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Το
Το Πολυτεχνείο
Πολυτεχνείο ζει,
ζει,
48
48 χρόνια
χρόνια μετά...
μετά...
17 Νοέμβρη 1973. 48 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από
τον ηρωικό φοιτητικό και εργατικό - λαϊκό ξεσηκωμό του
Πολυτεχνείου, που αποτέλεσε το αποκορύφωμα της πάλης
λαού και νεολαίας ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία.
Πάλεψαν για τη δημοκρατία και την πτώση της Χούντας και
πέρασαν στην ιστορία ως ήρωες, με τις φωνές τους, που
έκαναν το σύνθημα «Ψωμί, Παιδία, Ελευθερία» να αντηχεί σε
ολόκληρη την Ελλάδα και την οικουμένη.
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν μαζική και δυναμική
εκδήλωση της λαϊκής αντίθεσης στο καθεστώς της Χούντας
των Συνταγματαρχών
Η εξέγερση ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου με κατάληψη
του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών από φοιτητές και
σπουδαστές. Αυτή κλιμακώθηκε σε αντιχουντική εξέγερση,
καταλήγοντας σε αιματοχυσία το πρωί
της 17ης Νοεμβρίου, ύστερα από μια
σελίδα 14, 24
σειρά γεγονότων.

Συμφωνία Κοινότητας – Αρχιεπισκοπής
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η συμφωνία μεταξύ
Κοινότητας και Αρχιεπισκοπής είναι επίσημη και όλα βρίσκονται
στο τυπικό στάδιο της υπογραφής.
Αν οι δημοσιογραφικές μας πηγές είναι σωστές τότε γεννάται
ένα τεράστιο ερώτημα στην παροικία.
Προς ΤΙ όλη αυτή η δικαστική διαμάχη;
σελίδα 4

“Ελάτε να χτίσουμε ένα καλύτερο
μέλλον για κάθε παιδί”
Παγκόσμια Ημέρα για τα
σελίδα 31
Δικαιώματα του Παιδιού

Απονομές
συντάξεων: και
σε ιδιώτες - Η
διαδικασία

Σπέχαρ: Εξαιρετικά
δύσκολες στιγμές
διανύει η ειρηνευτική
διαδικασία στην Κύπρο

Annual inflation rate
rises to 4.7 per cent
in October, Statistics
Canada says

Ontario pharmacies
can safely test people
with COVID symptoms,
health minister says

σελίδα 9

σελίδα 13
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Although we strive for accuracy in both copy & illustration, unintentional error may occur,we reserve the
right to correct any error. Specials Available While Quantities Last. We reserve the right to limit quantities.

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 9 th t i l N o v e m b e r 2 5 th, 2 0 2 1

Now Selling

Beer, Wine & Cider

Product of USA

Sweet Green Seedless
Grapes

1

Boneless Blade Roast

6

Skinless, Boneless
Chicken Breast

4

99

Astro

Chocolate
Milk

410 g

650-750 g

Deli Serve

175 g

300 g

Natural Selection
Sliced Meat

4

Alexis de Portneuf Brie
or Camembert

7

99

99

lb/15.41 kg

Sealtest

Cheese Slices

6

/Each

Maple Leaf

99

lb/11.00 kg

Black Diamond

Yogurt

Eye of Round Roast

1

99

lb/3.28 kg

Ontario Raised Veal

99

lb/15.41 kg

1

1

lb/4.39 kg

Ontario Raised Poultry

Sweet Jumbo Persimmons

49

99

lb/4.39 kg

Product of USA

Sweet Yams

Large Field Tomatoes

99

Canada “AAA” Grade

Product of USA

Product of USA

/pkg

Chapman’s

Bounty

2 lt

4=6 rolls

Premium Ice Cream

/each

Paper Towel

3 lt

2

49
/each

Maple Leaf

McCain

695 g

650 g

Prime Chicken Wings

7

99
/each

2

3

/each

Festa

/each

Wonder

2

49
/each

Wonder

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

907 g

7

99
/each

2

49
/each

7

99

/each

Sliced Bread

Panettone

Superfries

4

99

99

49

/each

Hot Dog or
Hamburger Buns
8’s

2

49
/each

19 Νοεμβρίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος

Ομοσπονδιακά βοηθήματα κατά
την πανδημία επηρεάζουν τα
εισοδήματα σε ηλικιωμένους και
οικογένειες χαμηλού εισοδήματος
Τα εσωτερικά κυβερνητικά
έγγραφα παρέχουν ξεκάθαρη εικόνα για τον αντίκτυπο
που είχε η έκτακτη βοήθεια
ομοσπονδιακής υποστήριξης σε ηλικιωμένους και οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.
Χιλιάδες αποδέκτες παροχών έχουν δει
μείωση της αξίας των πληρωμών επειδή
έλαβαν το Επίδομα Έκτακτης Ανάγκης του
Καναδά ή το Επίδομα Ανάκτησης του Καναδά, πέρυσι.
Έγγραφα δείχνουν ότι οι οικογένειες χαμηλού εισοδήματος αναμενόταν να δουν τις
μεγαλύτερες μειώσεις στη στήριξη μέσω
του Canada Child Benefit, και περίπου
83.000 χαμηλού εισοδήματος ηλικιωμένοι
έχουν χάσει το εγγυημένο συμπλήρωμα
εισοδήματος.
Τα έγγραφα που έλαβε ο Καναδικός Τύπος
στο πλαίσιο του νόμου περί πρόσβασης
στις πληροφορίες παρέχουν ένα παράθυρο στις πρώιμες προειδοποιήσεις σχετικά
με το πώς η οικονομική βοήθεια που προσφέρθηκε από τα οφέλη ανάκαμψης από
την πανδημία πέρυσι αντανακλά τώρα τις
πληρωμές στις οποίες βασίζονται εκατομμύρια καναδικά νοικοκυριά.
Ο λόγος είναι επειδή το CERB και μια τριάδα
άλλων κρατικών επιδομάτων ανάκαμψης
-- το CRB για ανέργους εργαζομένους, το
επίδομα φροντίδας για όποιον έμενε σπίτι
για να φροντίσει ένα παιδί ή ένα αγαπημένο
πρόσωπο και το επίδομα ασθενείας για άρρωστους εργαζόμενους -- καταμετρήθηκαν
ως εισόδημα για τους σκοπούς του υπολογισμού των ποσών των παροχών. Καθώς τα
εισοδήματα αυξάνονταν, οι αξίες των παροχών μειώθηκαν.
Σε μια παρουσίαση του Μαΐου σχετικά με
τον αντίκτυπο στις πληρωμές παιδικών
επιδομάτων, αξιωματούχοι της Employment
and Social Development Canada έγραψαν
ότι περίπου το 15% των αποδεκτών βοήθειας λάμβαναν το CCB, σε σύγκριση με το
12% του γενικού πληθυσμού.
Η παρουσίαση εκτίμησε ότι μεταξύ εκείνων
που αναμένεται να δουν μείωση στα ποσά
των επιδομάτων τέκνων, σχεδόν 3 στους
10 είχαν συνολικά εισοδήματα κάτω από
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

$20.000.
Εν τω μεταξύ, η βοήθεια έκτακτης ανάγκης παρείχε μειωμένες πληρωμές GIS για
183.417 ηλικιωμένους χαμηλού εισοδήματος, οι οποίοι κατά μέσο όρο έχασαν περίπου $3.500.
Οι αποδέκτες GIS μπορούν να ζητήσουν
από την κυβέρνηση να υπολογίσει τα οφέλη τους στο εισόδημα του τρέχοντος έτους
και όχι στο προηγούμενο έτος, όπως συμβαίνει γενικά. Περίπου 5.000 αιτήσεις είχαν υποβληθεί μέχρι τις αρχές Ιουλίου και
οι αξιωματούχοι έγραψαν σε ενημερωτικό
σημείωμα στο γραφείο του υπουργού ότι
αναμένουν ότι «ο όγκος των αιτημάτων θα
αυξηθεί σημαντικά».
Στο τέλος, η Employment and Social
Development Canada είπε ότι περίπου
83.000 ηλικιωμένοι που έλαβαν το CERB
ή ένα από τα 3 ομοσπονδιακά επιδόματα
ανάκαμψης ωθήθηκαν πάνω από το όριο
εισοδήματος για να πληρούν τις προϋποθέσεις για GIS. Αυτός ο αριθμός είναι λίγο
περισσότερο από τους μισούς από τους
157.208 ηλικιωμένους που υπερέβησαν το
μέγιστο ποσό εισοδήματος, πάνω από το
οποίο δεν πληρούνται πλέον τις προϋποθέσεις για το GIS.
«Κάθε χρόνο χιλιάδες GIS για ηλικιωμένους
προσαρμόζονται ώστε να αντικατοπτρίζουν
τις αλλαγές στο καθαρό τους εισόδημα,
ώστε να στοχεύει σε αυτούς που το χρειάζονται περισσότερο», ανέφερε το γραφείο
του υπουργού ηλικιωμένων η Kamal Khera
σε δήλωση.
"Εκτιμούμε ότι η προσαρμογή ήταν δύσκολη για ορισμένους ηλικιωμένους. Συνεχίζουμε να εξετάζουμε πώς να υποστηρίξουμε
όσους προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα."
Υπήρχαν επίσης περισσότεροι από 130.000

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης
κηρύχθηκε στη Βρετανική
Κολομβία λόγω των πλημμυρών
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Η επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας στον
Καναδά κήρυξε χθες Τετάρτη κατάσταση
έκτακτης ανάγκης μετά τις πλημμύρες που
έπληξαν πολλές πόλεις και ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
της χώρας να ανακοινώνει την αποστολή
του στρατού για να συνδράμει τις τοπικές
δυνάμεις.
Ο πρωθυπουργός της Βρετανικής Κολομβίας Τζον Χόργκαν κήρυξε την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης μετά τις καταρρακτώδεις
βροχές που σημειώθηκαν την Κυριακή και
τη Δευτέρα και οι οποίες προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες, ενώ κόστισαν τη
ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.
Τέσσερις άλλοι αγνοούνται μετά τις κατολισθήσεις, ανακοίνωσε η αστυνομία στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
“Δυστυχώς αναμένουμε ότι θα επιβεβαιώσουμε και άλλους θανάτους τις επόμενες
ημέρες”, δήλωσε ο Χόργκαν.
Μετά τον φονικό καύσωνα του καλοκαιριού
στην ίδια περιοχή, ο Χόργκαν προειδοποίησε ότι “αυτά τα γεγονότα αυξάνονται σε συχνότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής που
προκλήθηκε από τον άνθρωπο”.
Η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης
έχει στόχο την πιο γρήγορη αποκατάσταση
των αυτοκινητόδρομων που έχουν κλείσει
εδώ και αρκετές ημέρες, γεγονός που προκαλεί προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού. Λόγω των πλημμυρών διακόπηκε και
η κυκλοφορία των τραίνων από και προς
το λιμάνι του Βανκούβερ. Εξάλλου οι αρχές
συνιστούν στους πολίτες να αποφεύγουν
τις μετακινήσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η μεταφορά βασικών προϊόντων και να
μπορούν να κινούνται ελεύθερα τα ασθενοφόρα. Το μέτρο αυτό θα ισχύει για 14 ημέρες και μπορεί να παραταθεί.
Νωρίτερα χθες Τετάρτη η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε την
ανάπτυξη “αεροπορικής στήριξης των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου
να συνδράμουν τις επιχειρήσεις εκκένωσης, να βοηθήσουν στον ανεφοδιασμό και
να προστατεύσουν τους πολίτες από τις

πλημμύρες και τις κατολισθήσεις”.
“Εκατοντάδες μέλη των καναδικών ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται καθ’ οδόν για
να βοηθήσουν”, δήλωσε ο πρωθυπουργός
Τζάστιν Τριντό, διευκρινίζοντας ότι ενδέχεται να σταλούν στη Βρετανική Κολομβία
χιλιάδες στρατιωτικοί.
Παράλληλα ο Τριντό δεσμεύθηκε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση “θα είναι εκεί για τον
καθαρισμό και την αποκατάσταση” μετά “τα
ακραία αυτά μετεωρολογικά φαινόμενα”.
Ολόκληροι δρόμοι βρίσκονται κάτω από το
νερό σε πολλές πόλεις κοντά στην κοιλάδα
Φρέιζερ, ανατολικά του Βανκούβερ, όπου
τη Δευτέρα έπεσαν έως και 250 χιλιοστά
βροχής.
Σε κάποιες περιοχές σημειώθηκε μέσα σε
24 ώρες περίπου το 95% των βροχοπτώσεων που συνήθως καταγράφονται μέσα σε
ένα μήνα.
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης είχε κηρυχθεί
πρόσφατα και για την αντιμετώπιση της
πανδημίας covid-19, αλλά και το καλοκαίρι
όταν ξέσπασαν στην περιοχή καταστροφικές πυρκαγιές στη διάρκεια ενός πρωτοφανούς κύματος καύσωνα.
Το 90% του χωριού Λάιτον, 250 χιλιόμετρα
βορειοανατολικά του Βανκούβερ, καταστράφηκε στα τέλη Ιουνίου από μια πυρκαγιά η οποία ξέσπασε εν μέσω καύσωνα, με
τη θερμοκρασία να φτάνει τους 49,6 βαθμούς Κελσίου.
Χθες Τετάρτη οι μετεωρολογικές συνθήκες
στη Βρετανική Κολομβία ήταν καλύτερες,
χωρίς βροχή. Όμως οι πλημμύρες έχουν
επηρεάσει κυρίως εκατοντάδες γεωργούς
και κτηνοτρόφους της περιοχής.
"Κάποιοι εξακολουθούν να είναι κάτω από
το νερό, άλλοι έχουν μείνει άστεγοι και χιλιάδες ζώα έχουν πνιγεί”, κατήγγειλε η Λάνα
Πόφαμ υπουργός Γεωργίας της επαρχίας.
Βίντεο που έχουν αναρτηθεί δείχνουν μεταξύ άλλων έναν άνδρα με ένα τζετ σκι να
τραβά μια αγελάδα με ένα σκοινί προκειμένου να τη σώσει ή έναν άλλο που απομάκρυνε μια κατσίκα από ένα πλημμυρισμένο
γκαράζ.

ηλικιωμένοι στους οποίους ανεστάλησαν οι
πληρωμές τους επειδή δεν υπέβαλαν έγκαιρα τους φόρους εισοδήματος, αριθμός που

έκτοτε μειώθηκε σε 35.580 αφού το Service
Canada πραγματοποίησε χιλιάδες κλήσεις
για να λάβει τις πληροφορίες που λείπουν.
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Συμφωνία Κοινότητας – Αρχιεπισκοπής
Ορμώμενος από τη τηλεοπτική
συνέντευξη
(Odyssey TV) που έδωσε
τη προηγούμενη Παρασκευή o πρόεδρος της
ΕΚΤ κ. Αντώνης ΑρτεμάΓιάννης
κης, πως επίσημα πλέον
Κακαγιάννης υπάρχει συμφωνία μεταξύ
Κοινότητας και Αρχιεπισκοπής και πως όλα βρίσκονται στο τυπικό στάδιο της υπογραφής
των 35 ατόμων που εμπλέκονται στην όλη
νομική διαδικασία, θα προσπαθήσω να
αναφερθώ σ’ αυτή (τη συμφωνία) και να
εξηγήσω κάποια θέματα προσπαθώντας να
συμβάλλω στην σωστή ενημέρωση όσων
δεν γνωρίζουν.
Μέχρι αυτή τη στιγμή που γράφεται αυτό
το κείμενο, δεν υπάρχει επίσημη έγγραφη
ανακοίνωση από καμμιά πλευρά (Κοινότητα
– Αρχιεπισκοπή) εκτός από τη τηλεοπτική
δήλωση του προέδρου της EKT.
Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν διαρροές
και από τις δύο πλευρές (Κοινότητα και Αρχιεπισκοπή) με αποτέλεσμα να επικρατεί
σύγχυση σχετικά με τη πληροφόρηση των
όρων της συμφωνίας.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες η συμφωνία μεταξύ Κοινότητας – Αρχιεπισκοπής
έχει τους εξής όρους:
1. Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο καλείται να πληρώσει τους μισθούς
των τεσσάρων ιερέων που παρακράτησε κατά την διάρκεια της δικαστικής διαμάχης. Το συνολικό ποσό
ανέρχεται στο $1,250,000. Οφείλει να
πληρώσει τα μισά με την υπογραφή
της συμφωνίας και τα υπόλοιπα μέχρι τον Μάιο του 2022.
Ο παραπάνω όρος ήταν αναμενόμενος καθότι οι ιερείς δεν λάμβαναν τον μισθό τους
για σχεδόν 7 χρόνια εκτός από έναν ιερέα.
Κι αυτό είναι το άξιο απορίας.. Γιατί ενώ καλώς η κακώς πάρθηκε η απόφαση της κατακράτησης των μισθών υπήρξε η εξαίρεση
στον ένα ιερέα; Βέβαια, οι ιερείς όλα αυτά τα
χρόνια αρνούνταν να εκτελέσουν τα καθήκοντα τους προς τη Κοινότητα, εκτελώντας
πιστά τις εντολές του Αρχιεπισκόπου με τη

προφανή απειλή της δυσμενούς μετάθεσης.

μέσα στην ίδια τη περιουσία της.

2.

Η ΕΚΤ εδώ δίνει κάποια επιπλέον χιλιάρικα στην Αρχιεπισκοπή για να σταματήσει τη νομική διαδικασία, «δίνει τόπο στην
οργή» μήπως και επανέλθει η ηρεμία στη
παροικία.

Καθορίζεται πλέον ο μισθός
των ιερέων σύμφωνα με το ομοιόμορφο
καταστατικό της Αρχιεπισκοπής (UCR)
και πλέον θα ξεκινά ο μισθός τους από
$62,000 μέχρι $72,000. Η Κοινότητα επίσης καλείται να πληρώνει τα έξοδα των
ιερέων όταν συμμετέχουν στα Κληρηκολαΐκά συνέδρια της Αρχιεπισκοπής.
3.
Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
οφείλει να πληρώνει «λογία» στην Αρχιεπισκοπή Καναδά $40,000 για κάθε εκκλησία. Δηλαδή $160,000 το χρόνο για
τις 4 εκκλησίες της ΕΚΤ
Εδώ δεν υπάρχει σχεδόν καμμιά αλλαγή
καθώς η ΕΚΤ ακολουθούσε εδώ και πολλά
χρόνια τον οδηγό των μισθών των ιερέων
σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχιεπισκοπής
αλλά και τη «λογία» ή “franchise fee” (κατά
πολλούς) προς την Αρχιεπισκοπή.

4.

Με την υπογραφή της συμφωνίας η Αρχιεπισκοπή θα σταματήσει
να χρεώνει το «πρόστιμο» των $600 σε
κάθε Μυστήριο που έχει επιβληθεί στις
4 εκκλησίες της ΕΚΤ εδώ και 6-7 χρόνια.
Με τη προϋπόθεση φυσικά, η ΕΚΤ να είναι τακτική στις πληρωμές της προς την
Αρχιεπισκοπή. Επίσης η Αρχιεπισκοπή
παραιτείται από τη «λογία» που είχε να
εισπράττει από την Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο για 6-7 χρόνια.
Εδώ η Αρχιεπισκοπή παραιτείται από τη
«λογία» που οφείλει η Κοινότητα προς
αυτή. Αν υποθέσουμε πως η ΕΚΤ για τα 7
χρόνια έπρεπε να πληρώσει (7 x $160,000)
το ποσό του $1,120,000. Πουθενά όμως
δεν αναφέρεται πόσα χρήματα εισέπραξε
η Αρχιεπισκοπή όλο αυτό το διάστημα που
επέβαλλε το «χαράτσι» των $600 σε κάθε
μυστήριο που τελούνταν στις 4 εκκλησίες
της Κοινότητας (Γάμοι, Βαπτίσεις, Κηδείες). Φημολογείται πως οι εισπράξεις αυτές
ξεπέρασαν τα $2,000,000, όπως επίσης
φημολογείται πως σε συζητήσεις ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος αναφέρθηκε πως «με

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης διέψευσε τις φήμες περί
παραιτήσεώς του

Σε διάψευση των φημών που κυκλοφορούν περί
παραιτήσεώς του από τον Θρόνο για λόγους
υγείας, προχώρησε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη συνάντησή του με
την εν Τουρκία Ιεραρχία του Θρόνου.

Μεταξύ άλλων, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας εξέφρασε στους Ιεράρχες τη βαθιά ευχαριστία του για τις εκδηλώσεις του σεβασμού, της
αγάπης και της συμπαράστασης τους, ενώ δέχθηκε άνθη και γλυκά, ως καλωσόρισμα για την
επιστροφή του από την Αμερική και ευχές για «περαστικά», υγεία και μακροημέρευση στο
πηδάλιο της Εκκλησίας.
Γενική Συνέλευση – Εκλογές EKT και πιστοποιητικό εμβολιασμού
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Αντώνης Αρτεμάκης ανακοίνωσε πως
για να συμμετέχει κάποιος στη Γενική Συνέλευση, εκτός από μέλος θα πρέπει να φέρει πιστοποιητικό εμβολίου. Ο λόγος είναι τα
υγειονομικά πρωτόκολλα του υπουργείου Υγείας που υποχρεώνει σε κάθε συνάθροιση στον ίδιο χώρο οι συμμετέχοντες να είναι
εμβολιασμένοι.
Δεν θα ισχύει όμως το ίδιο για την ημέρα των εκλογών, καθώς τα
μέλη θα εισέρχονται στην αίθουσα, θα ψηφίζουν και θα αποχωρούν.

συμφέρει αυτή η κατάσταση γιατί έτσι η Αρχιεπισκοπή βγάζει παραπάνω χρήματα».
Καλό θα ήταν η Κοινότητα αλλά και η Αρχιεπισκοπή να διαφωτίσουν τον κόσμο σ’ αυτό
θέμα. Γιατί αν ισχύουν οι εισπράξεις των $2
εκατομμυρίων δολαρίων από το «χαράτσι»,
η Αρχιεπισκοπή βγαίνει κερδισμένη κατά
$800,000 περίπου (ίσως και παραπάνω).
Βέβαια η Αρχιεπισκοπή δεν μας συνηθίζει
σε δημόσιους απολογισμούς, αλλά ποτέ
δεν ξέρεις...

5.

Η «ΠΡΟΝΟΙΑ» πλέον εντάσσεται στο τμήμα Φιλόπτωχων της Αρχιεπισκοπής και θα μπορεί να συμμετέχει με 2
αντιπροσώπους από κάθε εκκλησία στα
κληρικολαϊκά συνέδρια. Επίσης καλείται
να πληρώνει «προμήθεια» 3.5% προς
την Αρχιεπισκοπή Καναδά επί των ετήσιων εισοδημάτων για 5 χρόνια και μετά
από 5 χρόνια 7% επί των συνολικών
εσόδων της «ΠΡΟΝΟΙΑΣ».
Θεωρώ πως η «ΠΡΟΝΟΙΑ» ήταν το «μήλον
της έριδος» σε όλη αυτή τη διαμάχη μεταξύ
Κοινότητας και Αρχιεπισκοπής.
Η ΕΚΤ βάζει «νερό στο κρασί» της δεχόμενη
να πληρώνει επιπλέον “franchise fee” για τη
«Πρόνοια». Καταφέρνει όμως να διατηρήσει
τη «ΠΡΟΝΟΙΑ» ως τμήμα του οργανισμού
και να έχει τον έλεγχο των χρημάτων που
θα εισπράττονται, στο ταμείο της Κοινότητας. Επίσης το τμήμα της ΕΚΤ «ΠΡΟΝΟΙΑ»
θα συνεχίζει να μπορεί να εκδίδει «νόμιμες»
αποδείξεις σε όσους κάνουν δωρεές προς
το τμήμα αυτό. Ουσιαστικά βάζει «ταφόπλακα» στα «παραμάγαζα» που λειτουργούσαν

Βέβαια, κουβέντα δεν γίνεται για τα $200
χιλιάρικα που υπήρχαν σε GIC’s στην
πρώην φιλόπτωχο το Αη-Γιάννη. Αυτά τα
χρήματα υπάρχουν; Αν ναι, σε ποιόν λογαριασμό βρίσκονται; Στη Κοινότητα; Στην Αρχιεπισκοπή; Ή σε λογαριασμό τρίτων; Και
ποιοι υπογράφουν; Οι υπεύθυνοι καλούνται
να απαντήσουν σ’ αυτό το ηθικό θέμα που
ουσιαστικά ξεκίνησε την διαφωνία μεταξύ
Κοινότητας-Αρχιεπισκοπής και με αφορμή
το γεγονός αυτό, τη δημιουργία του τμήματος της «Πρόνοιας».
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Αντώνης Αρτεμάκης, στη τηλεοπτική του συνέντευξη
δήλωσε, πως η Κοινότητα δεν υπέγραψε
το Ομοιόμορφο Καταστατικό της Αρχιεπισκοπής, το οποίο δίνει υπερδυνάμεις
στον Αρχιεπίσκοπο στη διοίκηση των
οργανισμών-εκκλησιών.
Για ιστορικούς λόγους θέλω να αναφέρω
πως καμμιά διοίκηση της ΕΚΤ δεν έχει υπογράψει το ομοιόμορφο καταστατικό της Αρχιεπισκοπής. Ούτε ο Πολυμενάκος, ούτε ο
Αντωνίου, ούτε ο Καραντώνης, ούτε ο Μυλόπουλος, ούτε ο Φούσιας, ούτε ο Μενεγάκης και φυσικά ούτε ο Γεωργακόπουλος και
ο Αρτεμάκης. Μάλιστα επί προεδρίας Γιάννη Μυλόπουλου το θέμα είχε έρθει σε Γενική Συνέλευση όπου και υπερψηφίστηκε η
εντολή μη υπογραφής του Ομοιόμορφου
καταστατικού της Αρχιεπισκοπής.
Εάν οι παραπάνω πληροφορίες για τη συμφωνία ισχύουν, τότε γεννάται ένα τεράστιο
ερώτημα στη παροικία. Προς ΤΙ όλη αυτή
η δικαστική διαμάχη; Γιατί ουσιαστικά επιστρέφουμε σχεδόν, στο ίδιο καθεστώς που
ίσχυε παλαιότερα.

