τους πρόποδες του λόφου Κορέ στα βόρεια
του μοναστηριού και το απόγευμα της 6ης
Νοεμβρίου 1866 έφθασε έξω από το μοναστήρι και ζήτησε από τον ηγούμενο Γαβριήλ
να παραδοθεί. Η απάντηση ήταν αρνητική.
Αφού οι προτάσεις προς παράδοση απορρίφθηκαν από τους πολιορκημένους και
το πρωί της 8ης Νοεμβρίου άρχισαν οι
εχθροπραξίες.
Η επίθεση ξεκίνησε από τους Οθωμανούς
με πρωταρχικό τους στόχο την κύρια πόρτα
της μονής στη δυτική όψη. Η μάχη κράτησε
όλη μέρα χωρίς να διεισδύσουν οι Οθωμανοί στο κτίριο. Η πόρτα είχε φραγεί και, από
την αρχή, θα ήταν δύσκολο να καταλάβουν
τη Μονή.
Οι Κρήτες προστατεύονταν σχετικά από τα
τείχη της μονής, ενώ οι Οθωμανοί, ευάλωτοι στα πυρά των στασιαστών, υπέστησαν
πολλές απώλειες. Επτά Κρητικοί πήραν τη
θέση τους μέσα στον ανεμόμυλο του μοναστηριού. Το κτίριο αυτό καταλήφθηκε γρήγορα από τους Οθωμανούς, οι οποίοι το
πυρπόλησαν σκοτώνοντας τους κρητικούς
πολεμιστές που βρίσκονταν μέσα.
Οι Οθωμανοί, παρά τις λυσσαλέες επιθέσεις τους, δεν κατάφεραν να καταλάβουν τη
Μονή την πρώτη μέρα. Το βράδυ ζήτησαν
ενισχύσεις και μετέφεραν δύο βαριά κανόνια από το Ρέθυμνο, το ένα που ονομαζόταν
Κουτσαχίλα.
Τα τοποθέτησαν στους στάβλους. Στο πλευρό των εξεγερμένων, πολεμικό συμβούλιο
αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια από τον
Πάνο Κορωναίο και άλλους Κρητικούς ηγέτες στο Αμάρι.
Δύο Κρήτες έφυγαν από τα παράθυρα με
σχοινιά και, μεταμφιεσμένοι σε Τούρκους,
διέσχισαν τις οθωμανικές γραμμές. Οι αγγελιοφόροι επέστρεψαν αργότερα τη νύχτα με
την είδηση ότι ήταν πλέον αδύνατο να φτάσουν έγκαιρα οι ενισχύσεις επειδή όλοι οι
δρόμοι πρόσβασης είχαν αποκλειστεί από
τους Οθωμανούς.
Την επομένη, 9 Νοεμβρίου, άρχισε το δεύτερο κύμα της επίθεσης.
Νωρίς το απόγευμα γκρεμίστηκε το δυτικό
τείχος της Μονής από τις βολές του πυροβόλου και οι επιτιθέμενοι εισέβαλαν στο μοναστήρι, αρχίζοντας τη μεγάλη σφαγή.
Τα κανόνια κατέστρεψαν τις πόρτες και οι
Τούρκοι μπήκαν στο κτίριο, όπου υπέστησαν σοβαρότερες απώλειες. Την ίδια ώρα,
οι Κρήτες τελείωσαν από πυρομαχικά
και πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να
πολεμήσουν μόνο με ξιφολόγχες ή άλλα
αιχμηρά αντικείμενα. Οι Τούρκοι είχαν το
πλεονέκτημα.
Στη μπαρουταποθήκη της Μονής γράφτηκε