Επίδειξη μόδας με ιερείς - «Πασαρέλα» με άμφια του
παρελθόντος

Εκεί που πιστεύουμε ότι τα έχουμε δει όλα και
ότι τίποτα πια δεν μπορεί να μας εκπλήξει
Μια εξέλιξη, που σίγουρα πολλοί δεν περίμεναν αποτελεί η “επίδειξη μόδας” ιερέων στο
Βέλγιο.
Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Τουρνέ στο
Βέλγιο και έλαβαν μέρος πραγματικοί ιερείς, οι
οποίοι περπάτησαν την “πασαρέλα” με άμφια
του παρελθόντος.
Μάλιστα, ίλιγγο προκαλεί το κόστος για πιο
ακριβό από αυτά, καθώς στοιχίζει 300.000
ευρώ. Είναι ραμμένο με χρυσή κλωστή και μαργαριτάρι και το φορούσε ο επίσκοπος της
Γαλλίας τον 15ο αιώνα. Μάλλον τον 15ο αιώνα είχε εξαλειφθεί η πείνα…
Η επίδειξη είχε στόχο να παρουσιαστεί σε ευρύ κοινό η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, ενώ το μουσικό χαλί της εκδήλωσης αποτέλεσε εκκλησιαστική μουσική.

Η Γιάννα και το metaverse

Από τις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται η πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου, ταξίδεψε με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του πολυσυζητημένου metaverse στο
Άγιον Όρος.
Η κυρία Αγγελοπούλου, ευρισκόμενη στη
Βοστόνη για εκδηλώσεις που σχετίζονται με συνεχίζεται στη σελίδα 5
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το επετειακό έτος, επισκέφτηκε και το φημισμένο Media Lab του ΜΙΤ. Έγινε δεκτή από
τον διευθυντής Πληροφορικής και ερευνητή
στο Media Lab Μιχάλη Μπλέτσα και από τον
κοσμήτορα της Σχολής Αρχιτεκτονικής, τον
διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Χασίμ Σαρκίς.
Και τι δεν είδε η Γιάννα εκεί…
Εφαρμογές αναβαθμισμένης αστικής κινητικότητας, όπως τα ποδήλατα που τα καλείς και
έρχονται σε εσένα, αντί να πηγαίνεις εσύ σε αυτά, μοντέλα δυναμικής και όχι στατικής
αστικής ανάπτυξης, πόλεις κατασκευασμένες με τουβλάκια lego και φωτισμένες με λέιζερ,
καθώς και μοχλούς για να «παίζει» ο χειριστής τους… Απίστευτα πράγματα.

Στη Θεσσαλονίκη 15-17 Ιουλίου 2022 το 1ο Παγκόσμιο
Πανομογενειακό Συνέδριο

Στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί, από
τις 15 μέχρι και τις 17 Ιουλίου 2022, το 1ο Παγκόσμιο Πανομογενειακό Συνέδριο με θέμα
«Ο Αριστοτέλης συναντά τον Ιπποκράτη»,
όπως ανακοίνωσαν ο Γενικός Γραμματέας
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Ιωάννης
Χρυσουλάκης, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, κ. Κυριάκος Αναστασιάδης και
ο Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης.
Ο κ. Χρυσουλάκης δήλωσε ότι «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».
Ενημέρωσε ακόμα, 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.

ΣΧΟΛΙΟ: Θέλω να ρωτήσω τον κ. Χρυσουλάκη,. Με ποιους παροικιακούς οργανισμούς
έχει έλθει σε επαφή; Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτό το συνέδριο;
Εύχομαι να είναι η αρχή μιας σωστής αντιμετώπισης των αποδήμων Ελλήνων και να μη
ξαναδούμε τα ίδια για μια ακόμη μια φορά. Μέχρι στιγμής πάντως οι οργανισμοί και τα
ΜΜΕ του Καναδά δεν έχουν ενημερωθεί για να συμμετέχουν.
Εάν πραγματικά η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού θέλει να βοηθήσει τους παροικιακούς οργανισμούς να αντιμετωπίσουν κάποια θέματα τους, θα πρέπει να ανοίξει
διάλογο. Μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε είναι τα ίδια και τα ίδια άτομα να βγαίνουν
φωτογραφίες μαζί του, είτε λόγω κομματικής γνωριμίας, είτε λόγω προσποιούμενοι πως
εκπροσωπούν «οργανισμούς σφραγίδες».
Κ. Χρυσουλάκη, εξακριβώστε ποιος εκπροσωπεί ποιόν, αρχίστε συζήτηση με τους αστικούς οργανισμούς της παροικίας και ίσως να υπάρχει ουσιαστική ελπίδα για την επιτυχία
της Γραμματείας Απόδημου και φυσικά του συνεδρίου που προετοιμάζετε.

Λαμπρό παράδειγμα

Η φωτογραφία του γέμισε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο Στέλιος Πρασσάς, ετών 90, έτρεξε στον Κλασικό Μαραθώνιο την Κυριακή, παρέα με τα παιδιά και τα εγγόνια του.
Υπάρχει πιο τρανό παράδειγμα θάρρους, προσπάθειας και
πείσματος να ανεβούμε «λίγο ψηλότερα»; Υποκλινόμαστε
και απευθύνουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» για το εξαιρετικό
παράδειγμα και το λαμπρό μήνυμα.

Δώστε τα πίσω

Χρόνια ολόκληρα η Ελλάδα ζει με το όνειρο
της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα. Γιατί όπως είχε πει η αείμνηστη Μελίνα
Μερκούρη προκαλώντας δάκρυα συγκίνησης
σε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, «είναι
η υπερηφάνεια μας, είναι οι θυσίες μας. Είναι
το ευγενέστερο σύμβολο τελειότητας. Είναι
φόρος τιμής στη δημοκρατική φιλοσοφία. Είναι οι φιλοδοξίες μας και το ίδιο τ’ όνομά μας.
Είναι η ουσία της ελληνικότητας». Η εκ νέου
διατύπωση του πάγιου ελληνικού αιτήματος
από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
στον Βρετανό ομόλογό του Μπόρις Τζόνσον,
εκτός από αυτονόητη, συγκεντρώνει ίσως για
πρώτη φορά τόσο ρεαλιστικά και στέρεα επιχειρήματα. Το timing είναι εξαιρετικό. Και στη
διεθνή σκακιέρα δεν μετράει μόνο η κίνηση αλλά και ο χρόνος εκδήλωσής της.

Το χρονικό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στις
14 Νοεμβρίου 1973 και ο πρώτος νεκρός

Η εξέγερση ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου
1973, όταν φοιτητές και σπουδαστές οχυρώθηκαν στο κτίριο του ΕΜΠ, επί της Πατησίων. Παράλληλα, ξεκίνησαν διαδηλώσεις εναντίον της χούντας ενώ τις επόμενες
ημέρες άρχισε να συρρέει όλο και περισσότερος κόσμος. Η αστυνομία απάντησε
με συλλήψεις, χωρίς όμως να καταφέρει
να καταστείλει την εξέγερση. Φοιτητές,
μαθητές, εργάτες και κάθε λογής κόσμου
συγκεντρώνονταν μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο για να διαδηλώσουν κατά της δικτατορίας. Με την κατάσταση να έχει ξεφύγει, η χούντα αποφάσισε την επέμβαση του
στρατού, ενώ ακροδεξιές και παρακρατικές ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους σε δρόμους
γύρω από το Πολυτεχνείο. Ελεύθεροι σκοπευτές τοποθετήθηκαν στα κτίρια των κοντινών
δρόμων. Ο πρώτος νεκρός, σύμφωνα με τη λίστα Τσεβά, ήταν ο 17χρονος Διομήδης Κομνηνός, που πυροβολήθηκε τη 16η Νοεμβρίου από πυροβόλο όπλο. Τα ξημερώματα της
17ης Νοεμβρίου, δόθηκε εντολή να αυξηθεί η στρατιωτική παρουσία με την κάθοδο των
τανκς. Τα πρώτα τανκς εμφανίστηκαν στους δρόμους της Αθήνας λίγο μετά τα μεσάνυχτα.
Στις 3.00 π.μ. και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την αποχώρηση των φοιτητών από τον χώρο του Πολυτεχνείου, το τανκς κατεδάφισε την πύλη στην οποία βρίσκονταν
κρεμασμένοι δεκάδες φοιτητές. Ακολούθησαν ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη όσων
βρίσκονταν στο Πολυτεχνείο, ξύλο και κακοποίηση όσων συλλαμβάνονταν. Ο αριθμός των
επώνυμων νεκρών τις μέρες της εξέγερσης ανέρχεται στους 24, ενώ 16 είναι οι νεκροί
αγνώστων στοιχείων.

Η Έλενα Παπαρίζου ορίζεται ως η πρώτη Πρέσβειρα
Καλής Θελήσεως της UNICEF στην Ελλάδα

Η Ελληνίδα και διεθνώς αναγνωρισμένη
τραγουδίστρια Έλενα Παπαρίζου, ανακοινώθηκε σήμερα ως η πρώτη Πρέσβειρα
Καλής Θελήσεως του Ταμείου των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF)
στην Ελλάδα. Η ανακοίνωση έγινε ενόψει
της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδιού, που
γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε
στο Dionysos Zonars, παρουσία δημοσιογράφων και εκπροσώπων του Γραφείου
της UNICEF στην Ελλάδα.

Ως Πρέσβειρα του διεθνούς Οργανισμού,
η Έλενα Παπαρίζου θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου για
την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ελλάδα, και θα συνεισφέρει στο έργο
της UNICEF ώστε να διασφαλιστεί ένα καλύτερο μέλλον για κάθε παιδί, νέα και νέο στη
χώρα μέσα από την εφαρμογή στοχευμένων εθνικών προγραμμάτων και ενεργειών.

COMMUNITY
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St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN MISSION

Η Σαρακοστή των Χριστουγέννων ξεκίνησε …
Από τις 15 Νοεµβρίου ξεκίνησε η ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ για την µεγάλη εορτή της Αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο: ΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.
Και για να γιορτάσουµε κι εµείς αληθινά
Χριστου-ΓΕΝΝΑ µέσα µας, µέσα στα σπιτικά µας, στις εργασίες µας, στις παρέες
µας, οφείλουµε ως καλοί Χριστιανοί να περπατήσουµε τον δρόµο που αυτές τις µέρες
µας ανοίγετε, µε περισσότερη προσευχή και
ΜΕΤΑΝΟΙΑ, νηστεία και έργα αγάπης.
Έργα αγάπης προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό µας, αλλά και προς τον πάσχοντα
εαυτό µας!
Να δούµε και τον εαυτό µας, να τον
καθαρίσουµε.
Πως;
Με την αληθινή µετάνοια και την ειλικρινή εκ
βαθέων εξοµολόγησή µας!
Κι αυτό ΕΓΚΑΙΡΩΣ, να µη το αφήσουµε για
τις τελευταίες ηµέρες. Να εξοµολογούµαστε τακτικά σε Πνευµατικο πατέρα που δέν
έχει αγκαλιάσει τον οικουµενισµό. Για να
µπορούµε να µιλήσουµε µαζί του πιο άνετα, αλλά και να συµµετέχουµε στο έργο της
προσευχής στο σπίτι και στον ναό και «εν
παντί καιρώ και πάση ώρα», µε καθαρές
καρδιές, ώστε και η προσευχή µας να ΄χει

Η Ορθοδοξία µας, η µόνη
αληθινή Εκκλησία του
Χριστού και όχι των Οικουµενιστών, µας καλεί
όχι µόνο στην µετάνοια
αλλα και στην άσκηση
της νηστείας.
Εφ’ όσον έχουµε την υγεία
µας, µε φιλότιµο να µπούµε
στον στίβο αυτό της εγκράτειας των τροφών, των λόγων και των πράξεων που
ίσως να προσβάλουν τον
Θεό, εµάς και τους συνανθρώπους µας.
Η νηστεία είναι εντολή
ζωής, που είναι συνοµήλικη της ανθρώπινης φύσεως, αφού δόθηκε από τον Θεό στον Αδάµ
κατά την αρχή στον παράδεισο, για διαφύλαξη της ζωής και της θείας χάριτος που
είχε δοθεί σʼ αυτόν από τον Θεό.
Επιπλέον δε αυτές τις ηµέρες και µακάρι

Μεγαλύτεροι χρόνοι αναμονής
και ακυρώσεις στα μέσα μαζικής
μεταφοράς GO transit και TTC
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Πολλά τρένα GO ακυρώθηκαν την περασμένη Δευτέρα, προφανώς λόγω ελλείψεων προσωπικού που
σχετίζονται με την πανδη-

μία COVID-19.
Δύο τρένα στη Lakeshore West Line ακυρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του τρένου
Hamilton GO Centre στις 6:22 π.μ. προς τον
σταθμό Union του Τορόντο και του τρένου
στις 6:39 π.μ. από τους Καταρράκτες του
Νιαγάρα προς το σταθμό Union.
Η GO transit ανακοίνωσε ότι λεωφορεία
αντικατάστασης εκτελούν δρομολόγια από
τους καταρράκτες του Νιαγάρα. Δύο τρένα
στη γραμμή Barrie επηρεάζονται επίσης.
Δεν είναι σαφές αν θα επηρεαστούν άλλα
ταξίδια. Η πρόσφατη σειρά ακυρώσεων
ακολουθεί μια αναφορά του CityNews που
διαπίστωσε ότι έχουν αρχίσει να αυξάνονται
οι ανησυχίες σχετικά με την πιθανότητα περαιτέρω διακοπής των υπηρεσιών από τη
Metrolinx λόγω της υποχρεωτικής πολιτικής
εμβολιασμού της υπηρεσίας μεταφορών.
Κατόπιν εντολής της υπουργού Μεταφορών
Caroline Mulroney, η υπηρεσία μεταφορών
απαίτησε από όλους τους υπαλλήλους
να εμβολιαστούν —ή να προσκομίσουν
απόδειξη ιατρικής εξαίρεσης— έως την 1η
Νοεμβρίου.
Νωρίτερα αυτό το μήνα, περίπου το 2-3%, ή
150 εργαζόμενοι, των 4.600 μελών του προσωπικού της Metrolinx αναγκάστηκαν σε
άδεια άνευ αποδοχών λόγω της πολιτικής.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθούν 90
ταξίδια, μαζί με έξι διαλείπουσες διαδρομές

να ζήσει µέσα στην Χάρη του Θεού!
Και είναι απαραίτητη για την συντήρηση
και ανάπτυξη του Χριστιανού στην αναγεννηµένη ζωή, αλλά ταυτόχρονα και «πνευµατική αντιβίωση» για την αντιµετώπιση
σωµατικών και ψυχικών ασθενειών: µας
αγιάζει και µας θεραπεύει, µας ενδυναµώνει
και µας χαριτώνει!

περισσότερη δύναµη! Και
έτσι όλοι µας να βιώνουµε
την χαρά του Χριστού µας,
ακόµη πιο έντονη.

με τρένο που επίσης ακυρώθηκαν μία ημέρα μετά την έναρξη ισχύος της εντολής, στις
2 Νοεμβρίου.
Η πτώση του προσωπικού έρχεται καθώς
η επιβατική κίνηση αυξάνεται, καθώς οι
άνθρωποι αρχίζουν να επιστρέφουν στη
δουλειά.
Το TTC εισήγαγε μια παρόμοια πολιτική
εντολής εμβολίων που θα τεθεί σε ισχύ
αυτή την εβδομάδα, στις 21 Νοεμβρίου. Το
TTC έχει ήδη προειδοποιήσει τους επιβάτες
να αναμένουν προσαρμοσμένες υπηρεσίες
τους επόμενους δύο μήνες λόγω εκείνων
που αρνούνται να εμβολιαστούν.
Το TTC προειδοποιεί επίσης με επικείμενες περικοπές υπηρεσιών λόγω ελλείψεων
προσωπικού
Αυτό το Σαββατοκύριακο, έρχονται περικοπές υπηρεσιών στην Επιτροπή Διέλευσης
του Τορόντο (TTC) .
Το TTC επιβεβαιώνει ότι μια γραμμή του
μετρό, μια διαδρομή τραμ και 57 άλλες διαδρομές λεωφορείων θα επηρεαστούν από
περικοπές υπηρεσιών από τις 22 Νοεμβρίου. Οι ημερήσιοι επιβάτες της Γραμμής 2
— της γραμμής Bloor-Danforth — μπορούν
να περιμένουν μόνο περίπου ένα λεπτό καθυστέρηση, αλλά τη νύχτα, οι επιβάτες θα
δουν ότι ο χρόνος αναμονής τους κυμαίνεται από έξι έως οκτώ λεπτά.
Όσοι αναμένουν το τραμ 512 St. Clair θα
μπορούσαν να περιμένουν έως και εννέα
λεπτά, ανάλογα με την ώρα της ημέρας.
Μέχρι στιγμής, το 85% των εργαζομένων
TTC έχουν δηλώσει ότι έχουν λάβει διπλή
δόση.

Δεν απέχουµε από τις τροφές γιατί είναι κακές, αλλ’ απέχουµε για να διαπαιδαγωγούµε
κατάλληλα τα αρρωστηµένα µέρη της σάρκας, αποφεύγοντας τις πολλές και νόστιµες
τροφές, και επί πλέον για να έρχεται και το
περίσσευµά µας σε επαρκή βοήθεια στους
φτωχούς, πράγµα που είναι γνώρισµα ειλικρινούς αγάπης.

σε όλη µας την ζωή, ανάλογα µε την υγεία
µας, ανάλογα µε την διάθεση µας και τον
πόθο µας, ανάλογα µε τις καταστάσεις
της ζωής µας, να κοινωνούµε τακτικά
και σωστά, διότι η Θεία Κοινωνία, είναι
ουράνια-Θεϊκή τροφή και φάρµακο που
ζωογονεί και τροφοδοτεί τον πιστό για

Από τον Θεό προέρχεται η χάρις, αλλά από
εµάς προέρχεται ο κόπος. Εµπρός, λοιπόν,
ΟΛΟΙ ΜΑΣ στον αγώνα τον καλό! Όλοι µας
µπορούµε, µε την Θεία Χάρη του Θεού µας.
ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN
MISSION
846 Pape Ave. Toronto, Ontario, M4K 3T6,
Canada, Tel 416-461-4623

Κ. Χατζηδάκης: «Σύντομα η λύση
για τις συντάξεις των ομογενών»
Οι ρυθμίσεις για την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος των ομογενών από τη
Βόρειο Ήπειρο σε σχέση με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους – στη βάση
των εξαγγελιών που έκανε πρόσφατα ο
πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
– συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε
χθες, Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου, ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, με τους εκπροσώπους
των ομογενών.
Όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, «οι εκπρόσωποι της ομογένειας ζήτησαν να αντιμετωπιστεί η αδικία που προέκυψε με την
εφαρμογή του “νόμου Κατρούγκαλου” για
το ασφαλιστικό, νόμος ο οποίος θέτει ως
προϋπόθεση για τη χορήγηση της πλήρους
εθνικής σύνταξης στους ομογενείς τη διαμονή επί 40 χρόνια στην Ελλάδα, κάτι που,
όπως σχολίασαν, είναι αδύνατον για τους
προερχόμενους από τη Βόρειο Ήπειρο, δεδομένου ότι τα σύνορα άνοιξαν το 1990».
Με ανάλογο τρόπο, όπως αναφέρθηκε στη
συνάντηση, θα αντιμετωπιστεί και το ζήτημα της χορήγησης του επιδόματος στους
ανασφάλιστους υπερήλικες.
Σε δηλώσεις του, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε
ότι, εδώ και χρόνια, υφίσταται μια αδικία για
τις εθνικές συντάξεις εις βάρος των Ελλήνων Βορειοηπειρωτών, αλλά και των Ελλήνων που έχουν έρθει από την πρώην Σοβιετική Ένωση. «Σύμφωνα με τη δέσμευση
του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη,
το θέμα θα αντιμετωπιστεί άμεσα από την
κυβέρνηση. Το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων έχει επεξεργαστεί
ήδη σχετικές προτάσεις. Θα συζητηθούν
αμέσως με το υπουργείο Οικονομικών και

φυσικά με το γραφείο του πρωθυπουργού
και πολύ σύντομα το θέμα θα έχει διευθετηθεί», υπογράμμισε.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομόνοιας Βασίλης Κάγιος, σημείωσε: «Ενημερωθήκαμε και συζητήσαμε με τον υπουργό
κ. Χατζηδάκη για τα θέματα των συντάξεων και των επιδομάτων των υπερηλίκων
Βορειοηπειρωτών και μας επιβεβαίωσε
ότι θα επιλυθούν. Ιδιαίτερα, μετά τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού, πιστεύουμε
ότι θα λάβει τέλος αυτό το πρόβλημα που
ταλανίζει τόσα χρόνια τους υπερήλικες
Βορειοηπειρώτες».
Ο αντιπρόεδρος της Ομόνοιας Γιώργος
Τζομάκας, ανέφερε: «Ευχαριστούμε πολύ
την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, τον
κ. Χατζηδάκη, για την υποδοχή και για την
άμεση επίλυση του θέματος. Όπως τόνισε
ο κ. Χατζηδάκης, αυτή η αδικία άμεσα θα
επιλυθεί με νομοθετική ρύθμιση και με τον
καλύτερο τρόπο και άλλη μια φορά τον ευχαριστούμε, γιατί επί τρία ολόκληρα χρόνια
αγωνιζόμαστε για την επίλυση αυτής της
αδικίας».
Στη συνάντηση, εκ μέρους του υπουργείου,
μετείχαν ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου και η γενική γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παυλίνα Καρασιώτου.
Από την πλευρά της ομογένειας παρόντες
ήταν οι κ.κ. Βασίλης Κάγιος, πρόεδρος της
Ομόνοιας, Γιώργος Τζομάκας, αντιπρόεδρος της Ομόνοιας, Βαγγέλης Ντούλες,
πρόεδρος της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Λεονάρδος Ταμπάκος, πρόεδρος
των συνταξιούχων Βορειοηπειρωτών και
Αλέξανδρος Πάντος, μέλος του γενικού
συμβουλίου της Ομόνοιας.
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Το Οντάριο διαπραγματεύεται περισσότερα χρήματα για τη
φροντίδα των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς
Κάθε παιδί αξίζει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα στη
ζωή και όλοι οι γονείς θα
πρέπει να έχουν την ικανότητα να οικοδομήσουν
οικογένεια και καριέρα. Ωστόσο, πάρα
πολλές οικογένειες σε όλο τον Καναδά δεν
έχουν πρόσβαση σε προσιτή, χωρίς αποκλεισμούς και υψηλής ποιότητας παιδική
φροντίδα. Η πανδημία του COVID-19 κατέστησε επίσης σαφές ότι χωρίς πρόσβαση
στην παιδική φροντίδα, πάρα πολλοί γονείς
- ειδικά γυναίκες - δεν μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στο εργατικό δυναμικό.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση του Καναδά έχει εκπονήσει ένα σχέδιο για να παρέχει στους Καναδούς γονείς,
κατά μέσο όρο, χώρους παιδικής φροντίδας
$10 την ημέρα για παιδιά κάτω των έξι ετών.
Αυτό το σχέδιο για την οικοδόμηση ενός συστήματος πρώιμης μάθησης και παιδικής
φροντίδας σε επίπεδο Καναδά, βασισμένο
στην κοινότητα θα κάνει τη ζωή πιο προσιτή
για τις οικογένειες, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, θα επαναφέρει τους γονείς –
ειδικά τις γυναίκες – στο εργατικό δυναμικό
και θα αυξήσει τη μεσαία τάξη, ενώ θα προσφέρει στο παιδί μια πραγματική και δίκαιη
ευκαιρία επιτυχίας.
Πρόσφατα, ο πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, και ο πρωθυπουργός της Αλμπέρτα,
Τζέισον Κένεϊ, ανακοίνωσαν ότι και οι δύο
κυβερνήσεις κατέληξαν σε συμφωνία που
θα στηρίξει κατά μέσο όρο περίθαλψη $10
την ημέρα στην επαρχία, μειώνοντας σημαντικά το κόστος του κάθε παιδιού.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Τα χρήματα που προσφέρονται επί του παρόντος για το Οντάριο στο σχέδιο παιδικής
μέριμνας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
θα οδηγούσαν τις οικογένειες να πληρώνουν

πολύ περισσότερα από 10 δολάρια την
ημέρα, δήλωσε την περασμένη Δευτέρα ο
υπουργός Παιδείας της επαρχίας.
Ο Στίβεν Λέτσε αντιμετώπισε ερωτήσεις
σχετικά με το γιατί το Οντάριο δεν μπόρεσε
να καταλήξει σε συμφωνία με την Οτάβα,
όταν οκτώ επαρχίες και μία περιοχή έχουν
ήδη υπογράψει, συμπεριλαμβανομένης
μιας συμφωνίας με την Αλμπέρτα που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα.
«Προς το παρόν, το πρόγραμμα που προσφέρουν στο Οντάριο, πιστεύουμε ότι αλλάζει τις οικογένειες», είπε ο Λέτσε. «Αυτό
που ζητάμε από τις ομοσπονδίες να κάνουν
είναι να δουν τους αριθμούς».
Η Karina Gould, η ομοσπονδιακή υπουργός
οικογενειών, παιδιών και κοινωνικής ανάπτυξης, είπε ότι το Οντάριο δεν έχει ακόμη
υποβάλει λεπτομερές σχέδιο δράσης για
τον τρόπο με τον οποίο θα ξοδέψει ομοσπονδιακούς πόρους αφού η Οτάβα έστειλε μία αίτηση - έκθεση σε όλες τις επαρχίες
και τις περιοχές πριν από επτά μήνες, στο
οποίο περιγράφονται οι στόχοι στις μειώσεις τελών, δημιουργία χώρου και ανάπτυξη
εργατικού δυναμικού.
Ο υπουργός Παιδείας, έστειλε στον Γκουλντ
μια επιστολή την Παρασκευή με τις «βασικές προτεραιότητες» του Οντάριο και ότι θα
στείλει ενημερωμένο μοντέλο για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της επαρχίας ότι μια
τρέχουσα πρόταση θα μείωνε την επαρχία.
Τα 10,2 δισεκατομμύρια δολάρια στο τραπέζι, με βάση τον πληθυσμό του Οντάριο,
δεν λαμβάνουν επίσης υπόψη τα 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως που ξοδεύει η
επαρχία για ολοήμερο νηπιαγωγείο για παιδιά τεσσάρων και πέντε ετών, είπε ο Λέτσε.
«Πιστεύουμε ότι μπορούμε ακόμα να συνάψουμε μια συμφωνία, αλλά χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις από την

Τράπεζα Καναδά – «Πλησιάζει»
η αύξηση επιτοκίων
«Πλησιάζει η αύξηση των επιτοκίων στον Καναδά» σχολίασε διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας
της χώρας, Τιφ Μάκλεμ .
Ενώ απαιτείται ακόμη σημαντική νομισματική τόνωση προκειμένου να ανακάμψει πλήρως
η οικονομία, ο Μάκλεμ είπε ότι
η ομάδα του παραμένει επικεντρωμένη στον στόχο πληθωρισμού σε μια εποχή που οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις πιέσεις
τιμών έχουν αυξηθεί.
«Για το επιτόκιο πολιτικής, η μελλοντική μας
καθοδήγηση ήταν σαφής ότι δεν θα αυξήσουμε τα επιτόκια έως ότου απορροφηθεί
η οικονομική χαλάρωση», έγραψε ο Μάκλεμ
σε ένα άρθρο γνώμης για τους Financial
Times που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.
«Δεν
είμαστε
ακόμα
εκεί,
αλλά
πλησιάζουμε».
Υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας
Η γλώσσα που χρησιμοποιεί στο άρθρο είναι συνεπής με τις πρόσφατες προσπάθειες των υπευθύνων χάραξης πολιτικής της
Τράπεζας του Καναδά να διαβεβαιώσουν
τους Καναδούς ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά

τον πληθωρισμό.
Ο Μάκλεμ επανέλαβε ότι η άποψη της Τράπεζας του Καναδά εξακολουθεί να είναι ότι
οι πρόσφατες πληθωριστικές πιέσεις θα
αμβλυνθούν.
Ωστόσο, αναγνώρισε ότι παραμένει υψηλό
επίπεδο αβεβαιότητας.
«Οι διακοπές του εφοδιασμού φαίνεται να
διαρκούν περισσότερο από όσο πιστεύαμε και οι αυξήσεις των τιμών της ενέργειας προσθέτουν στους τρέχοντες ρυθμούς
πληθωρισμού».
Είπε ότι η Τράπεζα του Καναδά θα προσαρμόσει την πολιτική εάν χρειαστεί, ανάλογα
με τις πληθωριστικές πιέσεις.

ομοσπονδία για να αναγνωρίσουμε το μοναδικό, εξελιγμένο, ώριμο σύστημα παιδικής φροντίδας που έχουμε περήφανα σε
αυτή την επαρχία», είπε.
Το πενταετές πρόγραμμα παιδικής μέριμνας
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των Φιλελευθέρων, ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπόσχεται να μειώσει τα τέλη κατά
μέσο όρο στα 10 δολάρια την ημέρα σε όλη
τη χώρα και να τα μειώσει στο μισό έως τον
επόμενο χρόνο.
Μιλώντας στη Αλμπέρτα τη Δευτέρα μετά την
ανακοίνωση της συμφωνίας με την επαρχία
αυτή, ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό είπε
ότι η προσιτή παιδική μέριμνα θεωρείται
παγκοσμίως απαραίτητη ως απαραίτητη για
τις οικογένειες και την οικονομική ανάπτυξη,
επισημαίνοντας το γεγονός ότι αυτός και ο
πρωθυπουργός Τζέισον Κένυ μπόρεσαν να
καταλήξουν σε συμφωνία. παρά τις μεγάλες

διαφωνίες σε πολλά άλλα ζητήματα.
«Μπορεί να γίνει», είπε ο Τριντό. «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι εκεί με τα χρήματα και το πλαίσιο για να το κάνει και ελπίζουμε ότι το Οντάριο θα το κάνει».
Ο Λέτσε είπε ότι μια καλή συμφωνία για το
Οντάριο είναι στον ορίζοντα, αλλά θέλει μια
που να είναι ευέλικτη και βιώσιμη, συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού με τον
οποίο μια συμφωνία θα μπορούσε να παραταθεί πέραν των πέντε ετών.
«Εάν δεν φτάσουμε τα $10 σε κανένα σημείο, αν δεν αναγνωρισθούμε για την επένδυση των 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων
που κάνουμε ετησίως και δεν έχουμε τρόπο
να διασφαλίσουμε ότι είναι ένα διαρκές πρόγραμμα και βιώσιμο πρόγραμμα, τότε νιώθω ότι, ξέρετε, προετοιμαζόμαστε για βραχυπρόθεσμη επιτυχία και μακροπρόθεσμη
αποτυχία», είπε ο Λέτσε.
Ο Γκουλντ σημείωσε ότι η ομοσπονδιακή
κυβέρνηση έχει δεσμεύσει άλλα 9 δισεκατομμύρια δολάρια «σε συνεχή βάση» και θα
διασφαλίσει στη νομοθεσία ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί πέραν των πέντε ετών.
«Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να επιστρατεύσουμε το πρόγραμμα παιδικής μέριμνας,
το πρόγραμμα παιδικής μέριμνας των $10
που προσφέρει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, πέρα από την ολοήμερη μάθηση ή το
ολοήμερο νηπιαγωγείο».

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

Βρισκόμαστε δίπλα στον σταθμό του subway
στο 751 Pape Ave., suite #202.
Φέρτε αυτή τη διαφήμιση στο γραφείο μας για τα
διαθέσιμα εκπτωτικά πακέτα
www.hearingworks.ca

Εκπτωτικό Κουπόνι
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Απονομές συντάξεων: και σε ιδιώτες - Η διαδικασία
Από, Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, οι πρώτοι
179 πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι πιάνουν δουλειά στον e-ΕΦΚΑ
και θα μπορούν να επιλέγονται από
τους ασφαλισμένους, για να αναλάβουν την ταχεία έκδοση της σύνταξής
τους.
Παράλληλα, την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου, ξεκίνησε ο 2ος κύκλος εκπαίδευσηςπιστοποίησης των επόμενων στη σειρά προτεραιότητας 1.200 λογιστών και
δικηγόρων.
Όπως έχουν εκφράσει επανειλημμένα
το υπουργείο Εργασίας και ο e-ΕΦΚΑ,
η σύμπραξή τους στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών αναμένεται
να συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια
επιτάχυνσης για την έκδοση των εκκρεμών
αιτήσεων συνταξιοδότησης, που βρίσκεται
ήδη σε εξέλιξη.
Σε πρώτη φάση, οι πιστοποιημένοι λογιστές
και δικηγόροι μπορούν να αναλάβουν μόνο
νέες συνταξιοδοτικές υποθέσεις του τ. ΙΚΑ,
τ. ΟΓΑ και τ. ΟΑΕΕ, που αντιστοιχούν στο
75% του συνολικού αριθμού αιτήσεων κάθε
μήνα.

Η διαδικασία

Ήδη, από την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, οι 179
πιστοποιημένοι λογιστές και δικηγόροι μπορούν να υποβάλουν αίτημα εγγραφής στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί
(https://apps.efka.gov.gr/bAccess/)
και, από την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου,
μπορούν να συνδέονται στην πλατφόρμα,
προκειμένου να ορίσουν τη χρονική διαθεσιμότητά τους για μελλοντικές συναντήσεις-ραντεβού με τους ασφαλισμένους που
υποβάλλουν αίτημα συνταξιοδότησης. Από
αύριο, Δευτέρα 15 Νοεμβρίου, οι πιστοποιημένοι δικηγόροι και λογιστές θα μπορούν
να επιλέγονται από τον ασφαλισμένο που
υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτημα συνταξιοδότησης στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ, για
να αναλάβουν τη συνταξιοδοτική του υπόθεση. Στον ασφαλισμένο θα εμφανίζονται
εκείνοι οι πιστοποιημένοι που είναι διαθέσιμοι (έχουν αναλάβει λιγότερες από πέντε
υποθέσεις) και, αφού επιλέξει αυτόν που
επιθυμεί, τότε ορίζει την ημερομηνία και την
ώρα του ραντεβού με τον πιστοποιημένο.
Στη συνέχεια, θα λάβει e-mail ότι η υπόθεσή του έχει ανατεθεί στον πιστοποιημένο επαγγελματία της επιλογής του και ότι
ισχύει το ραντεβού που έχει επιλέξει κατά
την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης
συνταξιοδότησης.

Ενεργοποίηση της
πλατφόρμας για νέες
αιτήσεις

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, «επίκειται η ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την υποβολή και νέων αιτήσεων από δικηγόρους και
λογιστές, ανταποκρινόμενοι με αυτόν τον
τρόπο στο τεράστιο ενδιαφέρον των συγκεκριμένων επαγγελματιών να βοηθήσουν
τον e-ΕΦΚΑ, τους ασφαλισμένους και κατ'
επέκταση την ελληνική κοινωνία».
Επίσης, υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη 15
Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις τόσο εκείνων του 2ου κύκλου όσο και
εκείνων του 1ου κύκλου που δεν κατάφεραν
να συμμετάσχουν στις εξετάσεις της προηγούμενης εβδομάδας.

Τα ποσά αποζημίωσης

χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε
περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αμοιβή ανέρχεται
σε 80 ευρώ.

e-ΕΦΚΑ: Αυξήθηκε ο
ρυθμός απονομής των
συντάξεων

των πιστοποιημένων
δικηγόρων και λογιστών

Ταυτόχρονα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ), έχουν καθοριστεί οι αποζημιώσεις
των πιστοποιημένων επαγγελματιών δικηγόρων και λογιστών-φοροτεχνικών για τη
σύμπραξή τους στη διαδικασία απονομής
συνταξιοδοτικών παροχών από τον φορέα.
Ως δικαιούχοι των αποζημιώσεων ορίζονται
οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες, οι οποίοι,
μετά από ανάθεση, έχουν εκδώσει βεβαιώσεις ή έχουν συντάξει σχέδια αποφάσεων,
τα οποία έχουν υποβληθεί από τους ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, η
ανάθεση γνωστοποιείται στον e-ΕΦΚΑ και
λαμβάνει σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.
Επί της βεβαίωσης ή του σχεδίου απόφασης, που έχει συντάξει ο πιστοποιημένος
επαγγελματίας και υποβάλλει ο ασφαλισμένος στον e-ΕΦΚΑ, αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ανάθεσης. Ο e-ΕΦΚΑ ελέγχει την αντιστοιχία ανάμεσα στην
υποβληθείσα βεβαίωση ή το υποβληθέν
σχέδιο απόφασης και στο αντικείμενο της
ανάθεσης. Εάν οι υποβληθείσες βεβαιώσεις
ή σχέδια αντιστοιχούν στην ανάθεση, ο eΕΦΚΑ προχωράει στην καταβολή της αντίστοιχης αποζημίωσης με ισόποση πίστωση
του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δηλώσει ο πιστοποιημένος επαγγελματίας.
Αναλυτικότερα, η αποζημίωση που δικαιούται ο πιστοποιημένος επαγγελματίας για τις ανά κατηγορία πράξεις καθορίζεται ως εξής:
• Έκδοση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης:
• αα) 40 ευρώ, όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής
ασφάλισης,
• αβ) 80 ευρώ, όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς.
• Έκδοση βεβαίωσης μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολουμένου ή ελεύθερου επαγγελματία/υποβολή αίτησης για ρύθμιση οφειλόμενων
εισφορών: 30 ευρώ.
• Έκδοση βεβαίωσης οφειλόμενου ποσού για την αναγνώριση πλασματικού
χρόνου: 30 ευρώ.
• Σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής σύνταξης ή οριστικής σύνταξης
(κύριας ή επικουρικής): 60 ευρώ ανά
σχέδιο.
• Εάν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις
διατάξεις της διαδοχικής ή της παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση
ανά σχέδιο προστίθενται 15 ευρώ για
κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης που περιλαμβάνεται στο σχέδιο
πλέον του ενός.
• Έκδοση προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης του άρθρου 47 του ν. 2676/1999
(Α' 1): 60 ευρώ. Εάν η βεβαίωση αφορά

Σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, καταγράφεται αύξηση στον ρυθμό απονομής των
συντάξεων, κυρίως μετά τον ποσοτικό
στόχο που τέθηκε από τον υπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστή Χατζηδάκη, για έκδοση τριών συντάξεων από τον κάθε υπάλληλο-εισηγητή ανά ημέρα. Ενδεικτικά, σε Περιφέρειες,
όπως της Κρήτης, οι απονομές διπλασιάστηκαν μέσα σε έναν μήνα. Όπως εξηγεί ο
e-ΕΦΚΑ, στην επιτάχυνση των διαδικασιών συμβάλλει και η λειτουργία του Πύργου
Ελέγχου στον e-ΕΦΚΑ, ενός σύγχρονου
ψηφιακού συστήματος παρακολούθησης
των εκκρεμών συντάξεων, αλλά και εκείνων
που εκδίδονται καθημερινά από τις διευθύνσεις απονομών του Οργανισμού.
Όπως έχει ανακοινωθεί, ο Πύργος Ελέγχου
αναβαθμίζει συνολικά τον e-ΕΦΚΑ και επιτρέπει στη διοίκηση, τη Γενική Διεύθυνση

Συντάξεων και στους διευθυντές των δομών
απονομής σε όλη την Ελλάδα, να έχουν
άμεση πληροφόρηση, 24 ώρες το 24ωρο
και σε πραγματικό χρόνο, για όλα τα δεδομένα που αφορούν:
•
το πλήθος των εκκρεμών συντάξεων
τόσο συνολικά όσο και ανά τ. Ταμείο,
καθώς και ανά κατηγορία αιτήσεων
(γήρατος, αναπηρίας, κ.λπ.),
•
το πλήθος των συντάξεων που εκδόθηκαν ανά τ. Ταμείο και ανά ημέρα,
μήνα, έτος, κ.λπ.,
•
το πλήθος των συντάξεων που εκδόθηκαν ανά Περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα και
• το πλήθος των συντάξεων που εκδόθηκαν ανά διεύθυνση, αλλά και ανά
εισηγητή.
Με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, που
παρουσιάζει ο e-ΕΦΚΑ, οι εκκρεμείς συντάξεις κυμαίνονται σε περίπου 122.000, με τις
ληξιπρόθεσμες να έχουν πέσει κάτω από
100.000 (περίπου 98.000). Σύμφωνα με τον
e-ΕΦΚΑ, στόχος είναι, εντός του επόμενου
τριμήνου, να έχουν εκκαθαριστεί όλες οι εκκρεμείς προ του 2019 και, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022, να αντιμετωπιστεί το
θέμα των εκκρεμών συντάξεων.

Κυρ. Μητσοτάκης: Όπου ο εμβολιασμός
προχωρεί, ο ιός υποχωρεί
Το εμβόλιο δίνει τη νίκη στον άνθρωπο, όπου ο εμβολιασμός προχωρεί ο
ιός υποχωρεί, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος, με τηλεοπτικό μήνυμα, προς
τους πολίτες για την πανδημία και τα
μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Από Δευτέρα όλοι οι ενήλικες ανεμβολίαστοι πολίτες, πέραν της εστίασης,
δεν θα εισέρχονται και σε άλλες κλειστές αίθουσες
Το σχέδιο για το επόμενο δίμηνο, «για να
έχουμε φέτος καλύτερα Χριστούγεννα από
πέρυσι», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του προς
τους πολίτες για την πανδημία και τα μέτρα
για την προστασία της δημόσιας υγείας.
Ειδικότερα, ανακοίνωσε πέντε συμπληρωματικά μέτρα:
Πρώτον, από την επόμενη Δευτέρα όλοι
οι ενήλικες ανεμβολίαστοι πολίτες, πέραν
της εστίασης, δεν θα εισέρχονται και σε
άλλες κλειστές αίθουσες. Ούτε και με την
επίδειξη τεστ. Σε σινεμά, θέατρα, μουσεία
ή γυμναστήρια, για παράδειγμα. Είναι μία
άμεση ενέργεια προστασίας και, ασφαλώς,
μία έμμεση προτροπή να εμβολιαστούν.
Όσον αφορά τις λειτουργίες στις εκκλησίες,
επαναλαμβάνω ότι οι πιστοί που δεν θα
έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να προσκομίζουν αρνητικό εργαστηριακό τεστ. Αυτό,
άλλωστε, προβλέπει και η εγκύκλιος της
Ιεράς Συνόδου την οποία καλούνται τώρα
να επιτηρούν οι φορείς της αλλά και, δειγματοληπτικά, η Πολιτεία.
Δεύτερον, το πιστοποιητικό εισόδου σε
κλειστούς χώρους για εμβολιασμένους
άνω των 60 ετών παύει να ισχύει επτά μήνες -επαναλαμβάνω, επτά μήνες- από την
έκδοσή του. Θα δοθεί, δηλαδή, ένας μήνας

περιθώριο για τον εμβολιασμό τους με την
3η δόση μετά την πάροδο του εξαμήνου.
Και αυτό γιατί τα ιατρικά δεδομένα δείχνουν
ότι, με τον καιρό, μειώνεται η άμυνα του
εμβολίου.
Τρίτον, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
επεκτείνεται το κυλιόμενο ωράριο. Ώστε να
αποφεύγεται ο συνωστισμός, ιδίως τις ώρες
προσέλευσης και αποχώρησης, αλλά και ο
πρόσθετος φόρτος σε συγκεκριμένες ώρες
στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βεβαίως, με
ειδικές πρόνοιες για εργαζόμενους με παιδιά στο σχολείο.
Τέταρτον, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν,
ακόμα πιο εντατικά. Δεν υπάρχουν «κορόιδα» και «έξυπνοι» σε μία εθνική μάχη. Και
σε αυτήν πρέπει να μπουν πιο αποφασιστικά όλοι, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες τους:
το κράτος, η αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί
φορείς αλλά και οι επιμέρους επαγγελματικές ενώσεις.