η τελευταία πράξη του δράματος
και μία ακόμα ένδοξη σελίδα της
ελληνικής ιστορίας.
Τα γυναικόπαιδα μέσα στο μοναστήρι κρύβονταν εκεί.
Οι τελευταίοι Κρήτες αγωνιστές
τελικά ηττήθηκαν και κρύφτηκαν
μέσα στο μοναστήρι. Τριάντα έξι
αντάρτες βρήκαν καταφύγιο στην
τραπεζαρία, κοντά στα πυρομαχικά. Ανακαλύφθηκαν από τους
Οθωμανούς και σφαγιάστηκαν.
Εξαντλημένοι και με βέβαιη
την αιχμαλωσία και όλα τα συνακόλουθα, ο Κωνσταντίνος
Γιαμπουδάκης από το χωριό
Άδελε του Ρεθύμνου κλείνεται μαζί με άλλους πολεμιστές και γυναικόπαιδα στην
μπαρουταποθήκη.
Ο Κωστής Γιαμπουδάκης ή κατ’ άλλους ο
Εμμανουήλ Σκουλάς ανατίναξε την Μονή,
σκορπίζοντας το θάνατο, όχι μόνο στους
χριστιανούς, αλλά και στους εισβολείς.
Αμέσως μετά, οι Τουρκοκρητικοί και οι Αλβανοί όρμησαν και κατέσφαξαν όσους είχαν
διασωθεί, ενώ έκαψαν τον ναό και λεηλάτησαν τα ιερά κειμήλια.Όταν οι Τούρκοι έφτασαν στην πόρτα της και ο Γιαμπουδάκης
έβαλε φωτιά στα βαρέλια με σκόνη και η
έκρηξη που προέκυψε είχε ως αποτέλεσμα
πολλούς θανάτους Τούρκων.
Από τα 964 άτομα που ήταν παρόντα στην
έναρξη της επίθεσης, 846 σκοτώθηκαν στη
μάχη ή τη στιγμή της έκρηξης.
Ακόμη, 114 άνδρες και γυναίκες συνελήφθησαν, αλλά τρεις ή τέσσερις κατάφεραν
να διαφύγουν, μεταξύ των οποίων και ένας
από τους αγγελιοφόρους που είχε πάει για
ενίσχυση.
Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ο ηγούμενος
Γαβριήλ. Η παράδοση λέει ότι ήταν μεταξύ
εκείνων που σκοτώθηκαν από την έκρηξη
των βαρελιών πυρίτιδας, αλλά είναι πιο
πιθανό να σκοτώθηκε την πρώτη μέρα της
μάχης. Οι απώλειες των Τούρκων υπολογίστηκαν σε 1500. Τα σώματά τους θάφτηκαν
χωρίς μνήματα και μερικά πετάχτηκαν στα
γειτονικά φαράγγια.
Τα λείψανα πολλών Κρητικών Χριστιανών
συγκεντρώθηκαν και τοποθετήθηκαν στον
ανεμόμυλο, ο οποίος μετατράπηκε σε λειψανοθήκη προς τιμήν των υπερασπιστών
του Αρκαδίου. Ανάμεσα στα οθωμανικά
στρατεύματα, μια ομάδα Κόπτων Αιγυπτίων βρέθηκε στους λόφους έξω από το μοναστήρι. Αυτοί οι Χριστιανοί είχαν αρνηθεί
να σκοτώσουν άλλους Χριστιανούς. Εκτελέστηκαν από τα οθωμανικά στρατεύματα
και οι θήκες των πυρομαχικών τους αφέθηκαν πίσω τους.
Το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, όπως είχε
συμβεί με την καταστροφή των Ψαρών και
την Έξοδο του Μεσολογγίου, συγκίνησε όλο
τον χριστιανικό κόσμο κι ένα νέο κύμα φιλελληνισμού δημιουργήθηκε στην Ευρώπη.
Η Κρητική Επανάσταση φυλλορρόησε τον
Ιανουάριο του 1869, αλλά ο Σουλτάνος δεν
μπόρεσε να καθυποτάξει ολοκληρωτικά
τους Χριστιανούς της Κρήτης. Έτσι, υπό την
πίεση των Μεγάλων Δυνάμεων αναγκάστηκε να παραχωρήσει τον «Οργανικό Νόμο»
(3 Φεβρουαρίου 1868), ένα είδος Συντάγματος, που προέβλεπε προνόμια για τους
χριστιανούς και καθεστώς ημιαυτονομίας
για το νησί.
Η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα πήρε
αναβολή για το 1912.
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Αγ. Ιωάννου
Ελεήμονος /
Μαρτίνου
Φραγγίας
/ Νίλου Σιναΐδου
/Νίλου του Νέου
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13 Σάββατο

14 Κυριακή

15 Δευτέρα

16 Τρίτη

Αγ. Ιωάννου του
Χρυσοστόμου
Πατριάρχου
Κων/πόλεως

Απ. Φιλίππου / Αγ.
Γρηγορίου Παλαμά
/ Ευφημιανού
του Κυπρίου /
Κωνσταντίνου
του Υδραίου

Αρχή Νηστείας
Αγ. Παϊσίου
Βελιχκόφσκυ /
Αβίβου / Γουρίου
/ Σαμωνά /
Θεοδώρας Βασσ.

Του Απόστολου
& Ευαγγελιστού
Ματθαίου /
Αγ. Ιφιγενείας

17 Τετάρτη

Αγ. Γρηγορίου
Νεοκαισαρείας /
Γενναδίου
Βατοπαιδίου /
Νίκωνος Ραντονέζ

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΗΓΑΓΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΙΣ ΠΑΝΔΟΧΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΕΛΗΘΗ ΑΥΤΟΥ»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Κατά Λουκά, κεφ. 10:25-37)

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΝΑ ΔΙΑΡΚΕΣ ΠΑΝΔΟΧΕΙΟ
Ο ΚΑΛΟΣ Σαμαρείτης όχι απλώς έδειξε συμπάθεια στον τραυματία, ο οποίος είχε πέσει
στα χέρια ληστών, του πρόσφερε τις πρώτες
και απαραίτητες βοήθειες, με κόπο και πολλές θυσίες, τον μετέφερε στο πλησιέστερο
«πανδοχείον» και ολοκλήρωσε το έργο της
αγάπης και της θεραπείας. Ποιο όμως είναι
το πανδοχείο εκείνο στο οποίον οδήγησε τον
τραυματία ο καλός Σαμαρείτης;
Ο Χριστός είναι ο καλός Σαμαρείτης. Κατέβηκε από τον ουρανό στη γη. Βρήκε
τον άνθρωπο «περιπεσόντα». Γεμάτο πληγές
και μισοπεθαμένο. Πολλοί οι ληστές. Πολλοί
οι διάβολοι. Πολλά τα κακά πνεύματα. Πολλές οι αιρέσεις. Πολλοί οι λύκοι που παραμονεύουν να ξεμοναχιάσουν έναν οδοιπόρο
της ζωής να τον γδύσουν από την φορεσιά
της αληθινής πίστης, να τον δείρουν με τον
βούρδουλα του ψεύδους και να τον παρατήσουν στην άκρη του δρόμου γεμάτο πληγές
και μισοπεθαμένο. Γι’ αυτόν τον μισοπεθαμένο άνθρωπο ήρθε ο Χριστός και ανέβηκε στο
σταυρό και πρόσφερε τον εαυτό Του θυσία
για τη σωτηρία του. Ίδρυσε την Εκκλησία