Και πέμπτον, αλλά πρώτης σημασίας,
ενισχύεται κι άλλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αξιοποιούνται, ήδη, ιδιωτικές Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας. Και στις περιοχές μεγάλης πίεσης επιτάσσονται και οι υπηρεσίες ιδιωτών γιατρών. Σήμερα, μάλιστα, υπέγραψα και τη σχετική διάταξη. Ενώ γίνονται
προσλήψεις στη θέση ανεμβολίαστων υγειονομικών που παραμένουν σε αναστολή.
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Νέος κλιματικός νόμος: Τι προβλέπει για καυστήρες πετρελαίου
θέρμανσης, ηλεκτροκίνηση, νησιά και υποχρεωτική ασφάλιση κτιρίων
«Ο εθνικός κλιματικός νόμος είναι ιστορικής σημασίας καθώς ορίζει το θεσμικό
πλαίσιο της χώρας μας για τη σταδιακή
μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, με σκοπό την
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και
την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας
ως το 2050».
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, κατά την
παρουσίαση, σε συνέντευξη τύπου, του
νέου θεσμικού πλαισίου που θα αποτελέσει
τον οδικό χάρτη για την πράσινη μετάβαση
της χώρας για τα προσεχή χρόνια.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας: «Θέλουμε η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης», ενώ όπως
έκανε γνωστό, άμεσα ξεκινάει η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου. Απαντώντας
σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Σκρέκας
ανέφερε ότι η κοστολόγηση του συγκεκριμένου πακέτου μέτρων, πρόκειται να προσδιοριστεί άμεσα από την αναθεώρηση του
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το
Κλίμα. Ενώ πρόσθεσε ότι οι προκλήσεις για
την εφαρμογή του Κλιματικού Νόμου έχουν
να κάνουν αφενός με τη συνειδητοποίηση
των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής
από την κοινωνία τόσο σε εθνικό όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αφετέρου με την
εξασφάλιση των οικονομικών και των ανθρώπινων πόρων για την υλοποίηση των
φιλόδοξων στόχων.
οι ποσοτικοί στόχοι που καθορίζονται,
με ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική διείσδυση των ΑΠΕ, είναι οι εξής:
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
κατά 55% έως το 2030 σε σχέση με το 1990.
Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
κατά 80% έως το 2040 σε σχέση με το 1990.
Κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.
«Αυτό σημαίνει ότι οι ρύποι που εκλύονται
από τις ρυπογόνες παραγωγικές δραστηριότητες πρέπει να απορροφώνται πλήρως.
«Εάν είχαμε 100% ΑΠΕ, η οικονομία μας
δεν θα επηρεαζόταν καθόλου από τις διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας από τα ορυκτά
καύσιμα και θα μπορούσαμε να προσδιορίσουμε επακριβώς το κόστος της ενέργειας»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σκρέκας.
Ενώ όπως έκανε γνωστό ο κ. Αραβώσης:
«Οι στόχοι και η πορεία επίτευξης των στόχων θα επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια,
αρχής γενομένης από το τέλος του 2024».
Ειδικότερα, με τον νέο κλιματικό νόμο
προβλέπονται επίσης τα εξής:
Διακοπή λειτουργίας όλων των λιγνιτικών
μονάδων το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 με ρήτρα επανεξέτασης το 2023 -με
σκοπό την επίσπευση- υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης της επάρκειας ισχύος
και της ασφάλειας εφοδιασμού.
Από το 2023, οι δήμοι αναλαμβάνουν την
εκπόνηση Δημοτικών Σχεδίων Μείωσης Εκπομπών Διοξειδίου του 'Ανθρακα (ΔηΣΜΕΔΑ), με στόχο μείωσης εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 10% για
το έτος 2025 και 30% για το έτος 2030, σε
σύγκριση με το έτος βάσης 2019. Τα ΔηΣΜΕΔΑ περιλαμβάνουν αναλυτική απογραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και
εκπομπών CO2 για τα δημοτικά κτίρια, στάδια κλπ, το δημοτικό φωτισμό, τις δημοτικές
εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης,
τα δημοτικά οχήματα κλπ.
Μέτρα για τα κτίρια:

Από το 2023 προβλέπεται η απαγόρευση
καυστήρων πετρελαίου όπου υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου σε νέες οικοδομές.
Από το 2025 απαγόρευση εγκατάστασης
καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης.
Από το 2030 απαγόρευση χρήσης καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Όπως τόνισε
ο κ. Σκρέκας στα ήδη υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το «Εξοικονομώ», η πλατφόρμα του οποίου αναμένεται
να ανοίξει σύντομα, το ΥΠΕΝ ήδη σχεδιάζει
και νέα, προκειμένου να ενισχύσει τα νοικοκυριά στην ενεργειακή μετάβαση, για την
αντικατάσταση των ενεργοβόρων συσκευών θέρμανσης.
Στα ειδικά κτίρια -βιομηχανίες, αποθήκες,
εμπορικά κτίρια κλπ- με κάλυψη μεγαλύτερη των 500 τμ για τα οποία οι οικοδομικές
άδειες υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2023, εξαιρουμένων των τουριστικών
καταλυμάτων και των ναών, καθίσταται
υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ή θερμικά ηλιακά συστήματα σε
ποσοστό που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο
30% της κάλυψης.
Προβλέπεται επίσης δυνατότητα εξαιρέσεων σε μεμονωμένα κτίρια για λόγους μορφολογικούς ή αισθητικούς ή σε περιοχές
με θεσμοθετημένο καθεστώς προστασίας,
όπως παραδοσιακοί οικισμοί και διατηρητέα κτίρια.
Μέτρα για ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης:
Από το 2023, το 1/4 των νέων εταιρικών
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που ταξινομούνται πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα
εξωτερικής φόρτισης ρύπων έως 50γρ
CO2/χλμ.
Από το 2030, τα νέα οχήματα που θα ταξινομούνται θα πρέπει να είναι μηδενικών
εκπομπών.
Από το 2025 υποχρεωτικά σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη όλα τα νέα ταξί καθώς και
το 1/3 των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι
ηλεκτροκίνητα.
Στόχος είναι μέχρι το 2023 να κυκλοφορούν στους δρόμους περί τα 2.000 ηλεκτροκίνητα ταξί.
Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 τα μέτρα θα
εξεταστούν εκ νέου, με σκοπό την επίσπευση και την επέκταση σε επιπλέον περιοχές, ανάλογα με την επαρκή διαθεσιμότητα
σταθμών φόρτισης, ενώ όπως τόνισε ο κ.
Σκρέκας, επισπεύδεται η διαδικασία τοποθέτησης φορτιστών στις πόλεις.
Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών
από επιχειρήσεις:
Από το 2023, συγκεκριμένες επιχειρήσεις
θα πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση
σχετικά με το ανθρακικό τους αποτύπωμα
για το προηγούμενο έτος. Η υποβολή της
έκθεσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.
Το μέτρο αφορά στις εξής επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο,
πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις επενδύσεων, επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, εταιρείες
ταχυμεταφορών, επιχειρήσεις παροχής
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,
αλυσίδες λιανεμπορίου που απασχολούν
πάνω από 500 εργαζόμενους, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών της εφοδιαστικής
αλυσίδας.
Μείωση
των
εκπομπών
στα
μη

διασυνδεδεμένα νησιά: Στόχος μείωσης εκπομπών κατά 80% σε σχέση με 2019. Από
το 2030 απαγορεύεται η χρήση μαζούτ για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα μη
διασυνδεδεμένα νησιά.
Μέτρα προσαρμογής στην κλιματική
κρίση:
Υποχρεωτική ασφάλιση κινδύνου (προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου)
από το 2025 για νέα κτίρια σε ζώνες υψηλής
τρωτότητας δηλ. που είναι σε ευάλωτες περιοχές μετά από σχέδια που θα ετοιμάσουν
οι περιφέρειες.
Όπως έγινε γνωστό, η πορεία επίτευξης και
ο επιμερισμός των βαρών στους επιμέρους
τομείς που προβλέπει ο κλιματικός νόμος:
γίνεται μέσω της κατάρτισης τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα πενταετούς διάρκειας για: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
και θερμότητας, μεταφορές, βιομηχανία,
κτίρια, γεωργία και κτηνοτροφία, απόβλητα
και χρήσεις γης, αλλαγές χρήσεων γης και
δασοπονία.
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα: «Για
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κάθε έναν από τους παραπάνω κλάδους
θα εκπονούνται τομεακοί προϋπολογισμοί
άνθρακα, αρχής γενομένης από το 2023
για την περίοδο 2026-2030. Η διαδικασία
θα επαναλαμβάνεται κάθε πέντε έτη για την
επόμενη πενταετή περίοδο».
Ο κλιματικός νόμος προβλέπει επίσης
την ενσωμάτωση της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή στις τομεακές πολιτικές.
Θεσμοθετούνται: Εθνική Στρατηγική για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) και επαναξιολόγηση ανά δεκαετία,
η οποία θα εκπονηθεί από το νεοσύστατο
υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Περιφερειακά Σχέδια για
την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
(ΠεΣΠΚΑ). Εθνικό Παρατηρητήριο για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή από
το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το οποίο αποτελεί ανοιχτό δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και
ενημέρωσης.
Προβλέπεται, επίσης, η ανάληψη δράσεων
για την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας
που έχει αναλάβει η Ελλάδα σε συνεργασία
με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τον
Διεθνή Οργανισμό Μετεωρολογίας.
Τέλος, όπως έγινε γνωστό, καταρτίζεται
Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα λειτουργεί ως
τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της
Πολιτείας.

ΚΙΝΑΛ: Οριστική συμφωνία
για το ντιμπέιτ των πέντε
Στο ντιμπέιτ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 29
Νοεμβρίου, δεν θα συμμετάσχει ο Γιώργος Παπανδρέου. Μία δεύτερη τηλεμαχία
θα πραγματοποιηθεί πριν από τον δεύτερο γύρο, ανάμεσα στους δύο τελικούς
διεκδικητές.
Σε οριστική συμφωνία με την ΕΡΤ για το μοντέλο διεξαγωγής της μεταξύ τους τηλεμαχίας κατέληξαν τα επιτελεία των υποψηφίων
για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ Ανδρέα Λοβέρδου, Νίκου Ανδρουλάκη, Χάρη Καστανίδη,
Παύλου Γερουλάνου και Παύλου Χρηστίδη.
Στο ντιμπέιτ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 29
Νοεμβρίου, δεν θα συμμετάσχει ο Γιώργος Παπανδρέου. Μία δεύτερη τηλεμαχία
θα πραγματοποιηθεί πριν από τον δεύτερο γύρο, ανάμεσα στους δύο τελικούς

διεκδικητές.
Παρά τις ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί
την Τετάρτη από την πλευρά του κ. Ανδρουλάκη -ο εκπρόσωπος του οποίου έθεσε στο
τραπέζι τη συμμετοχή δημοσιογράφων των
ιδιωτικών καναλιών, στα πρότυπα του 2017,
προκειμένου, όπως ειπώθηκε, να «επιτευχθεί ευρύτερη επικοινωνιακή διάχυση»- τελικώς βρέθηκε κοινός τόπος, με τους πέντε
υποψηφίους να αποδέχονται την πρόταση της ΕΡΤ για διεξαγωγή του ντιμπέιτ με
συντονίστρια την παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου της κρατικής τηλεόρασης,
Ανδριάνα Παρασκευοπούλου, και με τη
συμμετοχή των Παύλου Τσίμα (ρ/σ ΣΚΑΪ),
Τάσου Παππά («Εφημερίδα των Συντακτών») και Γιώργου Κουβαρά (Action 24).
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Ford, Trudeau fight over $10
a day child care heats up
The fight between Ontario and
Ottawa over a $10-a-day child-care
program seems to be ramping up as
the two governments point fingers
over which side is holding up the
negotiations.
On Monday, Education Minister
Stephen Lecce said the federal
government’s current proposal
-- $10.2 billion over five years -“short changes families” and doesn’t
account for the province’s full-day
kindergarten program.
The minister said while the Trudeau and
Ford governments “can still land a deal” the
federal offer is $3.6 billion short -- and the
province is working on “detailed modelling”
which will make it clear that Ontario isn’t
receiving enough of the $30 billion program.
“Anyone that looks at the numbers will
make clear that the program they’ve offered
Ontario will not just shortchange Ontario,
but would not get us $10 [a day],” Lecce
insisted. “Not in year one, not in year five,
not in year six.”
The federal government fired back, however,
insisting that the province hasn’t shared its
detailed cost analysis of $10-a day childcare.
Karina Gould, the minister of families,
children and social development, said the
federal government sent a term paper to
provinces and territories seven months ago
asking for a strategy to reduce fees and
create spaces – but has yet to hear back.
Instead, Lecce said his office sent a letter to
the federal government last week highlighting
a desire to see a more sustainable program
with long-term funding commitments in
place.
“We do not [want to] see a program that is
viable for five years and then declines in
year six, fees hike and parents ultimately
pay the price,” Lecce said.
Gould said while the province welcomes the
letter she’s “still waiting for more details from
the Province of Ontario.”
PRESSURE BUILDING
The pressure to sign a deal was amplified

on Monday after Alberta signed on with the
federal government – making it the eight
province to have a formal agreement.
“This means that all types of licensed
child care for kids up to kindergarten like
preschools, daycare, and licensed family
day homes will now be supported through
this deal with the federal government,” said
Alberta Premier Jason Kenney.
While Ontario and New Brunswick are now
the only provinces that have yet to ink a deal,
Prime Minister Justin Trudeau expressed
confidence that the two sides can come to
an agreement.
“It can be done. The federal government is
there with the money and the framework to
do it, and we’re very hopeful that Ontario
will do it,” Trudeau said during a joint news
conference with Kenney.
Critics of the Ford government, however,
believe the province is attempting to upload
portions of the education budget to the
federal government by including full-day
kindergarten in the deal.
“I can’t figure out why Minister Lecce and
Doug Ford think that this child-care money
should help the provincial government’s
bottom line instead of a family’s bottom line,”
said NDP Leader Andrea Horwath.
The Ontario Coalition for Better Child Care
agreed with the sentiment and said the
money is to make a difference for families,
rather than fund existing provincial initiatives.
“The money is for lowering child care fees,
not for giving Ontario a cookie!” The coalition
said on social media.

Ontario investing $75.1M to
fight gun and gang violence
The Ontario government is investing $75.1
million over the next three years to fight gun
and gang violence in the province.
Premier Doug Ford made the announcement
in Etobicoke on Tuesday afternoon, saying

that he hopes the funding will "disrupt the
drug supply chains and help investigative
supports."
"This is about keeping our community safe.
This is about keeping our children safe,"

Team Toronto ready to deliver
COVID-19 vaccines to 5-11 year-olds
Mayor John Tory and Dr. Eileen de Villa
provided an update on the Team Toronto
Kids COVID-19 vaccination plan for five to
11 year-olds in the City of Toronto.
As announced earlier this month, Team
Toronto has been developing the vaccination
plan for this age group for several weeks.
The plan includes outreach and education,
partnerships, and employing a needsbased and data-driven approach. The initial
vaccine roll-out will include school based
clinics in 30 Toronto neighbourhoods over a
three to four week period.
A mobile school clinic model has been
developed in partnership between Team
Toronto partners, Toronto Public Health
(TPH) and the city’s four public school
boards. Strategically positioning school
clinics, more than 390 schools and more
than 55,000 children will be able to receive
their COVID-19 vaccine through 230 clinics
in 30 priority neighbourhoods. More clinics
will be added and a full list of schools will be
released in the coming weeks.
TPH is working to ultimately bring
COVID-19 vaccinations or access to nearby
vaccinations to all public schools in the city.
In addition, children aged five to 11 will have
an opportunity to get vaccinated at more than
450 participating pharmacies and dozens of
fixed-site clinics operated across the City,
including the five City-run immunization
clinics. Currently, more than 110 doctor’s
offices offer COVID-19 vaccines and more
Ford told reporters. "These initiatives will
disrupt gang activities and the drugs and
human trafficking that fund these criminal
elements."
The funding will be used to establish an
Office of Illicit Drug Intelligence to prevent
cross-border human trafficking and the
trafficking of drugs and guns as well as a
new Gun and Gang Mobile Prosecution
Unit that will "prosecute major gun and gang
cases from the moment charges are laid in
priority regions across the province."
"We're also investing money to assist with
firearms analysis and tracing, allowing for
the timely identification of gun traffickers,
their networks and smuggling routes,”
Solicitor General Sylvia Jones said.
The funding will also be used to enhance
support for gun and gang specialized
investigations, create a provincewide joint
analytics working group, increase the
presence of Border Enforcement Security
Teams in Ontario, support joint operations
across jurisdictions and create a provincial

are coming on board.
Between October 29 and November 7, TPH
and VaxTO surveyed parents and guardians
of five to 11 year-olds to understand parents’
intent to vaccinate their children and how
they would prefer to have their children
receive their COVID-19 vaccine. The survey
results have provided key insights to help
inform the Team Toronto vaccination plan.
Of the approximately 43,000 respondents
to the survey, 66 per cent were certain
or somewhat likely to have their child (or
children) vaccinated. Respondents also
indicated that they preferred to have their
child vaccinated at a doctor’s office or their
child’s school.
Team Toronto’s vaccination campaign is
a city-wide partnership between TPH, the
City of Toronto, local school boards, Toronto
hospitals, Ontario Health Teams (OHTs),
local health care organizations, more than
155 Community organizations, family health
teams, pediatricians, pharmacies and social
service providers.
database of gun and gang activity.
The premier touted the funding on Tuesday,
saying it will make a "huge difference" in
enforcement.
"We need more police officers on the
ground. They've been stressed out, their
budgets are always under review, always
being chopped, we need to put money back
in there," he said. "We need to go out there
aggressively after these gangs and hold
them accountable."
None of the new funding appears to be
going to community outreach or grassroots
organizations working to address the root
cause of guns and gangs in the province.
In 2019, the Ford government slashed
the budget of Legal Aid Ontario by 30 per
cent, leading to a reduction of about $133
million that fiscal year. The Progressive
Conservatives had planned to further cut
their budget by $31 million by 2021-22,
but altered course following a consultation
process.
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Clock already ticking on Liberal
promise to introduce host of
bills in first 100 days
After getting off to an arguably slow start
since winning re-election on Sept. 20, Justin
Trudeau's Liberal government appears
poised to go into hyperdrive with next week's
resumption of Parliament.
The Liberals promised more than a dozen
initiatives in their election platform -including the introduction or reintroduction
of at least eight bills -- within the first 100
days of a new mandate.
That 100-day clock started ticking on Oct.
26 as soon as the prime minister's new
cabinet was sworn in.
The government will have lost almost
30 days by the time the new session of
Parliament opens next Monday.
And it will have only 24 sitting days in which
to get things done in the House of Commons
before the clock runs out on Feb. 3 -- with
the first two days essentially lost since they
must be devoted to electing a Speaker and
delivering a throne speech.
The Commons is scheduled to sit for only
four weeks before breaking for the holiday
season on Dec. 17, and MPs won't return
until Jan. 31.
If the Liberals intend to keep their promises
for the first 100 days -- and they insist they
do -- that spells a crammed legislative
agenda for the few weeks the House will be
sitting before the new year.
"We have a very aggressive agenda to get
to in the coming weeks and that's what we're
focused on," government House leader
Mark Holland said last week following the
Liberals' first post-election caucus meeting.
In addition to the eight platform-promised
bills to be introduced by Feb. 3, the
government is also preparing legislation
to deal with two pandemic-related issues
that weren't specifically mentioned in the
platform.
The first would implement last month's
announcement on more targeted emergency
aid benefits for individuals and sectors
hardest hit by the COVID-19 pandemic.
Holland indicated top priority will be given to
passing that bill as quickly as possible.
Holland also signalled that priority will be
put on passing a bill to impose criminal
sanctions on anyone who blocks access to
vaccine clinics, hospitals, testing centres
and abortion clinics. It would also target
anyone who intimidates or harasses health
care workers, keeping a promise made
by Trudeau as anti-vaccination protests
ramped up during the campaign.
"Right now we want to make sure ... that
we don't see what happened before where
health care professionals who are trying to
be on the frontlines of this battle are dealing
with protesters and being menaced by that,"
said Holland.
Privately, government officials are hopeful
that opposition parties will recognize the
urgency to swiftly pass those two bills,
as they've done in the past with other
pandemic-related legislation.
Because they hold only a minority of seats
in the Commons, the Liberals will need the
support of at least one opposition party to
pass legislation or to limit debate and force
a vote on a bill.

In a minority House, an opposition party can
drag out debate for weeks simply by putting
up more speakers and running out the clock.
It can also impede the government agenda
by deploying procedural delaying tactics.
The Conservatives routinely did both in
the last Parliament, which was also a
Liberal minority, on matters unrelated to the
pandemic.
Only towards the end of last spring's sitting
did the NDP and Bloc Quebecois support
the Liberals in imposing closure to cut
off debate and force votes on a couple of
priority bills to ban conversion therapy and
regulate web giants -- but that came too late
to get the bills through the Senate before the
summer break and both died once Trudeau
called an election in August.
Nevertheless, the government has signalled
it's hoping this time that relatively quick
progress can be made on at least two of the
bills that the platform pledged to introduce
within 100 days.
One would provide 10 days of paid sick leave
for federally regulated workers, a measure
triggered by the pandemic.
The other would be a reintroduced bill to ban
the traumatizing practice of forcing a person
to undergo "conversion therapy" aimed at
altering their sexual orientation or gender
identity. Although Conservatives spun out
debate on the ban last time and more than
half of them voted against it, it is strongly
supported by all other parties.
Other promised bills could take a lot longer
than 100 days to jump through all the
legislative hoops. They include legislation to:
• Regulate foreign web giants to ensure
they contribute to the creation and
promotion of Canadian stories and
music. A bill on this issue tabled in
the last session proved controversial,
with critics claiming it would wind up
regulating what individuals post on
social media.
• Require digital platforms to share
revenues from news content they post
with the Canadian news outlets that
create it.
• Strengthen the Official Languages Act
and introduce an Act for Substantive
Equality of French and English.
• Combat online hate, including hate
speech, terrorist content, incitement
to violence, child sexual abuse and
non-consensual distribution of intimate
images. Among other things, that would
include making social media platforms
accountable for the content they host.
• Reform the criminal justice system
to address the disproportionate
incarceration of Black and Indigenous
people. That includes elimination of
mandatory minimum sentences for
less serious crimes and greater use of
conditional sentences, such as house
arrest, counselling or treatment, for
people who do not pose a threat to
public safety.
• Safeguard
Canada's
critical
infrastructure, including 5G networks,
to preserve the integrity and security of
national telecommunications systems.

Ontario high schools will return to
regular semesters in February
In a wide-ranging announcement
on Thursday, Ontario’s government
announced it will allow high schools to
shift back to regular semesters come
February.
Education Minister Stephen Lecce made
the announcement alongside Health
Minister Christine Elliott and Ontario’s
Chief Medical Officer of Health, Dr. Kieran
Moore.
Government officials say school boards
can make the change sooner if they have
their local public health unit’s support.
Numerous school boards have requested
the move away from “modified semesters,”
which saw students take four courses each
term, alternating which two classes they had
each week.
The system allows for easier cohorting,
but students and parents have complained
that the three-hour classes make it hard to
absorb and retain information.
The change is part of a suite of measures
the province is announcing today, which
includes a holiday testing “blitz” that will
take place with local health units deploying
mobile sites in higher traffic areas; like
shopping malls and markets, to name a few.
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In the last academic year, many secondary
schools opted for a “quadmester” model, in
which the year was divided into four terms,
each with only two courses.
The government also says that starting in
January — if not earlier — all elementary
school-wide assemblies are to be held
virtually.
Lunches and breaks in elementary schools
will be restricted to classroom cohorts
indoors when distancing between cohorts
can’t be maintained.
The province reported 129 new cases in
Ontario schools on Thursday; 114 of them
involved students. There have been 1,200
school-related cases in the last two weeks.

Annual inflation rate rises to 4.7 per
cent in October, Statistics Canada says
Statistics Canada says the annual pace of
inflation in October rose to 4.7 per cent.
The agency says it was the largest yearover-year gain in the consumer price index
since February 2003.
The increase compared with a year-overyear increase in the consumer price index of
4.4 per cent in September.
Factors for rising inflation include snarls in
supply chains, bumps in prices at the pump
and comparisons to lows seen one year
earlier.
Statistics Canada says gasoline prices rose
41.7 per cent compared with October 2020
for the fastest increase since this past May.

Excluding energy prices, Statistics Canada
says the consumer price index would have
been up 3.3 per cent last month compared
with October 2020.

Ontario pharmacies can safely
test people with COVID symptoms,
health minister says
Ontario's health minister says
people with COVID-19 symptoms
can be safely tested for the virus in
pharmacies.
Safety concerns were raised in
the legislature today about the
proposed plan, but Christine Elliott
says infection and control measures
will be followed.
She says parts of rural and northern
Ontario have a need for testing
options, and precautions will be
taken to keep people safe.
She also says there will be a list
of participating pharmacies and
signage posted outside so people know
before entering the facility.
The Opposition New Democrats asked
today whether the testing rules are being
changed after lobbying efforts, but Elliott

says they based the decision on the advice
of top health officials.
Ontario pharmacies are currently only
able to perform COVID-19 tests for people
who don't have symptoms, haven't been in
contact with an infected person and aren't
connected to an outbreak.

CYPRIOT NEWS
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Δεν έγινε το χατίρι του Τσαβούσογλου
Τελικά τι είπε ο Τσαβούσογλου στο Κραν
Μοντάνα; Ήθελε να
φύγουν τα στρατεύματα κατοχής από την
Κύπρο, αλλά δεν τον
άφηναν οι ΕλληνοκύΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ πριοι και οι Ελλαδίτες;
Ούτε ως ελιγμός, τακτικισμός δεν αφέθηκε τούτο να εννοηθεί. Η
Άγκυρα έπαιζε ένα παιχνίδι εντυπώσεων
και χρησιμοποίησε την τακτική του σκοτσέζικου ντους. Οι αόριστες αναφορές
Τσαβούσογλου κατά τις συναντήσεις ήταν
χρήσιμες για τη διαχείριση που γινόταν από
τους συμβούλους του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ, ειδικά από τον Έσπεν Μπαρθ
Άιντε και τους άρχοντες του παρασκηνίου,
τους Βρετανούς. Αυτοί, όπως φαίνεται και
από τις διμερείς συναντήσεις, δεν τα έλεγαν
όλα και άφηναν να αιωρούνται διάφορα.
Εξού και στο τέλος όταν βρέθηκαν όλοι στο
ίδιο τραπέζι, τα παιχνίδια τελείωσαν. Ο κ.
Μεβλούτ στο κρίσιμο ραντεβού, στην κρίσιμη ερώτηση, ήταν ξεκάθαρος.
Αρχικά, όταν δημοσιεύθηκαν τα πρώτα
απόρρητα πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών
αναφέρθηκε πως διατυπώθηκαν οι διαπραγματευτικές θέσεις της Άγκυρας. Όχι,
δηλαδή, οι τελικές. Θα πρέπει όσοι υποστηρίζουν αυτό να αναμένουν και τα πρακτικά
του περιβόητου δείπνου για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έλεγε η τουρκική πλευρά.
Είναι, ασφαλώς, θέματα εκτίμησης και διαφορετικής οπτικής γωνίας, που προσεγγίζει
ο καθένας γεγονότα και εξελίξεις. Όμως, η
αλήθεια, η πραγματικότητα, δεν μπορεί να
τυγχάνει πολλών αναγνώσεων. Και δεν
μπορεί να μπαίνουν κάποιοι στη λογική να

δικαιώσουν τον εκπρόσωπο της κατοχικής δύναμης, επειδή έτσι εξυπηρετείται το
δικό τους αφήγημα. Ένα είναι να γίνονται
λάθη διαχείρισης, όπως έκανε ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης με τις υποχωρήσεις που εγγράφως κατέθεσε στο Κραν Μοντάνα και
διαφορετικό να επιχειρείται δικαίωση της
τουρκικής στάσης. Και εκείνοι που προσπαθούν να αναφέρουν πως ο Τσαβούσογλου
ήταν «έτοιμος για όλα» στο Κραν Μοντάνα,
ήταν «ευέλικτος», είναι οι ίδιοι που ήθελαν
τον Πρόεδρο να τα δώσει όλα (και το έπραξε). Είναι σαφές μέσα από την ανάγνωση
όλων των πρακτικών ότι η Τουρκία έκανε
επικοινωνιακό παιχνίδι, αφήνοντας αόριστα να εννοηθεί πως θα μπορούσε υπό
κάποιες συνθήκες να συζητήσει και θέμα
στρατευμάτων και ζητήματα Εγγυήσεων.
Πότε όμως; Σε δεκαπέντε χρόνια, εάν και
εφόσον θα συμφωνούσε να γίνει τούτο. Και
αναλόγως -όπως εξήγησε ο Τσαβούσογλου- πώς θα προχωρούσε η υλοποίηση
της συμφωνίας. Την ίδια ώρα, όμως, θα ικανοποιούνταν οι απαιτήσεις της στα θέματα των εσωτερικών πτυχών. Στο θέμα του
επεμβατικού δικαιώματος το είπε και η τότε

Ανακοίνωση Υπουργείου
Εξωτερικών για την 38η επέτειο
της παράνομης ανακήρυξης του
ψευδοκράτους στην Κύπρο
Σήμερα είμαστε μάρτυρες ακόμη
μίας θλιβερής επετείου. Της ανακήρυξης του ψευδοκράτους στα
κατεχόμενα από την Τουρκία
εδάφη της Κύπρου.
Η επέτειος αυτή υπενθυμίζει για
38η συνεχή χρονιά την κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών
Αρχών του Καταστατικού Χάρτη
των Ηνωμένων Εθνών και του
Διεθνούς Δικαίου.
Η Τουρκία δυστυχώς εξακολουθεί να αποτελεί τη μόνη χώρα
που αγνοεί επιδεικτικά τη ρητή
καταδίκη της ανακήρυξης της εν
λόγω παράνομης και αποσχιστικής οντότητας από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τις Αποφάσεις 541/1983
και 550/1984.
Στη διαρκή περιφρόνηση, από πλευράς
Τουρκίας, των ανωτέρω Αποφάσεων και
του Διεθνούς Δικαίου έχουν προστεθεί οι
παράνομες τουρκικές προσπάθειες για τη
δημιουργία νέων τετελεσμένων στα Βαρώσια, κατά σαφή παράβαση της Απόφασης
ΣΑ 789/1992, οι παραβιάσεις στις Kυπριακές θαλάσσιες ζώνες, καθώς και η εμμονή

σε απαράδεκτες αξιώσεις για δήθεν «λύση»
δύο κρατών, εκτός του πλαισίου των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας.
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι αρωγός
στις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, καθώς και για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της Mεγαλονήσου
στη βάση των Αποφάσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Μια Νήσος ενωμενη, απαλλαγμένη από κατοχικά στρατεύματα και από το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων.

Ύπατος Εκπρόσωπος Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Άμυνας, Φρεντερίκα Μογκερίνι, στη συνάντησή της με τον κ. Γκουτέρες. Οι Τούρκοι τοποθετούνταν αόριστα. Η
ίδια είπε στον Τσαβούσογλου ότι η Ε.Ε. δεν
δεχόταν επεμβατικό δικαίωμα και αυτός τις
έλεγε διάφορα. Επί της ουσίας τίποτα.
Η δημοσίευση των απόρρητων πρακτικών
φωτίζει την εικόνα που είχαν τα Ηνωμένα
Έθνη. Είτε αξιοποιούνται υπό την έννοια ότι
αξιολογούνται τα όσα καταγράφονται, είτε
τα προσπερνούν όσοι πιστεύουν μόνο τη
δική τους φωνή, τούτο είναι θέμα επιλογής.
Επί τούτου δεν μπορούν να γίνουν πολλά.
Κάποιοι επιμένουν να πυροβολούν τα πόδια τους, να αυτομαστιγώνονται, γιατί θεωρούν πως έτσι θα δικαιωθούν. Δικαίωμά
τους.
ΣΗΜ: Ο Άντρος Κυπριανού, ο οποίος στο
Κραν Μοντάνα αναρτούσε πανηγυρικό

τουίτ για τις προτάσεις- υποχωρήσεις του
Προέδρου Αναστασιάδη, υποστηρίζει πως
γίνεται αποσπασματική δημοσιοποίηση
των πρακτικών. Αδιάβαστος. Τα πρακτικά
δημοσιεύονται ως έχουν. Θα δημοσιευθούν τα πρακτικά όλων των συναντήσεων.
Με αποκορύφωμα το δείπνο. Υποστηρίζει
ακόμη πως ο Τσαβούσογλου παρουσίασε
αρχικές θέσεις. Μα είχε δύο συναντήσεις
με τον Γ.Γ. λίγο πριν το δείπνο και κατέθεσε
προτάσεις εγγράφως και όπως φάνηκε δεν
έκανε πίσω. Γιατί τόσο άγχος ο τέως γ.γ. του
ΑΚΕΛ; Ο ίδιος επικαλείται και τη συνάντηση του με τον Τσαβούσογλου μετά το Κραν
Μοντάνα. Καιρός να δημοσιοποιήσει και το
πρακτικό της συνάντησης. Όσο δε τον κ.
Αναστασιάδη, ο κ. Κυπριανού έχει ευθύνη
και για την εκλογή του και την επανεκλογή
του.

Μπορέλ: Έγγραφο επιλογών για
Βαρώσια ενώπιον των «27»
Μετά τη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινά η
διαδικασία για προετοιμασία και παρουσίαση εγγράφου επιλογών ως απάντηση για
τις ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια,
με στόχο να παρουσιαστεί στο επόμενο
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 13
Δεκεμβρίου, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση
της συνόδου ο Ύπατος Εκπρόσωπος Ζοζέπ Μπορέλ.
Αναφερόμενος στο ζήτημα των Βαρωσίων,
που συζητήθηκε κάτω από τον τίτλο των
τρεχουσών εξελίξεων, ο κ. Μπορέλ ανέφερε
πως έθεσε στο Συμβούλιο τις μονομερείς
ενέργειες της Τουρκίας, οι οποίες όπως είπε
έρχονται σε αντίθεση με τις αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας και θέτουν σε κίνδυνο τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών.
Σημειώνοντας ότι τα κράτη μέλη εξέφρασαν
την ισχυρή αλληλεγγύη τους, πρόσθεσε
πως «τώρα θα πρέπει να τη μετατρέψουμε
σε συγκεκριμένες προτάσεις για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση».
«Προς αυτή την κατεύθυνση, έχουμε συμφωνήσει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ώστε
το έγγραφο επιλογών να παρουσιαστεί το
συντομότερο στην COREPER» πρόσθεσε,
σημειώνοντας πως εναπόκειται στην προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να αποφασίσει
την ατζέντα, και τόνισε πως αυτό θα γίνει
μέχρι τον Δεκέμβριο ώστε να διασφαλιστεί
πως θα παρουσιαστεί ενώπιον των ΥΠΕΞ.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μπορέλ επεσήμανε πως το έγγραφο θα περιέχει
επιλογές στη βάση όλων των διαθέσιμων
πληροφοριών και των πληροφοριών που
έχουν συλλεχθεί. Πρόσθεσε πως θα πρέπει
να περιμένουν ακόμα λίγο για την διαμόρφωσή του, «αλλά όχι πολύ».
Σύμφωνα με πληροφορίες, το έγγραφο επιλογών θα αποτελείται από δύο ενότητες,
την παρουσίαση της κατάστασης στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων και την
καταγραφή των επιλογών που έχει ενώπιον
της η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιδράσει.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά τη
συζήτηση του θέματος, ο κ. Μπορέλ ενημέρωσε τους ΥΠΕΞ για την πορεία της προετοιμασίας του εγγράφου και έκανε εκτενείς αναφορές σε έκθεση των υπηρεσιών

πληροφοριών της Κομισιόν στην οποία
καταγράφεται επακριβώς η κατάσταση στα
Βαρώσια και στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.
Η έκθεση, στην οποία στοιχειοθετούνται οι
ενέργειες της Τουρκίας και της τ/κ πλευράς
στα Βαρώσια και στα κατεχόμενα, έπρεπε
να ολοκληρωθεί προτού προχωρήσει η διαμόρφωση του εγγράφου επιλογών σύμφωνα με πληροφορίες.
Στην παρέμβασή του ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την απαρέσκεια της Κύπρου
για την καθυστέρηση που σημειώθηκε
στη διαδικασία και τόνισε πως θα πρέπει
να σταλεί το μήνυμα πως οι ενέργειες της
Τουρκίας δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Το έγγραφο αναμένεται να κυκλοφορήσει το
συντομότερο, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα
καταγράφηκαν στην έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών αλλά και την επιστολή
του Κύπριου ΥΠΕΞ, όπου καταγράφονται
εισηγήσεις για συγκεκριμένους τρόπους
αντίδρασης.
Δεν αποκλείεται, εφόσον το έγγραφο προετοιμαστεί γρηγορότερα, να προωθηθεί για
έγκριση με γραπτή διαδικασία πριν τον Δεκέμβριο, αν και αυτό θεωρείται προς το παρόν απομακρυσμένο ενδεχόμενο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, επιδίωξη της
κυπριακής πλευράς είναι οι επιλογές να περιλαμβάνουν κυρίως πολιτικές και νομικές
επιλογές παρά στοχευμένες κυρώσεις, περιορίζοντας έτσι την υπό διαμόρφωση θετική ατζέντα Τουρκίας - ΕΕ καθώς και χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων.
Την ανάγκη να προχωρήσει η συγκεκριμένη
διαδικασία στήριξαν η Γαλλία, η Ελλάδα, η
Ισπανία, η Μάλτα και η Σλοβενία ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου.
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Σπέχαρ: Εξαιρετικά δύσκολες
στιγμές διανύει η ειρηνευτική
διαδικασία στην Κύπρο
Εξαιρετικά δύσκολες στιγμές διανύει η ειρηνευτική διαδικασία στην Κύπρο, ανέφερε η
Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, σημειώνοντας ότι οι θέσεις των δύο πλευρών έχουν απομακρυνθεί περαιτέρω τους τελευταίους μήνες.
Σε ομιλία της στο συνέδριο του Economist
στη Λευκωσία, με τίτλο «Οι τρέχουσες
προκλήσεις και ευκαιρίες στο Κυπριακό:
H άποψη του ΟΗΕ», η κ. Σπέχαρ ανέφερε ότι αν και υπάρχει σχετικά ειρήνη στην
Κύπρο με την απουσία πολέμου, εντούτοις
δεν βρίσκεται σε ειρήνη γιατί συνεχίζεται η
διαμάχη».
Σημείωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη διαβλέπουν
μακροχρόνια σταθερότητα και ένα σταθερό
μέλλον στην Κύπρο και στην περιοχή είναι
άρρηκτα συνδεδεμένο με την επίλυση του
Κυπριακού.
Στην ομιλία της, σημείωσε ότι καθώς το συνέδριο, επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα, τη
σταθερότητα και την ασφάλεια, όλες αυτές
είναι θεμελιώδεις έννοιες που σχετίζονται
με την ειρήνη. "Ως ΟΗΕ, θεωρούμε ότι η
μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ένα βιώσιμο και ασφαλές μέλλον στην Κύπρο καθώς και στην περιοχή, συνδέονται άρρηκτα
με την επίλυση του Κυπριακού", δήλωσε
η κ. Σπέχαρ, σημειώνοντας ότι "υπάρχουν
πολλές προκλήσεις στην πορεία για επίτευξη όσο και για τη διατήρηση μιας τέτοιας
ειρήνης".
Εξήγησε ότι διανύουμε «εξαιρετικά δύσκολες στιγμές στην ειρηνευτική διαδικασία»
αλλά οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν και ο ΓΓ τόνισε ότι δεν θα παραιτηθεί. Ωστόσο δεν έχουν πραγματοποιηθεί
ουσιαστικές συνομιλίες από τον Ιούλιο του
2017 και ο ΓΓ ανησυχεί για το μέλλον της ειρηνευτικής διαδικασίας με τα νέα δεδομένα
στο νησί που δημιουργούνται, είπε.
Αναφέρθηκε στις περιπτώσεις που οι ηγέτες είχαν συναντηθεί, σημειώνοντας ότι "αν
και αυτές οι σπάνιες συναντήσεις παρείχαν
ευκαιρίες για διάλογο, οι συζητήσεις που
έλαβαν χώρα δεν έχουν οδηγήσει σε σημαντική εξέλιξη η οποία θα επιτρέψει επιστροφή σε ουσιαστικές συνομιλίες".  Κατ’
ακρίβεια, ανέφερε, οι θέσεις των δύο πλευρών έχουν απομακρυνθεί ακόμη περισσότερο τους τελευταίους μήνες και μίλησε για
για αρνητικές δηλώσεις και μη βοηθητική
ρητορική και πολιτική πόλωση που οξύνεται, τόσο μεταξύ όσο και εντός των δύο
πλευρών.
Ανέφερε επίσης ότι σύμφωνα με τελευταίες
δημοσκοπήσεις, αν και περισσότεροι Κύπριοι επιθυμούν λύση που θα πρέπει να
επιτευχθεί το συντομότερο, εντούτοις όλο
και λιγότεροι Ε/κ και Τ/κ στο νησί πιστεύουν
ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί και η προσοχή αρκετών στρέφεται αλλού.
Σε περιφερειακό επίπεδο, οι εντάσεις έχουν
αρχίσει να φουντώνουν και πάλι, είπε προσθέτοντας ότι "δεν είναι μυστικό ότι το Κυπριακό είναι εγκλωβισμένο σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο όπου οι ρόλοι των
γειτόνων, και ιδιαίτερα της Τουρκίας και της
Ελλάδας, δύο εγγυητριών δυνάμεων, είναι
καίριας σημασίας".
Η κ. Σπεχάρ υπενθύμισε ότι ο Γενικός Γραμματέας κάλεσε όλα τα μέρη να αποφύγουν
ενέργειες που θα μπορούσαν να εντείνουν
την ένταση και να εκτροχιάσουν τις προσπάθειες για αναζήτηση κοινού εδάφους

για επανάληψη των συνομιλιών. "Είναι
περισσότερο από ποτέ προφανές ότι το
στάτους κβο δεν είναι στατικό και ότι η κατάσταση στο νησί και στην περιοχή είναι
ρευστή", παρατήρησε.  Αυτό οδηγεί στο
ερώτημα εάν, στην ίδια την Κύπρο, υπάρχει
ειρήνη, δήλωσε η κ. Σπεχάρ, σημειώνοντας
ότι "η κατάσταση είναι σχετικά ειρηνική, καθώς υπάρχει η απουσία πολέμου, αλλά η
Κύπρος δεν είναι εν ειρήνη, καθώς η διαμάχη συνεχίζεται. Σημείωσε ότι οι τελευταίοι
μήνες συνοδεύονται από εντεινόμενη δυσπιστία μεταξύ των μερών.
Όσον αφορά το ζήτημα του κατά πόσο μπορεί να επικρατήσει ασφάλεια και η οικονομική ευημερία να ανθίσει σε ένα διαιρεμένο
νησί, η κ. Σπεχάρ πρόσθεσε ότι "όλοι πρέπει να διατηρήσουμε την ελπίδα ζωντανή,
όχι μόνο με λόγια αλλά, το πιο σημαντικό,
με πράξεις. Ο ΟΗΕ έχει στηρίξει διάφορες
χώρες σ’ όλο τον κόσμο για την επίτευξη
ειρήνης, «και θα συνεχίσει να το κάνει στην
Κύπρο, και έχει δεσμευτεί όχι μόνο να επιτύχει αλλά και να διατηρήσει την ειρήνη".
Συνέχισε λέγοντας ότι για να διατηρηθεί η
ειρήνη η οποία είναι εύθραυστη θα πρέπει να έχει την ανάμιξη και των τοπικών
φορέων, δηλαδή γυναίκες, νεολαία, οικονομικούς παράγοντες και την κοινωνία
των πολιτών εκτός από τους επίσημους
διαπραγματευτές.
Ανέφερε ότι Ε/κ και Τ/κ έχουν τις ίδιες βασικές ανησυχίες και από την αρχή της πανδημίας, αυτές έχουν μεγαλώσει, ιδιαίτερα
στον τομέα της οικονομίας και στα θέματα ασφάλειας και υγείας, σε σχέση με τον
κορωνοϊό.
Η τρέχουσα κοινωνικοοικονομική και πολιτική κατάσταση ενδέχεται να επιδεινωθεί
περαιτέρω, ανέφερε, καθώς τόσο οι δύο
πλευρές εξακολουθούν να απομακρύνονται
περαιτέρω, όπως και οι αντίστοιχες οικονομίες τους. Οι αλλαγές αυτές περιορίζουν τις
επιλογές για επίλυση του Κυπριακού.
Σχετικά με το πώς να προχωρήσουμε, η κ.
Σπεχάρ ανέφερε ότι όλα τα μέρη έχουν δηλώσει την επιθυμία και την προθυμία τους
να επιδιώξουν μια πολιτική λύση μετά από
διαπραγματεύσεις. Ανέφερε επίσης ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κίνητρα για όλα τα
μέρη να εξετάσουν το ενδεχόμενο επανάληψης των συνομιλιών, προσθέτοντας ότι
ο ΟΗΕ μπορεί να εργαστεί πάνω σε αυτό,
το οποίο μπορεί να παρέχει τις απαραίτητες
αμοιβαίες διαβεβαιώσεις μεταξύ των μερών
για την επανεκκίνηση μιας διαδικασίας.
Η συνεπής στήριξη του Συμβουλίου Ασφαλείας αποτελεί δύναμη, ανέφερε προσθέτοντας ότι παρά τις τρέχουσες δυσκολίες, η
Γραμματεία του ΟΗΕ δεν εγκαταλείπει την
Κύπρο και θα συνεχίσει να εργάζεται με τα
μέρη για να βρει τρόπο επιστροφής στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η προσφορά για διορισμό ενός απεσταλμένου
για τη διευκόλυνση τέτοιων συζητήσεων
«εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι» και
θα πρέπει να αδράξουν την ευκαιρία όλα τα
μέρη, είπε.
Ανέφερε ότι όλοι έχουν ρόλο να διαδραματίσουν, όπως η ΕΕ. Ως εκ τούτου, μπορούν
και πρέπει να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τους δύο ηγέτες για την επίλυση του
Κυπριακού με τρόπο που εξυπηρετεί το καλύτερο συλλογικό τους συμφέρον.

Κυπριακό και τουρκικές προκλήσεις
ενώπιον Δένδια - Χριστοδουλίδη
Το Κυπριακό και η τουρκική προκλητικότητα
ήταν το κύριο θέμα συζήτησης του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Χριστοδουλίδη, με
τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας,
Νίκο Δένδια, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για να μιλήσει στο 17ο ετήσιο συνέδριο
του «The Economist».
Σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους στο
Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας είπε
ότι η Τουρκία «προσπαθεί να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα επί του εδάφους, στην
Αμμόχωστο, παραβιάζει πάλι τις αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας, παραβιάζει την
κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα της
Κυπριακής Δημοκρατίας, με ενέργειες προκλητικές και παράνομες, συνεχίζονται οι δηλώσεις, αλλά συνεχίζεται και η κατοχή».
«Η τουρκική και τουρκοκυπριακή πλευρά,
επιμένουν να συζητείται μια λύση του Κυπριακού εκτός του πλαισίου των σχετικών
αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας
και της διεθνούς νομιμότητας, κάτι που δεν
πρόκειται να συμβεί», τόνισε και πρόσθεσε
πως «προτάσεις εκτός του πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας δεν μπορούν να τύχουν
συζήτησης».
Ο κ. Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα θα είναι
αρωγός «στις προσπάθειες της Κυπριακής
Δημοκρατίας για να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις» και να λυθεί το Κυπριακό
στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου
Ασφαλείας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
«Το όραμά μας παραμένει ένα νησί ενωμένο, απαλλαγμένο από στρατεύματα κατοχής, απαλλαγμένο από αναχρονιστικές
εγγυήσεις», τόνισε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, αναφέροντας παράλληλα ότι «θα συνεχίσουμε
να καταδικάζουμε τις παράνομες τουρκικές
ενέργειες».
Από την πλευρά του, ο κ. Χριστοδουλίδης
τόνισε πως Κύπρος και Ελλάδα εργάζονται
«από κοινού, τόσο προς την κατεύθυνση
των ΗΕ και των πέντε Μονίμων Μελών του
Συμβουλίου Ασφαλείας όσο και προς την
κατεύθυνση της ΕΕ και των 27 κρατών μελών, για να δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες, που θα επιτρέπουν την ουσιαστική
επανέναρξη των συνομιλιών στην βάση του

συμφωνημένου πλαισίου».
«Η συνεχιζόμενη τουρκική προκλητικότητα
που εκτείνεται, γενικότερα, πολυεπίπεδα
στην περιοχή και όχι μόνο, αναπόφευκτα
προκαλεί απογοήτευση και έλλειψη αισιοδοξίας, αλλά η προσπάθεια μας δεν τερματίζεται. Αντιθέτως, οι ενέργειές μας εντείνονται και ενισχύονται», υπογράμμισε.
Επίσης, ο κ. Δένδιας είπε ότι έχει συναντήσει αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες τον
κ. Χριστοδουλίδη και «αυτό αντανακλά το
εξαιρετικό επίπεδο συντονισμού για όλα τα
θέματα που μας απασχολούν», μεταξύ των
οποίων το Κυπριακό.
Ανέφερε ότι τόσο ο κ. Χριστουδουλίδης
όσο και ο ίδιος τόνισαν στους Ευρωπαίους
εταίρους τους ότι «η συνέχιση της τουρκικής παραβατικότητας η οποία αντιβαίνει τις
αποφάσεις του Συμβουλίου δεν μπορεί να
μείνει αναπάντητη».
Πρόσθεσε ότι στο επόμενο Συμβούλιο, τον
ερχόμενο Δεκέμβριο, «αναμένουμε συγκεκριμένα μέτρα για αυτή την κατάσταση»,
στη βάση των προτάσεων του Ύπατου Εκπροσώπου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
τις οποίες «περιμένουμε πολύ σύντομα».
Επίσης, ο κ. Δένδιας είπε ότι «δεν έχουμε
την παραμικρή τιμωρητική διάθεση προς
την Τουρκία και δεν έχουμε την παραμικρή
τιμωρητική διάθεση απέναντι στην τουρκική
κοινωνία» και εξέφρασε την ελπίδα η Τουρκία να ασπαστεί το διεθνές δίκαιο και ότι «θα
πάψει να προωθεί μια οθωμανική, αναθεωρητική ατζέντα, θα πάψει να έχει αποσταθεροποιητικά όνειρα».

Τατάρ: Στο Κραν Μοντανά τελείωσε
η προοπτική για ομοσπονδιακή λύση
H διαδικασία στο Κραν Μοντανά είναι μια
σημαντική ένδειξη του ότι τελείωσε η προοπτική για ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση της «προεδρίας» την
οποία επικαλείται η τ/κ εφημερίδας «Γκιουνές» σε δημοσίευμά της.  O Τ/κ ηγέτης, είπε
ότι θα προωθηθεί η νέα πολιτική στο Κυπριακό σε πλήρη αρμονία με την Τουρκία και
ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεχτή μια επιβαλλόμενη λύση στην Κύπρο.  Σύμφωνα με
τη δήλωση της «προεδρίας» ο Ερσίν Τατάρ
είπε ότι παρά τις οικονομικές δυσκολίες που
δημιουργούν οι συνθήκες της πανδημίας,
πραγματοποιούνται επενδύσεις σε όλους
τους τομείς στα κατεχόμενα και έτσι θα συνεχιστεί η ανάπτυξη.  Ο Τ/κ ηγέτης ισχυρίστηκε ότι «οι Ελληνοκύπριοι επιθυμούν την
συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας υπό
την περιβολή της ομοσπονδίας με μερικές
συνταγματικές τροποποιήσεις» λέγοντας
ότι «μόνο μια συμφωνία με συνεργασία δύο

χωριστών κρατών στη βάση της κυριαρχικής ισότητας θα μπορούσε να γίνει αποδεχτή», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.  Ισχυριζόμενος ότι στην Κύπρο υπάρχουν «δύο
λαοί, δύο κράτη και δύο δημοκρατίες», ο
Ερσίν Τατάρ είπε ότι μια μέρα θα γίνει αποδεχτή η «δίκαια υπόθεση του τουρκοκυπριακού λαού», κατά την έκφρασή του.    Σύμφωνα με την τ/κ εφημερίδα «Γκιουνές» ο
«πρωθυπουργός» συναντήθηκε και με τον
Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κοινοταρχών
Κωνσταντινούπολης, Καντίρ Ντελίμπαλτά,
επαναλαμβάνοντας ότι η πορεία των κατεχομένων από εδώ και μπρος είναι η πολιτική «των δύο κυρίαρχων ίσων κρατών»,
όπως δήλωσε.  Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι ο
πανικός και το στρες που επικρατεί στην
«νότια Κύπρο», όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρατία, για την γραπτή υποβολή και στον ΟΗΕ, της νέας πολιτικής των
«δύο κυρίαρχων και ίσων κρατών», δείχνει
ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο.
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Οι ελεύθεροι κι ωραίοι του Νοέμβρη
Είναι 16 Νοεμβρίου του
1973.
Γίνεται
κοσμογονία
εδώ και δυο μέρες στο
Πολυτεχνείο.
Η μαμά μου και η γιαγιά
μου έχουν αφήσει ό,τι κάΣεμίνα
ΔΙΓΕΝΗ
νουν κι ακούν, βουρκωμένες και αμήχανες, τις βραχνιασμένες φωνές στο ραδιόφωνο, να λένε:
«Εδώ Πολυτεχνείο! Αδέλφια μας στρατιώτες, είμαστε άοπλοι!».
Μέσα στο Πολυτεχνείο και έξω από αυτό,
χιλιάδες πολίτες έχουν ξεσηκωθεί και διαδηλώνουν ενάντια στη δικτατορία.
Οι φοιτητές έχουν στήσει ραδιοφωνικό πομπό που κατασκευάζουν σε χρόνο ρεκόρ,
στα εργαστήρια της σχολής Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών: «Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάει ο ραδιοφωνικός
σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων
φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων».
Η φοιτητική κινητοποίηση έχει μετατραπεί
σε λαϊκή εξέγερση, η χούντα πρώτη φορά
βρίσκεται αντιμέτωπη με κάτι τόσο σφοδρό
και μαζικό. Ακούμε τις συνεχείς εκκλήσεις
για φάρμακα, ιατρικά εργαλεία, γιατρούς και
ασθενοφόρα.
Η γιαγιά μου δίπλα στο ραδιόφωνο, όχι
μόνο τους ακούει με προσοχή, αλλά και,
όπως πάντα, απαντάει: «Αχ παιδάκια μου,
τι είναι αυτό που πάθατε; Να προσέχετε,
έχουν όπλα αυτοί, είναι κακοί άνθρωποι, να
'χετε τον νου σας» - η γιαγιά μου πάντα συνομιλεί και με το ραδιόφωνο και με την τηλεόραση. Εχει τη βεβαιότητα ότι την ακούν. Γι'
αυτό τους νουθετεί όλους, με πολλή αγάπη.
Εγώ αναρωτιέμαι τι μπορώ να κάνω.
Έχω αποφασίσει να πάω στο
Πολυτεχνείο.
Πηγαίνω στο μπάνιο κι αδειάζω μέσα στη
μεγάλη σχολική τσάντα όλο το φαρμακείο
του σπιτιού. Τετράδια, βιβλία και μολύβια
κρύβονται κάτω από το στρώμα. Διαπράττω και την πρώτη κλοπή: Παίρνω από την
καβάτζα της μαμάς 700 δραχμές.
Σήμερα είμαι απογευματινή. Φοράω την
μπλε ποδιά και φεύγω για το σχολείο. Έχω
ήδη τηλεφωνηθεί με τη Χριστίνα και με περιμένει στη στάση του λεωφορείου. Κουβαλάει στη δική της τσάντα - όπως μ' ενημερώνει
- καμιά εικοσαριά τυρόπιτες, σοκολάτες και
μπισκότα.
Αγοράζω και εγώ ό,τι μπορώ από το φαρμακείο κι από το ζαχαροπλαστείο του

κυρίου Γιώργου και πάμε στο
Πολυτεχνείο.
Κρυφά από τους δικούς
μας. Ήμασταν πια κι εμείς
στην παρανομία.
Χιλιάδες κόσμος, φοιτητές,
μαθητές, εργαζόμενοι, βρίσκονται ήδη εδώ, για ν' αγωνιστούν ως την τελική νίκη. Μόλις έχει φτάσει και επιτροπή
αγροτών από τα Μέγαρα και
συναντιέται με τη Συντονιστική των φοιτητών.
Πάμε και εμείς μέσα και ξεφορτώνουμε την πραμάτεια
μας. Στο μεταξύ, έχω αγοράσει και όλα τα κουλούρια
που είχε ένας πλανόδιος
κουλουράς, οπότε η συνολική
προσφορά μας κάνει μια άλφα εντύπωση
στα παιδιά, που μας λένε ευχαριστώ και
μας φιλάνε σταυρωτά. Ακριβώς πίσω μας,
ακούω μια αγαπημένη φωνή και δυνατά
χειροκροτήματα.
Σε απόσταση αναπνοής, ο Νίκος Ξυλούρης! Τραγουδάει συγκλονιστικά (και μαζί
του όλος ο κόσμος) το «Πότε θα κάνει
ξαστεριά».
Τον σηκώνουν στα χέρια. Είναι πραγματικά σαν Αρχάγγελος. Ένα παιδί με κρητική
προφορά, από τη Συντονιστική, λέει πως
«ο Ψαρονίκος είναι εδώ από το πρώτο λεπτό και δεν κρύφτηκε στιγμή. Θέλει να ξέρουν όλοι πως είναι μαζί μας».
Ο Ξυλούρης τραγουδάει δίπλα μου γελαστός και αγέρωχος, κάνοντας το σήμα της
νίκης.
Δεν ξέρω πώς περνάνε οι ώρες, δεν έχω
επαφή με τον χρόνο, δεν είμαι πια με τη
Χριστίνα, τη χάνω μες στον κόσμο, τρέμω
στην ιδέα τού τι θα γίνεται στο σπίτι, που θα
αναρωτιούνται γιατί δεν γύρισα ακόμη από
το σχολείο, είχα πεντάωρο υποτίθεται.
Μαμά και γιαγιά θα 'χουν τρελαθεί, ψιλοζαλίζομαι, είναι πολύς ο κόσμος εδώ, δε χωράμε, με σπρώχνουν, προσπαθώ να μην
πέσω, κρατιέμαι καλύτερα στα κάγκελα.
«Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία», φωνάζουμε εμείς - «Δε σε θέλει ο λαός, πάρ' τη Δέσποινα και μπρος», λένε κάποιοι απέξω.
Θα με σκοτώσει ο πατέρας μου, σκέφτομαι,
πρέπει να γυρίσω σπίτι.
Πέφτει πολύ ξύλο τριγύρω.
Σπασμένα πανό. Ματωμένα πρόσωπα.
Οδοφράγματα. Έχει αγριέψει πολύ η αστυνομία. Φοβάμαι.

«Έξω τώρα οι Αμερικάνοι. Έξω οι ΗΠΑ
και το ΝΑΤΟ. Έξω οι βάσεις του θανάτου». «Είμαστε άοπλοι, αδέλφια μας
στρατιώτες, είμαστε άοπλοι!»
Πρέπει οπωσδήποτε να βγω έξω. Είναι
βράδυ κι εδώ θα χυθεί πολύ αίμα σε λίγο.
Το βλέπω το πράγμα. Σέρνομαι ανάμεσα
στο πλήθος και κατορθώνω να βγω στην
Πατησίων.
Οι άνθρωποι γύρω από το Πολυτεχνείο
ουρλιάζουν: «Κάτω η χούντα, η χούντα
θα πέσει απ' το λαό».
Οι αστυνομικοί μοιάζουν λυσσασμένοι. Πέφτει ξύλο. Δακρυγόνα. Φωτιές.
Παθαίνω σύγκρυο, τρέχω προς το θέατρο
«Αλφα», όταν κάποιο πολύ δυνατό χέρι μ'
αρπάζει από τη μέση.
«Ήρθε το τέλος μου», σκέφτομαι, και
γυρίζω να δω τον προσωπικό μου Μάλλιο ή Μπάμπαλη. Είναι ο μπαμπάς μου.
Αλλόφρων!
Το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι, εκείνο το
κλάσμα του δευτερολέπτου, έτσι όπως τον
βλέπω ανήσυχο για μένα, είναι: «Μ' αγαπάει!». Οπότε, ας με χαστουκίσει, ας μου κάνει
ό,τι θέλει, αρκεί που ανησύχησε τόσο πολύ
για μένα κι έτρεξε σαν τρελός να με ψάξει,
ποιος ξέρει πόσες ώρες να με ψάχνει.
Είναι κατακόκκινος, εκνευρισμένος, αγχωμένος, με σέρνει μέχρι το αυτοκίνητό του,
από το χέρι, από τους ώμους, από τα μαλλιά, ούτε που θυμάμαι.
Αυτό που θυμάμαι είναι ότι μάλλον μου
σώζει τη ζωή.
Μισή ώρα μετά, η Αστυνομία στα Χαυτεία
χτυπά διαδηλωτές στο ψαχνό, εκτός από

δακρυγόνα ρίχνει και πραγματικά πυρά.
Νομίζω κάπου τότε, ανακοινώνεται και ο
πρώτος νεκρός.
Σε όλη τη διαδρομή, μέχρι την Ακαδημία
Πλάτωνος, οδηγεί σαν τρελός, δε με κοιτάζει και δε μου μιλάει. Σταματάει μόνο σ' ένα
περίπτερο και παίρνει τηλέφωνο τη μαμά
μου:
«Τη βρήκα. Ερχόμαστε».
Τη στιγμή που παρκάρει κάτω από το σπίτι, με πιάνει από τους ώμους και μου λέει,
ακουμπώντας σχεδόν τη μύτη του στη μύτη
μου:
«Δεν θα ξανακάνεις ποτέ κρυφά ούτε κάτι
κακό ούτε κάτι καλό. Συνεννοηθήκαμε;».
«Πώς με βρήκες;».
«Πήρε η Χριστίνα τηλέφωνο κατατρομαγμένη κι είπε πως σ' άφησε, όπως βλέπουμε
την πύλη, αριστερά».
«Κι εσύ αυτό δε θα 'κανες;».
«Αλλο είμαι εγώ, εγώ δεν είμαι εσύ... κι εγώ
το 'κανα το πρωί».
**********************************************
**********************************************
Αυτό είναι ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο του βιβλίου μου «Κίτρινο Υποβρύχιο», που αναφέρεται σ' εκείνες τις τρεις
νύχτες του Νοέμβρη.
Πολλά από τα παιδιά, που πρωταγωνίστησαν σ' αυτές, έγιναν μετά φίλοι μου. Νιώθω περήφανη και τυχερή που με κάποια
από αυτά συμπορευτήκαμε κι αγαπιόμαστε
ακόμη.
Ήταν οι ελεύθεροι κι ωραίοι. Ήταν οι
άοπλοι.
Αυτοί που δεν εξαργύρωσαν.
Κάποιους άλλους, που μετά από εκείνες τις
νύχτες, χάθηκαν στη σκόνη του συμβιβασμού, δεν τους θυμάμαι.
Δε χωράνε μέσα στη φλεγόμενη εικόνα των
ανθρώπων που πάλεψαν ενάντια στους
παντοδύναμους μηχανισμούς ενός απάνθρωπου συστήματος, για να φτιάξουν έναν
άλλο κόσμο με ελευθερία, δικαιοσύνη,
αλληλεγγύη.
Που άνοιξαν έναν άλλο δρόμο, έναν δρόμο
ανοιχτό να τον περπατήσουμε, σε μια εποχή που οι κρατούντες θέλουν να ξεμπερδέψουν με την ουσία του Πολυτεχνείου, των
μηνυμάτων και του περιεχομένου του.
Το Πολυτεχνείο, όμως, συνεχίζεται και σήμερα, μέσα στα αμφιθέατρα, στους δρόμους και στους καθημερινούς αγώνες.
Ολα αυτά, που κανείς δεν μπορεί ν' αλλάξει,
είναι το Πολυτεχνείο!

48η Επέτειος του Πολυτεχνείου: Τα μηνύματα της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας
Στη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αναφέρεται η πολιτειακή και πολιτική
ηγεσία. Κοινή συνισταμένη στα μηνύματα
είναι ότι το Πολυτεχνείο αποτελεί κορυφαία
πράξης αντίστασης κατά της χούντας των
συνταγματαρχών και ημέρα τιμής σε όσους
αγωνίσθηκαν για τη δημοκρατία και την
ελευθερία.
H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου κατέθεσε στεφάνι και
στο μήνυμά της υπογράμμισε ότι οι θυσίες
των νέων που όρθωσαν το ανάστημά τους
εξακολουθούν να εμπνέουν και σήμερα.
«Η νεολαία σήμερα που μετά από την οικονομική κρίση βιώνει και μία υγειονομική
κρίση, καλείται να πορευθεί σε έναν πολυσύνθετο κόσμο γεμάτο προκλήσεις και αβεβαιότητες. Έχουμε χρέος να σταθούμε δίπλα
τους και να στηρίξουμε την προσδοκία τους

για ένα καλύτερο μέλλον, στο πλαίσιο μιας
ανοικτής κοινωνίας που να μας περιλαμβάνει όλους» τόνισε η κα. Σακελλαροπούλου.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο μήνυμά του, επισήμανε ότι τα
μηνύματα εκείνων των μεγάλων στιγμών
μετατρέπονται σήμερα σε καθημερινό προσανατολισμό προς μία ασφαλή δημοκρατία, ενώ, κάνοντας αναφορά στη συγκυρία
της πανδημίας, σημειώνει την ανάγκη εμβολιασμού και προστασίας της δημόσιας
Υγείας. «Δεν νοσταλγούμε γερασμένα συνθήματα», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, «αλλά
υλοποιούμε ζωντανά αιτήματα. Χτίζοντας
μία οικονομία που αυξάνει την ευημερία
όλων, σεβόμενη το περιβάλλον. Μία παιδεία που προσφέρει εργασία και πρόοδο.
Και μία δυναμική κοινωνία που δεν αφήνει
κανέναν πίσω».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Αλέξης
Τσίπρας τόνισε σε ανακοίνωσή του: «Τιμούμε και φέτος την εξέγερση του Νοέμβρη
με τους διαχρονικούς αγώνες της νέας γενιάς για δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη
και προκοπή στον τόπο μας. Σήμερα, για
ακόμα μία φορά στους αγώνες της νεολαίας εναποθέτουμε την ελπίδα. Σε μία εποχή θλίψης, σε μία εποχή ανασφάλειας και
αβεβαιότητας, οι νέοι μπορούν να δείξουν
ξανά τον δρόμο». Ο γραμματέας του ΚΙΝΑΛ
Μανώλης Χριστοδουλάκης υπογράμμισε
πως «τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι
πάντα οδηγός μας».
Ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας
σημείωσε πως «τα μηνύματα της εξέγερσης
του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρα και σήμερα, ακριβώς γιατί τόσο η αστική δικτατορία
που υπήρχε το ’73 όσο και η αστική δημοκρατία που την αντικατέστησε μετά το ’74

υπηρετούν και εκφράζουν τα συμφέροντα
του μονοπωλιακού κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ, επιβεβαιώνουν ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό».
Ο Κυριάκος Βελόπουλος τόνισε πως
«απέναντι σε όσους καπηλεύτηκαν τα συνθήματα του Πολυτεχνείου για να γίνουν
“εξουσιαστές” στη θέση των εξουσιαστών,
η Ελληνική Λύση θα συνεχίσει να μάχεται
για το ψωμί, την παιδεία, την ελευθερία των
Ελλήνων».
Ο Γιάνης Βαρουφάκης υπογράμμισε
πως «το Πολυτεχνείο είναι ένα αγκάθι για
τη Δεξιά, ένα αγκάθι για την ολιγαρχία, γιατί
τους θυμίζει τη δυνατότητα αυτού του λαού
την ώρα που τον νομίζουν ότι τον έχουν του
χεριού τους. Ο λαός αυτός να βρει τις αστείρευτες δυνάμεις να εξεγερθεί».
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Ελλάδα, ό,τι αξίζει αληθινά !
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και συνταγές
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο krinos.ca/attiki
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Εύ Topia – Εικαστική έκθεση και δημοπρασία με φιλανθρωπικό χαρακτήρα

Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά (The Hellenic Initiative
Canada) σας προσκαλεί να επισκεφτείτε την έκθεση ζωγραφικής «Εύ Topia». Το ΤΗΙ Canada, για πρώτη φορά στην
ιστορία του, συνεργάζεται με δέκα κορυφαίους Έλληνες
καλλιτέχνες, έργα των οποίων ταξίδεψαν στο Μόντρεαλ
για να παρουσιαστούν στο ξενοδοχείο Nelligan (106 SaintPaul St W, Montreal, Quebec H2Y 1Z3) από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου. Συνολικά, 23 έργα σύγχρονης
ελληνικής ζωγραφικής προσφέρονται σε online δημοπρασία στην ιστοσελίδα
https://ca.thehellenicinitiative.org/gallery Τα έσοδα από
την πώληση των έργων θα υποστηρίξουν το πλούσιο φιλανθρωπικό έργο του οργανισμού στην Ελλάδα.
Η επιλογή των έργων έγινε από τον Ιστορικό Τέχνης Γιώργο Μυλωνά, και οι συμμετέχοντες θεωρούνται από τους
πιο αντιπροσωπευτικούς της ελληνικής ζωγραφικής. Τα
έργα των δέκα καλλιτεχνών απηχούν τα διδάγματα της
ελληνικής τέχνης, καλά συντονισμένα με τα τεχνοτροπικά
ρεύματα της σύγχρονης εποχής, ώστε μεταφέροντας την
κληρονομιά του παρελθόντος στοχεύουν στην τέχνη του

μέλλοντος.
Το «Εύ» στην πρώτη φιλανθρωπική δημοπρασία έργων
τέχνης του THI Canada αναφέρεται στο διπλό στόχο της
Οργάνωσης: από τη μία υπηρετεί την εξωστρέφεια του
σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, κάνοντας γνωστό διεθνώς ένα πολύτιμο κομμάτι της σημερινής εικαστικής σκηνής σε φορείς και συλλέκτες. Από την άλλη, το περιεχόμενο
και τα αισθητικά αποτελέσματα αυτής της πρωτοβουλίας
αντανακλά εμπνεύσεις, όχι μόνο από την τοπιογραφία και
την αρχαιότητα, αλλά επίσης από τη σημερινή ελληνική
πραγματικότητα. Απηχούν έτσι, τη θέληση για υπέρβαση
των δυσκολιών που πέρασε ο ελληνικός τόπος τα τελευταία χρόνια, κινητοποιώντας στο πλευρό του τον απανταχού ελληνισμό.
Όλα τα έργα της έκθεσης αποτελούν και μέρος ηλεκτρονικής δημοπρασίας, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν προς
το πρόγραμμα του The Hellenic Initiative Canada και της
HOPEgenesis, για την υποστήριξη οικογενειών σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας. Το πρόγραμμά αυτό στοχεύει να
ανατρέψει την αρνητική τάση γεννών που οφείλεται κυρίως

στο υψηλό κόστος και ρίσκο που συνδέεται με μία εγκυμοσύνη σε περιοχές που συχνά δεν έχουν ούτε βασικές ιατρικές εγκαταστάσεις. Το THI Canada και η HOPEgenesis
προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και εξετάσεις,
αλλά και καλύπτει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με αυτές,
συμπεριλαμβανομένου του κόστους γέννας και μεταφοράς
σε μαιευτήρια ή κέντρα με εξειδευμένο ιατρικό εξοπλισμό.
Βάσει πολλαπλών μαρτυρίων, η ενίσχυση των οικογενειών
μέσω του προγράμματος αποτελεί σημαντικό κίνητρο για
να μείνουν στον τόπο τους και να βοηθήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Κάθε πίνακας που θα δημοπρατηθεί
επιτυχώς υπολογίζεται ότι θα καλύψει τα έξοδα για 2 ή 3
γέννες, οι οποίες θα δώσουν νέα ζωή στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας.
Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του The Hellenic
Initiative Canada για να δείτε τα έργα και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Νατάσσα Μπουρλιάσκου
natasha.bourliaskos@ca.thehellenicinitiative.org
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Ο πρωθυπουργός του Καναδά
τιμά την 30η επέτειο ενθρόνισης
του Οικουμενικού Πατριάρχη
Συγχαρητήρια επιστολή του Πρωθυπουργού του Καναδά Εξοχ. Justin Trudeau για
την 30η επέτειο ενθρόνισης του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ.
Βαρθολομαίου.
Σεβασµιώτατε και φίλοι,
Είµαι στην ευχάριστη θέση να εκφράσω
τους θερµότερους χαιρετισµούς και τα συγχαρητήριά µου µε την ευκαιρία της 30ης
επετείου από την εκλογή και ενθρόνιση του
Οικουµενικού Πατριάρχη.
Επί τριάντα χρόνια ο Παναγιώτατος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως-Νέας

Είµαι βέβαιος ότι οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί
στον Καναδά θα χαρούν µε τις πολλές εορταστικές εκδηλώσεις που έχουν προγραµµατιστεί για να
Ρώµης και Οικουµενικός Πατριάρχης κ.κ. σηµατοδοτήσουν αυτή την ειδική περίσταση.
Βαρθολοµαίος, υπηρέτησε ως ο πρώτος
πνευµατικός ηγέτης των 300 εκατοµµυρίων Παρακαλώ δεχθείτε τις καλύτερες ευχές µου για µια
Ορθοδόξων Χριστιανών σε όλο τον κόσµο, αξέχαστη γιορτή.
συµπεριλαµβανοµένων και των µελών της
Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Καναδά.
Σε αυτό το διάστηµα, εργάστηκε για να προωθήσει το µήνυµα της αγάπης και της ειρήνης και για να προάγει σηµαντικές αξίες και
θρησκευτικές παραδόσεις.
Αυτό το ορόσηµο προσφέρει στους Ορθόδοξους Χριστιανούς την ευκαιρία να επαναβεβαιώσουν τη βαθιά τους θρησκευτική
πίστη και να συλλογιστούν τα γεγονότα που

Ξεκίνησε η αγιογράφηση της οροφής,
στον ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία
Τοποθετήθηκε ειδική σκαλωσιά στο εσωτερικού του Ι. Ναού
του Προφήτη Ηλία, προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση για
να τελειώσει ο αγιογράφος την επόμενη φάση του.
Σε δηλώσεις του Ιερέα π. Θεολόγου Δράκου αναφέρει ότι,
“Ελπίζουμε να τελειώσουμε πλήρως μέχρι το Πάσχα! Ευχαριστούμε όλους για τη στήριξη και τη συνεισφορά τους!”

Αρτοκλασία της Ομοσπονδίας
Θεσσαλικών Συλλόγων
Οντάριο Καναδά Θεσσαλικών
Συλλόγων Οντάριο Καναδά
Η Ομοσπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων
Οντάριο Καναδά, πραγματοποίησε την Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2021, αρτοκλασία, για
την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, στον Ι.
Ν. του Αγίου Δημητρίου. Πολλοί οι Θεσσαλοί
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και τίμησαν τη γενέτειρα τους και τους αγώνες των
Θεσσαλών για το ιδανικό της ελευθερίας.
Η πρόεδρος Θωμαή Μαντζιούρα μαζί με το
Δ. Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, ευχαρίστησαν τους παριστάμενους Θεσσαλούς.

έχουν διαµορφώσει την ιστορία και την κληρονοµιά
της Εκκλησίας τους.

2021 Scotiabank Marathon

On Sunday, October 24, 2021, Mr. John C.
Fanaras, President & Chair of the Hellenic
Home Board of Directors and Mr. Peter
Tsihlias, President of Dion Neckwear ran the
2021 Scotiabank Marathon to raise funds for
our Seniors.
Hellenic Home would like to extend its
gratitude and appreciation to everyone who
donated and sponsored our two runners. With
the support of the community, this year, we
raised over $47,000.
For the past 10 years, Mr. John C. Fanaras &
Mr. Peter Tsihlias have raised over $240,000
through the Scotiabank Marathon.
We congratulate both our runners and
commend their passion and dedication to the
Home.
By day, young Gilbert Bagnani studied
archaeology in Greece, but by night
he socialised with the elite of Athenian
society. Secretly writing for the Morning
Post in London, he witnessed both
antebellum Athens in 1921 and the
catastrophic collapse of Christian
civilisation in western Anatolia in 1922.
While there have been many accounts
by refugees of the disastrous flight

from Smyrna, few have been written
from the perspective of the west side
of the Aegean. The flood of a million
refugees to Greece brought in its wake
a military coup in Athens, the exile of
the Greek royal family and the execution
or imprisonment of politicians, whom
Gilbert knew.
[Contact Information] Gilbert’s weekly
letters to his mother in Rome reveal his
Odyssey-like adventures
on a voyage of discovery
through the origins of
western civilisation. As an
archaeologist in Greece,
he travelled through time
seeing
history
repeat
itself: Minoan Knossos,
Byzantine Constantinople
and Ottoman Smyrna were
all violently destroyed,
but the survivors escaped
to the new worlds of
Mycenaean
Greece,
Renaissance Venice and
modern Greece.
Available through Amazon.
ca (Can $49.50),
Amazon.com (US $40), or
Archaeopress.com (£25)
ibegg@trentu.ca

https://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDe
tail.asp?id={284692EF-0F9E-49C7-A400-171FC94C85D0}
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Melitzanosalata (Eggplant Salad)
Pumpkin Risotto With Bacon
•
•
•
•
•
•
•

(serves 4)
1 1/2 cups diced pumpkin or butternut
squash (peeled of course)
1 1/2 cups vegetable or chicken stock
8 rashers of bacon, chopped
2 Tbsp. olive extra-virgin olive oil
1 cup diced white onion
2 cloves of garlic, minced
1 1/2 cup Arborio rice

•
•
•
•
•
•

1/2 cup dry white wine
approx. 5 cups vegetable or chicken
stock (simmering in another pot)
2 Tbsp. truffle paste (optional)
1/2 cup grated Parm or Romano
cheese
2 Tbsp. of unsalted butter
sea salt and fresh ground pepper to
taste

1.
Place a medium
pot on your stovetop and
add the pumpkin and
enough stock to cover. Bring
up to a simmer and cook
until pumpkin is fork tender
Πήτερ
(about 20 minutes.
Μινάκης
2.
Drain off excess
stock from pumpkin, mash it
with your fork, season with salt and pepper
and set aside.
3.
Place a large skillet on your stovetop
over medium heat, add the bacon and 1/4 cup
water. The fat will render, water will evaporate
then the bacon will crisp up in its own fat.
Remove bacon with a slotted spoon and
transfer to a paper lined plate. Pour off excess
bacon fat, leaving about 1 Tbsp.
4.
In the same skillet, add your olive oil,
onions, garlic and sweat for 5 minutes. Add
the rice, stirring often to toast for a couple of
minutes.
5.
Add your wine, continue stirring until almost all wine has been absorbed.
6.
Add hot stock a ladle at a time, stirring constantly. Repeat adding stock/stirring
routine until rice is cooked to your liking.
7.
Add the mashed pumpkin, half of your bacon (leave some for garnish), truffle
paste and stir in.
8.
Add grated cheese, stir in. Taste and adjust seasoning with salt and pepper. Add
butter, stir in and divide and plate.
9.
Top each dish with some reserved bacon and serve.

Ριζότο κολοκύθας με μπέικον
•
•
•
•
•
•

(για 4 άτομα)
1 1/2 φλιτζάνι κολοκύθας ή κολοκυθάκι κομμένο σε κύβους (φυσικά
ξεφλουδισμένο)
1 1/2 φλιτζάνι ζωμός λαχανικών ή
κοτόπουλου
8 φέτες μπέικον ψιλοκομμένες
2 κ.σ. ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο
1 φλιτζάνι λευκό κρεμμύδι σε κυβάκια
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

•
•
•
•
•
•
•

1 1/2 φλιτζάνι ρύζι Arborio
1/2 φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί
περίπου. 5 φλιτζάνια ζωμό λαχανικών ή κοτόπουλου (σιγοβράζοντας
σε άλλη κατσαρόλα)
2 κ.σ. πάστα τρούφας (προαιρετικά)
1/2 φλιτζάνι τριμμένο τυρί Parm ή
Romano
2 κ.σ. ανάλατου βουτύρου
θαλασσινό αλάτι και φρέσκο αλεσμένο πιπέρι για γεύση

1.
Τοποθετούμε μια μεσαία κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας και προσθέτουμε την
κολοκύθα και αρκετό ζωμό για να καλυφθεί. Αφήνουμε να σιγοβράσει και μαγειρεύουμε
μέχρι να μαλακώσει η κολοκύθα (περίπου 20 λεπτά).
2.
Στραγγίζουμε τον περιττό ζωμό από την κολοκύθα, την πολτοποιούμε με το πιρούνι, αλατοπιπερώνουμε και την αφήνουμε στην άκρη.
3.
Τοποθετούμε ένα μεγάλο τηγάνι στο μάτι της κουζίνας σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε το μπέικον και 1/4 φλιτζάνι νερό. Το λίπος θα μαλακώσει, το νερό θα εξατμιστεί και
το μπέικον θα τσιγαριστεί στο δικό του λίπος. Αφαιρούμε το μπέικον με μια τρυπητή κουτάλα και το μεταφέρουμε σε μια λαδόκολλα. Πετάμε το περιττό λίπος μπέικον, αφήνοντας
περίπου 1 κ.σ.
4.
Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τα κρεμμύδια, το σκόρδο και τα μαραίνουμε για 5 λεπτά. Προσθέτουμε το ρύζι, ανακατεύοντας συχνά για να τσιγαριστεί για
μερικά λεπτά.

•
•
•
•
•

BBQ (either charcoal or gas grill)
Mortar & pestle
1 medium to large Italian eggplant
1 large clove of garlic
extra virgin olive oil

•
•
•

coarse sea salt to taste
2 tbsp of chopped flat-leaf parsley
Small squeeze of lemon juice
(prevents the eggplant from turning
brown)

1.
Your BBQ/Grill is on and you
place an eggplant (on direct heat) that’s
been pricked with a fork a few times all
around. The eggplant should take about
20-30 minutes (depending how hot your
grill/BBQ is) and should be rotated until
all of the skin has been charred.
2.
When the eggplant is done
roasting, let it rest for about 10 minutes
and take to mashing your clove of garlic
in some coarse sea salt in the mortar
& pestle. Your garlic should be a fine
mash.
3. Take a knife and cut the eggplant
open, vertically and peel open it to
reveal it’s light green-yellow meat. With
a spoon, scrape out the meat and place
it into your mortar , add a squeeze of
lemon juice and mash the eggplant &
incorporate the garlic with the eggplant.
4. Now you will add, slowly, the olive oil to the eggplant while still mixing using the pestle.
For one eggplant, usually 1/4 to a 1/3 cup of olive oil is sucked up by the eggplant.
5. Add the chopped parsley to the eggplantÂ and adjust for seasoningÂ and plate with a
parsley garnish. Depending on my mood, sometimes I add some crumbled Feta cheese
into the mix!

Μελιτζανοσαλάτα
Για να ετοιμάσετε αυτό το πιάτο θα
χρειαστείτε ένα μπάρμπεκιου (είτε
ψησταριά με κάρβουνα είτε με γκάζι)
και ένα γουδί και γουδοχέρι και τα παρακάτω συστατικά:
• 1 μέτρια έως μεγάλη ιταλική
μελιτζάνα
• 1 μεγάλη σκελίδα σκόρδο

•
•
•
•

έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
χοντρό θαλασσινό αλάτι κατά
προτίμηση
2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο πλατύφυλλο μαϊντανό
χυμό λεμονιού (αποτρέπει τη μελιτζάνα να μαυρίσει)

1.
Το μπάρμπεκιου/Γκριλ σας είναι αναμμένο και τοποθετούμε μια μελιτζάνα (σε
απευθείας φωτιά) που έχει τρυπηθεί με ένα πιρούνι μερικές φορές γύρω-γύρω. Η μελιτζάνα πρέπει να διαρκέσει περίπου 20-30 λεπτά (ανάλογα με το πόσο ζεστή είναι η ψησταριά/BBQ σας) και πρέπει να περιστρέφεται μέχρι να απανθρακωθεί όλη η φλούδα.
2.
Όταν τελειώσει το ψήσιμο της μελιτζάνας, την αφήνουμε να ξεκουραστεί για
περίπου 10 λεπτά και πολτοποιούμε τη σκελίδα σκόρδου σε λίγο χοντρό θαλασσινό αλάτι
στο γουδί και το γουδοχέρι. Το σκόρδο πρέπει να είναι ένας λεπτός πουρές.
3.
Παίρνουμε ένα μαχαίρι και κόβουμε τη μελιτζάνα, κάθετα και την ξεφλουδίζουμε
για να φανεί η ανοιχτή πράσινη-κίτρινη ψίχα και με ένα κουτάλι, την ξύνουμε και τη βάζουμε στο γουδί. Προσθέτουμε χυμό λεμονιού και πολτοποιούμε τη μελιτζάνα και ενσωματώνουμε το σκόρδο.
4.
Τώρα θα προσθέσουμε, σιγά σιγά, το ελαιόλαδο στη μελιτζάνα ενώ ανακατεύουμε ακόμα χρησιμοποιώντας το γουδοχέρι. Για μία μελιτζάνα, συνήθως 1/4 έως 1/3 φλιτζάνι
ελαιόλαδο απορροφάται από τη μελιτζάνα.
5.
Προσθέτουμε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό στη μελιτζάνα και προσαρμόζουμε το
καρύκευμα και τελειώνουμε με μια γαρνιτούρα μαϊντανού. Ανάλογα με τη διάθεσή μου,
μερικές φορές προσθέτω λίγη θρυμματισμένη φέτα στο μείγμα!
5.
Προσθέτουμε το κρασί, συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να απορροφηθεί σχεδόν όλο το κρασί.
6.
Προσθέτουμε ζεστό ζωμό μια κουτάλα τη φορά, ανακατεύοντας συνεχώς. Επαναλαμβάνουμε προσθέτοντας ζωμό/ανακατεύοντας μέχρι το ρύζι να ψηθεί σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
7.
Προσθέτουμε την πολτοποιημένη κολοκύθα, το μισό από το μπέικον (αφήστε λίγο
για γαρνίρισμα), την πάστα τρούφας και ανακατεύουμε.
8.
Προσθέτουμε το τριμμένο τυρί, ανακατεύουμε. Δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε
το καρύκευμα με αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε το βούτυρο, ανακατεύουμε και μοιράζουμε
σε πιάτα.
9.
Προσθέτουμε σε κάθε πιάτο λίγο μπέικον και σερβίρουμε.

το D N A
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Δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με το Πολυτεχνείο,
γιατί η Αριστερά έχει γελοιοποιήσει πλέον σε
ανεπανόρθωτο βαθμό μια
όμορφη, συγκινητική, και
Ηλίας
αυθόρμητη αντανάκλαση
Κουτίνας
του Ελληνικού λαού. Μας
έφθασε να λέμε "ουφ πέρασε και φέτος κι αυτό",
ιδιαίτερα όταν τη συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου, και την 25η Μαρτίου που είναι πράγματι
γιορτές για την ελευθερία , με ποταμούς
αίματος, και όχι εκδηλώσεις απύθμενου μίσους με κομματικό πρόσημο.

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΞΕ ΓΕΛΑΣΕ

Οι μεγάλες και σημαντικές εξελίξεις στα
Σκόπια, όπου έχει δημιουργηθεί ένα εκρηκτικό μίγμα ακυβερνησίας και παρεμβάσεων εξωθεσμικών κύκλων (από τον Πούτιν
μέχρι τον Ερντογάν) την ώρα που ο επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Δεξιού VMRO-DPMNE,
Χρίστιαν Μίτσκοσκι, διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται ποτέ να χρησιμοποιήσει το νέο όνομα
της χώρας (Βόρεια Μακεδονία), μυρίζουν
μπαρούτι. Οι Δεξιοί εθνικιστές πουλάνε
«Μακεδονισμό» στο εσωτερικό της χώρας
και δείχνουν να επιχειρούν (από την αρχή
το έκαναν) διασταλτική ερμηνεία των προβληματικών άρθρων της Συμφωνίας των
Πρεσπών, αδιαφορώντας αν θα προκαλέσουν κρίση στις σχέσεις με την Ελλάδα.
Στα Σκόπια, ακόμη κι αν ο Ζάεφ καταφέρει
να μη «πέσει» τώρα, όλοι γνωρίζουν ότι
αυτό είναι θέμα χρόνου να συμβεί. Μάλιστα στο γειτονικό κράτος γίνεται λόγος για
υπόγεια και σημαντική στήριξη του Δεξιού
VMRO από τον Πούτιν. Που μ’ αυτόν τον
τρόπο «εκδικείται» τον Ζάεφ για τις Πρέσπες αλλά κάνει και «παιγνίδι» στα Σκόπια
που είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ, ενισχύοντας
πολιτικά, στρατηγικά και οικονομικά τα δικά
του ερείσματα.
Μα δεν είναι μόνο τα Σκόπια. Το κλίμα γίνεται εκρηκτικό και από τις συνέπειες του
διαμελισμού της Γιουγκοσλαβίας που ακόμη
είναι (και θα είναι) ορατές, παρ’ ότι έλαβαν
χώρα εδώ και 30 χρόνια. Άλλωστε, ποτέ τα
Βαλκάνια υπήρξαν πόλος σταθερότητας. Η
Ελλάδα χαλάει μόνο την εικόνα με τη σταθερότητα που έχει να επιδείξει μετά τον 2ο
ΠΠ.
Εθνικοί πληθυσμοί εξακολουθούν να υπάρχουν διάσπαρτοι και κατακερματισμένοι
μέσα σε άλλες χώρες! Οι εθνικιστικές βλέψεις καλλιεργούνται συστηματικά και ουδείς αποκλείει αναζωπύρωση εντάσεων.
Δεν μιλάμε για πολεμικές συρράξεις (λογικά
δεν θα τις επιτρέψει η ΕΕ και το ΝΑΤΟ) αλλά
για εντάσεις που δημιουργούν αστάθεια. Κι
ασταθή Βαλκάνια είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόβλημα.
Δεν υπάρχει Σέρβος παραδείγματος χάρι
που να μην αισθάνεται αδικημένος –αν όχι
προδομένος σφρόδρα- από τη Δύση. Η
Σερβία έμεινε χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα και μεγάλος αριθμός Σέρβων αναγκάστηκαν να ζουν σε κράτη που τα θεωρούν
… τεχνητά! Σέρβοι ζουν στη Βοσνία, στο
Κόσοβο, στο Μαυροβούνιο, στα Σκόπια.
Εκεί συνυπάρχουν , με ακραίους ισλαμιστές
(ειδικά στη Βοσνία και στο Κόσοβο) αλλά

και Αλβανούς με τους οποίους τους χωρίζει
άσβεστο μίσος.
Οι Σέρβοι λοιπόν, θεωρούνται από τη Δύση
βασικοί αίτιοι της σημερινής Βαλκανικής
αστάθειας, λόγω της επιμονής τους στη
διεκδίκηση πληθυσμών κι εδαφών. Το ίδιο
κάνουν κι οι Αλβανοί, με τους διάσπαρτους
πληθυσμούς και τα Τίρανα να ονειρεύονται
τη «Μεγάλη Αλβανία»! Ήδη έχουν ανοικτά σύνορα με το Κόσοβο κι η διαδικασία
ένωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Με ότι
συνεπάγεται αυτό, λίγο αργότερα, και για τα
Σκόπια, όπου οι Αλβανοί αποτελούν σχεδόν το 40% του συνολικού πληθυσμού.
Είναι κι Βοσνία – Ερζεβγοβίνη. Κράτος που
ουδείς κατάλαβε ποτέ για ποιον λόγο δημιουργήθηκε. Εκεί έχει βλέψεις η Κροατία
αφού σημαντικό μέρος του πληθυσμού είναι
Κροάτες, ενώ υπάρχουν και Σέρβοι και Αλβανοί! Χώρια που στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη
έχει «χωθεί» η Τουρκία, όπως το έχει κάνει
και σε Αλβανία, Κόσοβο και Σκόπια. Αυτό
συμβαίνει κυρίως λόγω του ισλαμικού στοιχείου (υπάρχουν αναγνωρισμένες τουρκικές μειονότητες ακόμη και στη Βουλγαρία)
που είναι έντονο, αλλά και των τουρκικών
βλέψεων στα Βαλκάνια. Ας μη ξεχνάμε άλλωστε τις συνεχείς απαιτήσεις της Τουρκίας
να χαρακτηριστεί «τουρκική» κι όχι μουσουλμανική η μειονότητα της Θράκης.
Στα Σκόπια, Αλβανοί και Σλάβοι δύσκολα
συμβιώνουν. Η δε Βουλγαρία θεωρεί τους
Σλάβους ως ομοεθνείς της( και δικαίως) και
τη σκοπιανή γλώσσα βουλγαρική. Εξ ου και
το βέτο των Βούλγαρων στην ένταξη των
Σκοπίων στην ΕΕ.
Όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό μίγμα.
Κάποιοι στη Δύση και στους κόλπους της
ΕΕ ισχυρίζονται ότι πολλές από τις εθνικιστικές διενέξεις θα αμβλυνθούν αν όλα αυτά
τα κράτη γίνουν μέλη της. Η εκτεταμένη διαφθορά στη διοίκηση και στον τρόπο ζωής
αλλά κι οι εκκρεμότητες στα σύνορα είναι
βασικά αντεπιχειρήματα. Πώς θα μπούνε
όλοι αυτοί στην Ευρώπη αναρωτιούνται
όσοι προβάλλουν τις ενστάσεις. Μάλλον
δικαίως.
Η ουσία είναι ότι όσα συμβαίνουν στα Σκόπια, φέρνουν πάλι στην επιφάνεια τους
προβληματισμούς για τα Βαλκάνια, αφού
ακόμη και σε εποχές ηρεμίας οι σπίθες δεν
αργούν να γίνουν πυρκαγιές…

ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ!

Τον περασμένο μήνα πραγματοποιήθηκε
στον Καναδά η προγραμματισμάνη απογραφή του πληθυσμού. Οργανωμένα και
χωρίς παρατράγουδα. Όλοι μας ανταποκριθήκαμε όπως ήταν εξάλλου υποχρέωση
μας.
Απογραφή του δικού της πληθυσμού επιχείρησε να κάνει και η Ελλάδα. Θα περίμενε
κανείς ότι και εκεί θα προχωρούσε ομαλά
η διαδικασία. Δυστυχώς όμως λογαριάζανε
χωρίς τους βλαμμένους.
Η συνωμοσιολογία που κυριαρχεί, όλο και
πιο έντονα, από την αρχή της πανδημίας,
και όσα βλέπουμε μας υπενθυμίζουν ότι
η μάχη για την προάσπιση της ΛΟΓΙΚΗΣ
πρωτίστως είναι συνεχής, έντονη και θα
έχει πολλές αναμετρήσεις.
Δυστυχώς όμως και στην Ελλάδα μέσα
στον κυκεώνα... της πανδημίας, πολλοί
έχουν ξεφύγει. Φθάνουν σε ακρότητες και

σε δαιμονοποίηση των πάντων.
Με πρόσχημα την πανδημία έχουν βγει
στον…αφρό κάθε λογής υπερβολικές διαπιστώσεις και η συνωμοσιολογία καλά κρατεί,
σε σημείο που λες: δεν μπορεί να συμβαίνει
αυτό.
Τελευταίο παράδειγμα η απογραφή που γίνεται παραδοσιακά κάθε 10 χρόνια και είναι
μια διαδικασία που ουδέποτε αμφισβητήθηκε επί της ουσίας, αν και προφανώς θα
υπήρχαν και ακραίοι που πίστευαν ότι είναι
μια διαδικασία «φακελώματος».
Και όμως αυτή η διαδικασία που ουσιαστικά αποτελεί ένα «εργαλείο» στατιστικής του
επίσημου Κράτους για να δει πόσοι είμαστε
και βέβαια να αντλήσει και άλλες πληροφορίες, στοχοποιείται σε απίστευτο βαθμό
και από ακραίους συντηρητικούς κύκλους,
κυρίως παραεκκλησιαστικών οργανώσεων,
ξένων προς την επίσημη Εκκλησία (σ.σ. ξεχάσανε το Ευαγγέλιο και όσα αναφέρει περί
της γέννησης του Ιησού και την απογραφή των Ρωμαίων), αλλά και από ακραίους
εξωκοινοβουλευτικούς παράγοντες από τα
άκρα αριστερά, αλλά με άλλη φρασεολογία
και επιχειρηματολογία.
Είμαστε στο 2021, στο λυκαυγές, όχι της
4ης αλλά της 5ης βιομηχανικής επανάστασης που αχνοφαίνεται, μιας εποχής που
κυριολεκτικά είμαστε όλοι «ανοικτό βιβλίο».
Είμαστε σε μια εποχή που με τις κάρτες,
τα σύγχρονα κινητά που προφανώς έχουν
και οι αρνητές της απογραφής, μπορεί να
διαπιστώσει κανείς άπειρες πληροφορίες
για τον κάτοχό τους. Και όμως τους φταίει
η απογραφή.
Τι άλλο θα ακούσουμε. Αρκετά με τους κάθε
λογής τσαρλατάνους.

ΚΕΡΔΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΑΓΓΛΟΥΣ

Διθυραμβικά σχόλια από αρκετούς Βρετανούς χρήστες του Twitter, συγκέντρωσε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, για τη συνέντευξη
που παραχώρησε στην εκπομπή «Good
Morning Britain» κατά τη πρόσφατη επίσημη επίσκεψή του στην Αγγλία.
Μάλιστα, το τηλεφωνικό κέντρο του καναλιού δέχθηκε πολλά τηλεφωνήματα Βρετανών τηλεθεατών που είχαν παρακολουθήσει την συνέντευξη Μητσοτάκη - και οι
οι δύο δημοσιογράφοι μίλησαν για «κύμα

αγάπης»...προς τον Έλληνα πρωθυπουργό.
«Μπορούμε να έχουμε τον Έλληνα πρωθυπουργό, αντί για τον δικό μας;», «Αυτόν
θέλουμε για πρωθυπουργό. Τι έξυπνος,
σκεπτόμενος και λογικός άνθρωπος», «Ο
Έλληνας πρωθυπουργός με κέρδισε. Μιλάει
καθαρά, με ακρίβεια», «Ωραίος άνθρωπος
μου φαίνεται ο Έλληνας πρωθυπουργός»,
ήταν μόνον μερικά από τα μηνύματα που
διάβασαν στον αέρα της εκπομπής.«Απ’
ό,τι φαίνεται θα τον ψηφίζαμε όλοι»
Μάλιστα μια από τις παρουσιάστριες είπε
συγκρίνοντας τον κ. Μητσοτάκη προφανώς
με τον Μπόρις Τζόνσον: «Είναι ωραίο να
ακούς κάποιον να λέει πράγματα που βγάζουν νόημα. Αφήστε που ήρθε εδώ! Ήταν
εδώ! Και μας έδωσε συνέντευξη».
Οι Βρετανοί δεν δίστασαν να συγκρίνουν
τον Έλληνα πρωθυπουργό με τον Βρετανό ομόλογό του, Μπόρις Τζόνσον, για τον
τρόπο με τον οποίο στάθηκε συνολικά στη
συνέντευξη, ενώ κάποιοι μεταξύ σοβαρού
και αστείου ζήτησαν «να ανταλλάξουμε
πρωθυπουργούς με τους Έλληνες αντί για
τα μάρμαρα!».
Μερικά παραδείγματα:
Good Morning Britain
"What an impressive man. If only he was our
pm"
"If only we had a prime minister half as good
as this guy ...he is the perfect PM"
"What a lovely guy! Holiday destination
chosen after watching."
"The UK needs the Greek Prime Minister's
brains and beauty."
"A breath of fresh air! So good to hear a PM
that is coherent, so unlike our one! It almost
restores ones faith to know that there are
politicians that answer the questions & they
are not taking a swerve to avoid them!"
"Now this is what a PM should be. He spoke
a lot of sense & didn't bluster. He had the
decency to come on your show & speak to
the uk public something Boris can't do."
"Greek prime minister has my attention.
He is speaking, clearly, precisely, has
constructive plans , structures what his
country is doing and why. I applaud him, this
is how a prime minister should be."
"Wow Greek PM on #GMB. Perfect
English. Clear. Logical. Calm. Reasonable.
Sincere. And a sense of humour. I’m really
impressed."

20

Ο Υ Ψ Ε ΥΔ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ή Σ Ε Ι Σ . . .

Ένα χρονογράφημα γεμάτο αλήθειες που “παραλείπουν” τα ελληνικά μέσα
συσκότισης επειδή πληρώθηκαν 50+ εκατομμύρια Ευρώ από το κρατικό
χρήμα παρόλο που έχουμε γίνει ρεζίλι ως χώρα για τον αυταρχισμό της
κυβέρνησης-τσίρκο, για τα ψέματα του κούλη που καλύπτει τις κατευθείαν
αναθέσεις σε κουμπάρους, γνωστούς και κολλητούς για εργασίες και
υπηρεσίες που αφορούν τους πολίτες καθώς και για τις παράνομες
επαναπροωθήσεις προσφύγων στο Αιγαίο, όπως καταγγέλλουν όλα
Τάσος
Θεοδωρίδης τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Και αντί να κρατήσει χαμηλό προφίλ, να
παραδεχτεί και να εξηγήσει το γιατί αυτό γίνεται, ο κούλης διατάζει τα μέσα
συσκότισης που είναι πλέον του χεριού του να εξαπολύουν φραστικές
επιθέσεις, να συκοφαντούν και
να τραμπουκίζουν άτομα όπως
η Ολλανδή δημοσιογράφος που
τόλμησε να ζητήσει εξηγήσεις (με
άγαρμπο, ομολογουμένως τρόπο,
αλλά δημοσιογραφικά σωστό) και
ανεχώρησε απ’ την Κολομβία της
Ευρώπης διότι την παρενοχλούσαν,
τα “παλικάρια” της φακής…
Εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο!
Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός
των ελεύθερων φοιτητών!
Των ελεύθερων αγωνιζόμενων
Ελλήνων…..!
Ήταν Νοέμβρης στις 17, στα 1941! Ήταν Νοέμβρης, στις 17 στα 1973 ! Ήταν παιδιά! Ωραία
παιδιά! Δικά σου και δικά μου ! Ωραία παιδιά! Δικά μας!
Το Πολυτεχνείο ζει! Και θα ζει ακόμη κι αν οι νέοι
φασίστες προσπαθούν ν’αλλάξουν την ΙστορίαΝο. 1
Κάθε χρόνο στην επέτειο της εξέγερσης των
δημοκρατικών φοιτητών στο Πολυτεχνείο την 17η
Νοέμβρη 1973, βγαίνουν λογής-λογής μαϊντανοί
και προσπαθούν να αλλάξουν την ιστορία,
όπως τους βολεύει. Άλλοτε ισχυρίζονται πως
δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, πως πίσω
απ’ τις πύλες του ιδρύματος είχαν ταμπουρωθεί
‘άσχετοι” με το πανεπιστήμιο, πως ο λαός ήταν
ευχαριστημένος με την “πρόοδο” της Χούντας και
μόνο οι αντιφρονούντες έκαναν την αντίστασή τους,
και άλλα φαιδρά. Κι όμως. Οι εκατοντάδες χιλιάδες
που διώχθηκαν για την αντιστασιακή τους δράση, τα
παλικάρια που πετάχτηκαν στα μπουντρούμια της
Ασφάλειας και τα στρατόπεδα ανεπιθύμητων που
είχε αναστηλώσει η Χούντα των συνταγματαρχών,
και άλλοι τόσοι που ένιωσαν στο πετσί τους τη
μαύρη αντίδραση και τον φασισμό, ξέρουν καλύτερα. Όσο για τους νεκρούς, και νεκροί
υπάρχουν μέσα στο Πολυτεχνείο, και αθώα θύματα και ήρωες που έμειναν στην ιστορία,
άσχετα αν οι σημερινοί φασίστες αμφισβητούν τα πάντα, για να βολέψουν την δική τους
αφήγηση. Διαβάστε την σύντομη ιστορία του Διομήδη Κομνηνού. Ενός μαθητή 17 χρονών
που δολοφόνησε η Χούντα, εν ψυχρώ.
"Το αγόρι που νίκησε τα τανκς":
Σαν σήμερα,16 Νοέμβρη 1973,
στην διάρκεια της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου, όργανα της χούντας
δολοφονούν το 17χρονο μαθητή
Διομήδη Κομνηνό. Ο Κομνηνός,
με καταγωγή από την Κύπρο,
προετοιμαζόταν για τις εξετάσεις
του Πολυτεχνείου και ονειρευόταν
να γίνει μηχανικός ή αρχιτέκτονας.
Ήθελε να αγωνιστεί για την
δημοκρατία. Την νύχτα της 16ης
Νοεμβρίου 1973 βρισκόταν στο Πολυτεχνείο, ενώ λίγο πριν είχε συμμετάσχει και στις
κινητοποιήσεις στην Νομική. Αργότερα, μεταξύ 21:30 και 21:45,βρέθηκε στη διασταύρωση
των οδών Μάρνης και Γ' Σεπτεμβρίου μαζί με άλλους συμμαθητές του, μεταφέροντας
τραυματίες, με κίνδυνο της ζωής του. Δολοφόνοι της χούντας, από την φρουρά του
υπουργείου Δημοσίας Τάξεως τον σημάδευσαν από κοντινή απόσταση, 10 μέτρα. Η
σφαίρα τον βρήκε στην καρδιά. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Μεταφέρθηκε από διαδηλωτές
και τον γιατρό Α. Κοντόπουλο στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του ΕΕΣ και από εκεί, νεκρός,
στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών (μετέπειτα Γεν. Κρατικό). Ο δημοσιογράφος της βελγικής
και ολλανδικής τηλεόρασης Άλμπερτ Κόεραντ, που τράβηξε το φιλμ δευτερολέπτων με την
είσοδο του άρματος μάχης στο Πολυτεχνείο, περιέγραψε μια συγκλονιστική ιστορία ("The
boy who braved the tanks"-"Το αγόρι που νίκησε τα τανκς") για την γνωριμία του με τον
Πατέρα του Κομνηνού, λίγες εβδομάδες μετά τα γεγονότα, ο οποίος του περιέγραφε τον
γιό του σαν να ήταν ακόμα ζωντανός, ότι ήταν στα γεγονότα, ότι πέρασε με επιτυχία στις
εξετάσεις κ.α. Μετά από τρία χρόνια και αρκετές συζητήσεις, ο Κοέραντ, πήγε στο σπίτι:
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"Όταν χτύπησα το κουδούνι του σπιτιού του Γιάννη μου άνοιξε μια κυρία και τη ρώτησα αν
ήταν η μητέρα του αγοριού. "Θέλω να σας συγχαρώ για τον εξαιρετικό γιο σας. Άκουσα ότι
πέρασε από τους πρώτους στις εξετάσεις. Ο σύζυγός σας μου είπε ότι θα γίνει μηχανικός.."
"Ο γιος μου, απάντησε με θλίψη στη φωνή, δε θα γίνει ποτέ μηχανικός και δε θα μπει ποτέ
στο Πανεπιστήμιο, πέθανε πριν από τρία χρόνια". Μετά η φωνή της πνίγηκε σε ένα λυγμό,
"Σκοτώθηκε από σφαίρα αστυνομικού στην πύλη του Πολυτεχνείου". Το όνομα του Διομήδη
Κομνηνού, του πρώτου νεκρού της εξέγερσης του 1973, του μαθητή που έδωσε την ζωή του
και το λαμπρό μέλλον που είχε μπροστά του για να σώσει ανθρώπους από τα κτήνη της
χούντας, διαβάζεται στο προσκλητήριο νεκρών κάθε 17 Νοέμβρη, με όλα τα ονόματα των
νεκρών της εξέγερσης. Όταν η χούντα δολοφόνησε τον μαθητή, η ανακοίνωση που έβγαλε
έλεγε "μεταξύ φονευθέντων είναι και ο Δ. Κομνηνός, ετών 17 με βεβαρημένο παρελθόν". Ο
κομμουνιστής συγγραφέας Δημήτρης Ραβάνης-Ρεντής έγραψε:
"Βεβαίως, είχε βεβαρυμμένο παρελθόν ο Διομήδης. 5 χρονών, στους ώμους του πατέρα
του φώναζε για λευτεριά στην Κύπρο, 10 χρονών, ξυπόλυτος, με μια φέτα ψωμί στην τσέπη,
βάδιζε στην πορεία της ειρήνης, στα 12 ζητούσε δημοκρατία. Στα 17 μ' ένα πλακάτ στο χέρι:
ψωμί-παιδεία-ελευθερία"
Το Πολυτεχνείο ζει! Και θα ζει ακόμη κι αν οι νέοι φασίστες προσπαθούν ν’αλλάξουν
την Ιστορία- Νο. 2
Φέτος, όπως κάθε χρόνο δεν έλειψαν
τα δυσάρεστα κατά την τελετή της
εναπόθεσης στεφανιού από πολίτες
στο μνημείο του Πολυτεχνείου. Πέρυσι,
αν θυμάστε κάποιοι στην Θεσσαλονίκη
εμπόδισαν αντιστασιακούς αγωνιστές
(τον Τριαντάφυλλο Μηταφίδη) να
καταθέσει στεφάνι στο μνημείο εκεί.
Φέτος ήταν κάποιοι ανεγκέφαλοι “δήθεν”
αριστεροί που άσκησαν βία εναντίον
του αντιστασιακού Νίκου Μανιού και
δεν τον άφησαν να καταθέσει το στεφάνι
του. Ο Νίκος Μανιός φυλακίστηκε και
εξορίστηκε απ’ την Χούντα και είναι
απ’ τους πολλούς αντιστασιακούς που
ζουν σήμερα ανάμεσά μας χωρίς να
επιδιώκουν δάφνες και δόξες. Τους
αρκεί που έκαναν το καθήκον τους για τη νέα γενιά. Αυτούς τους ανθρώπους βρίσκουν οι
ανεγκέφαλοι και προπηλακίζουν. Γι’ αυτό λέμε πως ο σύγχρονος Έλληνας εκτός από την
πολιτική αμορφωσιά, την εξαθλίωση και την ηθική κατρακύλα είναι και ανίκανος να βάλει τα
πράγματα σε μια σειρά και να φερθεί σαν μέλος ενός αλληλέγγυου συνόλου πολιτών. Αυτά
θέλουν και τα βρομοκάναλα να προβάλλουν και να επιτείνουν περισσότερο το μπέρδεμα
και την πολιτική αδιαφορία των πολιτών.
Οι Γερόντοι
Και μια ο λόγος για τους αντιστασιακούς, αφού η 17η Νοέμβρη είναι η ημέρα τους, ας
θυμηθούμε τον μεγάλο Γιάννη Ρίτσο και την “καντάτα για την Μακρόνησο” σαν απάντηση σε
όσους ισχυρίζονται πως τα ξερονήσια ήταν “χώρος για παραθέριση” των αντιφρονούντων!
Οι Γερόντοι
Καντάτα για την Μακρόνησο
του Γιάννη Ρίτσου
Δίπλα στα μάτια τους έχουν ένα δεντράκι καλοσύνη, ανάμεσα στα φρύδια τους ένα γεράκι
δύναμη, κι ένα μουλάρι από θυμό μες στην καρδιά τους που δε σηκώνει τ’ άδικο..
και τώρα κάθονται εδώ στη Μακρόνησο στο άνοιγμα του τσαντιριού, αγνάντια στη
θάλασσα, σαν πέτρινα λιοντάρια στη μπασιά της νύχτας, με τα νύχια μπηγμένα στην
πέτρα. δε μιλάνε.
κοιτάνε πέρα την αντιφεγγιά της Αθήνας, κοιτάνε τον ποταμό του Ιορδάνη, σφίγγοντας μια
πέτρα στη χωματένια φούχτα τους, σφίγγοντας μες στα μάτια τους τα σκάγια των άστρων,
σφίγγοντας μες στο φυλλοκάρδι τους μια δυνατή σιωπή, εκείνη τη σιωπή που γίνεται πριν
απ’ τ’ αστροπελέκι.
Το Πολυτεχνείο ζει! Και θα ζει ακόμη κι αν οι νέοι φασίστες προσπαθούν ν’αλλάξουν
την Ιστορία- Νο. 3
Πολυτεχνείο-Μυτιλήνη: Μαθητές τίμησαν τον ήρωα Μιχάλη Μυρογιάννη
Μαθητές από Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Μυτιλήνης τίμησαν τον ήρωα του
Πολυτεχνείου Μιχάλη Μυρογιάννη που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από τον διαβόητο
χουντικό ταγματάρχη Ντερτιλή
Στεφάνι στην προτομή του Μυτιληνιού ήρωα του Πολυτεχνείου Μιχάλη Μυρογιάννη
κατέθεσαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, φορείς, κόμματα και απλοί πολίτες στη
Μυτιλήνη, ενώ φόρο τιμής απέτισαν και οι μαθητές από Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία
της πόλης.
Σύμφωνα με το stonisi.gr, ο εκδηλώσεις επισήμως ξεκίνησαν στις 12 το μεσημέρι με
κατάθεση στεφανιών στην προτομή του Μυρογιάννη στο πάρκο της Αγίας Ειρήνης από
εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Ακολούθησαν καταθέσεις στεφανιών από τους εκπροσώπους της Νομαρχιακής Επιτροπής
του ΣΥΡΙΖΑ και το βουλευτή Λέσβου Γιάννη Μπουρνού.
Οι πιο συγκινητικές στιγμές ωστόσο της σημερινής ημέρας είναι οι τιμητικές εκδηλώσεις
δημοτών της Μυτιλήνης, οι οποίοι αφήνουν στην προτομή του Μιχάλη Μυρογιάννη λίγα
λουλούδια, καθώς και οι εκδηλώσεις των μικρών μαθητών από Νηπιαγωγεία και
Δημοτικά Σχολεία της πόλης μας.
Τα παιδιά μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους,
συνεχίζεται στη σελίδα 21
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Γ. Χρυσουλάκης: Η παρουσία του Ελληνισμού στις επιστήμες, τα
γράμματα και τις τέχνες μόνο υπερηφάνεια μπορεί να μας εμπνέει
Με τα συμπεράσματα που σταχυολόγησε ο
γενικός γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού
και Δημόσιας Διπλωματίας Γιάννης Χρυσουλάκης και την πρώτη παγκόσμια παρουσίαση του τραγουδιού «Ελληνισμός»,
ολοκληρώθηκαν χθες, στο Μέγαρο της
Ακαδημίας Αθηνών, οι εργασίες της ημερίδας αφιερωμένης στην Ελληνική Διασπορά με θέμα: «Απόδημος Ελληνισμός – Η
Ιστορία, το Έργο και η Προσφορά του στην
Ελλάδα».
«Μας δόθηκε μία πραγματικά μοναδική ευκαιρία, εδώ στους χώρους του εμβληματικού αυτού κτιρίου να τιμήσουμε τον Απόδημο Ελληνισμό για την ιστορία, το έργο του
και την προσφορά του στην Ελλάδα, αλλά
και προς ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε
συμπερασματικά ο Γιάννης Χρυσουλάκης
κατά την ομιλία του στην ημερίδα, στην
οποία διατύπωσε την πίστη, «οι Έλληνες,
κοντά ή μακριά, είναι όλοι ένα» και το όραμα
του, «τα αδέλφια μας στον κόσμο, σε κάθε
μέρος του κόσμου, όπου γης, να έχουν ένα
κοινό σημείο αναφοράς, ένα σύμβολο δικό
τους, δώρο και ευχή απ’ την Ελλάδα, που
θα γλυκαίνει τη νοσταλγία, που θα ζεσταίνει
την καρδιά, που θα κρατά ολοζώντανη τη
Μνήμη, που θα ημερεύει τον καημό. Που θα
βεβαιώνει ότι ο δεσμός με τη Μάνα Ελλάδα,
η κληρονομιά που πήραν μαζί τους φεύγοντας απ’ την Πατρίδα, είναι ο φάρος τους, το
παντοτινό φωτεινό μονοπάτι τους, ο μίτος
που θα τους δείχνει το δρόμο».
Ο γενικός γραμματέας ξεχώρισε από τη
χθεσινή ημερίδα τη διάσταση της διαχρονικής παρουσίας και ανεκτίμητης προσφοράς των Ελλήνων και Ελληνίδων της Διασποράς στην Επιστήμη, τα Γράμματα και
τις Τέχνες, ιδωμένη όμως με όρους αμιγώς
επιστημονικούς. «Αυτή η διάσταση, παρά
το πραγματικά εντυπωσιακό της εύρος
και βάθος – όπως κατέδειξαν οι σημερινές

εισηγήσεις -, είναι συχνά ορατή μόνον σε
“μυημένους” σε αυτά τα ειδικά πεδία της
ανθρώπινης δραστηριότητας», προσέθεσε
και υπογράμμισε ότι η χωρική απόσταση
από το εθνικό κέντρο «συχνά δεν μας επιτρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσοι και
πόσες Έλληνες ομογενείς όντως διαπρέπουν και διακρίνονται στους χώρους στους
οποίους δραστηριοποιούνται».
Αναφερόμενος στις «μεστές εισηγήσεις»,
επισήμανε πως μέσω αυτών προέβαλε
από την αφάνεια το έργο και η προσφορά
των ομογενών μας, γεγονός που συνιστά
ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους δαπάνησαν
αγόγγυστα τον εαυτό τους και το ταλέντο
τους για να υπηρετήσουν ανώτερες μορφές
δημιουργίας της ανθρώπινης νόησης και
φαντασίας. Πολύ περισσότερο, τόνισε, όλοι
ανεξαιρέτως οι έγκριτοι επιστήμονες που
συμμετείχαν στην ημερίδα, κατέστησαν
σαφές ότι η παρουσία του Ελληνισμού σε
όλους ανεξαιρέτως τους τομείς των επιστημών, των γραμμάτων και των τεχνών, μόνο
υπερηφάνεια και θαυμασμό μπορεί να μας
εμπνέει. Επιπροσθέτως, σημείωσε, πως η
παρουσία των Ελλήνων αποδήμων απανταχού της υφηλίου «μας βαρύνει με την
ευθύνη να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια
και να παρέχουμε κάθε υποστήριξη για να
εξασφαλίσουμε ότι το ελληνικό στοιχείο θα
συνεχίσει να λαμπρύνει με το έργο του το
διεθνές στερέωμα».
Ειδικότερα, αναφερθείς στα συμπεράσματα από τις εισηγήσεις της πρώτης και της
τρίτης ενότητας της ημερίδας, εστίασε στις
αναφορές για τις οποίες κριτήριο υπήρξε
το γεγονός ότι δίνουν το περίγραμμα της
πολυσχιδούς δράσης του ελληνικού στοιχείου, διαπερνώντας οριζόντια ποικίλους
τομείς της επιστήμης, των γραμμάτων και
των τεχνών. Ειδική αναφορά έκανε στην εισήγηση του καθηγητή Οικονομικών Ιωάννη

μαθαίνουν για την ιστορία του Πολυτεχνείου και
τους αγώνες που δόθηκαν για τη Δημοκρατία
και την Ελευθερία.
Οι εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείο
κορυφώθηκαν στις 6.30 το απόγευμα με συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε από το
εργατικό κέντρο στην Πλατεία Σαπφούς.
Ο Μιχάλης Μυρογιάννης δολοφονήθηκε εν ψυχρώ με ευθεία βολή στο κεφάλι από τον
διαβόητο χουντικό ταγματάρχη Ντερτιλή, στη συμβολή των οδών Πατησίων και Στουρνάρη,
στο Πολυτεχνείο.
To μεσημέρι της 18ης Νοέμβρη 1973, ο ταγματάρχης Νίκος Ντερτιλής βρίσκεται με το
υπηρεσιακό τζιπ έξω από την κατεστραμμένη πύλη του Πολυτεχνείου. Απέναντι, Πατησίων
και Στουρνάρη, οι αστυφύλακες χτυπούν ένα νεαρό, που προς στιγμή τους ξεφεύγει.
Ο Ντερτιλής μόλις είδε τον νεαρό να ξεφεύγει βγάζει από το μπουφάν το περίστροφο και
πυροβολεί σε ευθεία βολή εν ψυχρώ στο κεφάλι. Αμέσως μετά σαν να μην έτρεξε τίποτα
μπήκε στο αυτοκίνητο όπου τον περίμενε ο οδηγός του και του είπε χτυπώντας τον στην
πλάτη: «Με παραδέχεσαι ρε; 45 χρονών άνθρωπος και με τη μία τον πέτυχα στο κεφάλι».
Ο Μυρογιάννης μεταφέρθηκε στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ερυθρού Σταυρού (Γ΄
Σεπτεμβρίου) σε κωματώδη κατάσταση και κατόπιν στο Ρυθμιστικό Κέντρο Αθηνών, όπου
πέθανε αυθημερόν.
Ο Ντερτιλής μετά την πτώση της χούντας δικάστηκε για το έγκλημά του. Καταδικάστηκε για
ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ισόβια κάθειρξη. Ήταν ο μόνος χουντικός που δεν έκανε
αίτηση αποφυλάκισης επειδή δεν ήθελε να αναγνωρίσει τη νομιμότητα του δημοκρατικού
πολιτεύματος.

συνέχεια από τη σελίδα 20

Ανώτατες Σπουδές του Δημήτρη Ραβάνη-Ρεντή
Σταματήσανε τα μαθήματα
Να κάνουνε ανώτατες σπουδές στους δρόμους
Οι αρχιτέκτονες χτίζουν οδοφράγματα
Οι γιατροί μαθαίνουν τον πόνο
Οι νομικοί κάνουν πρακτική εξάσκηση στο δίκιο
Οι μηχανικοί κατασκευάζουν χιλιόκυκλους
Οι φυσικοί ελέγχουν τη σύνθεση του αίματος
Οι ζωγράφοι,
Με το καβαλέτο τους στημένο μπρος στα τανκς
Ζωγραφίζουν το θάνατο.
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Διασπορά», σύμφωνα με την οποία, «Η Τέχνη έχει την ικανότητα με φυσικό, δημιουργικό και αυθόρμητο τρόπο να μας εμπνέει
να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για την
επίτευξη κοινών στόχων!».
Τέλος, δεν παρέλειψε να εκφράσει τις βαθύτατες ευχαριστίες του προς την Ακαδημία
Αθηνών, με την οποία η γενική γραμματεία
Απόδημου Ελληνισμού συνδιοργάνωσε την
ημερίδα.
Ιωαννίδη και στην επισήμανσή του ότι αφενός Έλληνες επιστήμονες στις Οικονομικές
Επιστήμες συγκαταλέγονται μεταξύ των
κορυφαίων του