Του, ώστε να μπορούν όσοι θέλουν να θεραπεύονται και σώζονται.
Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Ο Χριστός
στο σήμερα. Ο Χριστός παρατεινόμενος
στους αιώνες. Εδώ μιλάμε για την Ορθόδοξη Εκκλησία την ΜΙΑ την ΑΓΙΑ, και εκτός
αυτής άλλη κιβωτός σωτηρίας δεν υπάρχει.
Διότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι οπλισμένη με δύο βασικά όπλα και μέσα, την ΑΛΗΘΕΙΑ ολόκληρη και τη ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ. Κατέχει
το πλήρωμα της αλήθειας και τη λυτρωτική
και αγιαστική θεία χάρη. Το έργο του Χριστού
συνεχίζει εκείνη ανά τους αιώνες. Η Εκκλησία μάς προσφέρει αυτό που δεν υπάρχει σε
άλλες θρησκείες ή «χριστιανικές» ομάδες.
Προσφέρει κατά την Αγία Γραφή «το μέλι και
το γάλα». Έξω από την Εκκλησία του Χριστού τη ΜΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑ δεν μπορεί να ζήσει
κάποιος. Πέφτει στην πείνα του ασώτου της
παραβολής και τρέφεται δυστυχώς με ξυλοκέρατα. Και εάν δεν μετανοήσει και επιστρέψει αδικοχάνεται.
Η Εκκλησία σώζει. Η Εκκλησία είναι το πανδοχείο. Το πνευματικό και ηθικό πανδοχείο

μέσα στον κόσμο και τους ανθρώπους κάθε
εποχής. Έχει αποστολή να στεγάζει πνευματικά και ηθικά τον άνθρωπο. Να τον ξεκουράζει από τον κόπο και τον μόχθο της ζωής. Να
είναι σταθμός ανεφοδιασμού στο κουραστικό
ταξίδι του παρόντος βίου. Να του δείχνει τον
δρόμο. Να τον οδηγεί στην αλήθεια. Να του
προσφέρει τη θεία χάρη. Να τον θεραπεύει
από τις πληγές και τα τραύματα των αμαρτιών και των παθών. Να τον ελευθερώνει από
την τυραννία και εξουσία του πονηρού. Να
τον τρέφει με τα αγιαστικά και ζωοπάροχα
μυστήριά της.
Έτσι είδαν και εβίωσαν την Εκκλησία, το
πνευματικό αυτό πανδοχείο και θεραπευτήριο, χιλιάδες και μυριάδες ψυχών διά μέσου
των αιώνων. Ο άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης
γράφει: «Διά της Εκκλησίας θεραπεύεται ο
κόσμος εκ της αρρωστίας του, και αποκαθίσταται εις το αρχαίον κάλλος». Ο δε Μεθόδιος Ολύμπου λέγει: «Η Εκκλησία είναι η
βαστάνουσα την ζωή και η αναγεννώσα τους
ψυχικούς (ανθρώπους) εις πνευματικούς».
Πόσοι όμως σήμερα αισθάνονται έτσι, την
Εκκλησία, το πνευματικό αυτό πανδοχείο;
Δυστυχώς ο σύγχρονος άνθρωπος -ένα
μέρος του συγχρόνου ανθρώπου- φαίνεται
ν’ αγνοεί το πανδοχείο. Και πορεύεται στην
έρημο του παρόντος κόσμου χωρίς πανδοχείο. Προτιμάει να πορεύεται και να είναι
άστεγος, εκτεθειμένος στις θύελλες και τις

18 Πέμπτη

Αγ Αωαστασίου
εκ Παραμυθίας
1750 / Πλάτωνος
Μ/μαρτ. / Ρωμανού
Διακόνου

καταιγίδες. Χωρίς κάπου να μπορεί
να σταματήσει, να προφυλαχθεί «από
τους ληστές», να ξεκουραστεί και να
ανανεωθεί. Σαν να μη καταλαβαίνει, ότι
η ζωή χωρίς πανδοχείο, δηλαδή χωρίς
ξεκούραση και ανεφοδιασμό, καταντάει
κουραστική και μονότονη. Εξαντλητική.
Γι’ αυτό και ο άνθρωπος σήμερα είναι
γεμάτος άγχος και αγωνία.
Πρέπει, λοιπόν, να συνειδητοποιήσει,
ότι αν για τις σωματικές του αρρώστιες
τρέχει στα διάφορα νοσοκομεία και ιατρεία, το ίδιο τουλάχιστον χρειάζεται και
για τις ψυχικές. Διαφορετικά θα παραμείνει
άρρωστος και αλύτρωτος. Θα πάσχει, αν δεν
καταλάβει, ότι η Εκκλησία είναι νοσοκομείο,
είναι θεραπευτήριο. Με τη θεία χάρη, τα αγιαστικά μυστήρια, το Σώμα και το Αίμα του
Θεανθρώπου Αρχηγού της, δένει τις πληγές
και θεραπεύει τα διάφορα ψυχικά και πνευματικά τραύματα.
Πόσοι και εκ των σημερινών Χριστιανών
παραμένουν όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά
στο πανδοχείο; Πόσοι, από τους εκατόν είκοσι χιλιάδες Έλληνες στο Τορόντο, εκκλησιάζονται; Πόσοι ζουν τη λειτουργική ζωή
της Εκκλησίας και πόσοι συμμετέχουν στη
μυστηριακή της ζωή; Όσοι όμως γνωρίσαμε
το πανδοχείο, ας μένουμε σ’ αυτό. Το έχομε
ανάγκη. Είμαστε όλοι μας «οι περιπεσόντες
εις τους ληστάς». Είμαστε γεμάτοι αδυναμίες. Έχομε ανάγκη από θεραπεία και λύτρωση. Ας γινόμαστε συγχρόνως οι καλοί
Σαμαρείτες, οι οποίοι θα οδηγούν και άλλους
στο πανδοχείο. Υπάρχουν πολλοί, γύρω μας
τραυματίες, που περιμένουν κάποιον να τους
οδηγήσει σ’ αυτό.
Και συγχρόνως ας ευχόμαστε να βρίσκουν
εκεί καλούς υπηρέτες, καλούς οικονόμους
των Μυστηρίων, για να επιτελεί το πανδοχείο, τη μεγάλη του αποστολή, και να οδηγεί
τους ανθρώπους από την έρημο του παρόντος κόσμου στη Βασιλεία του Θεού.

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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Legal Translation
Services

Certified
Translations

Επίσημες
Μεταφράσεις

Greek to English

Από Ελληνικά σε
Αγγλικά

English to Greek

Από Αγγλικά σε
Ελληνικά

Service within 1 day
Tassos Theodoridis
and Associates
758 Pape Ave., Toronto, On
(across Pape TTC Station)
office #: 416-465-3243
cell #: 416-888-0894
Email: translations@primus.ca
®

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.

Δελτίο Ετήσιας Συνδρομής - Subscription Coupon

For more information candidates are kindly requested to visit our website

www.mobiak.com

Το κόστος Ετήσιας Έντυπης συνδρομής μέσω ταχυδρομείου,
για τον Καναδά ανέρχεται στα $200
To purchase an Annual Mail Subscription of the Greek Press costs $200
Limited to Canadian mailing adresses only.

Please fill gun and send us
this coupon along with a
cheque of $200.00
(GST included) for one year
subscription (50 issues)

Συμπληρώστε και τα ταχυδρομείστε
το δελτίο αυτό υπογράφοντας μια
επιταγή ποσού $200.00
(ο φόρος συμπεριλαμβάνεται) για
συνδρομή ενός έτους (50 εκδόσεις)

Όνομα - Full Name

Ταχ. Κωδ. - P.C.

Διεύθυνση - Address

Τηλ. - Tel.

Πόλη - City

email address (if applicable)

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

Συμπληρώστε και τα ταχυδρομείστε το δελτίο αυτό υπογράφοντας μια επιταγή ποσού
$200.00 (ο φόρος συμπεριλαμβάνεται) για συνδρομή ενός έτους (50 εκδόσεις)

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

The Greek Press
758 Pape Avenue, Toronto, Ontario M4K 3S7
Tel.: 416-465-4892 email: greekpressnews@gmail.com

Εκπτωτικό Κουπόνι
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Diana’s Seafood
Delight

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

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

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

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

MONDAY – SUNDAY 9 AM – 6 PM

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE

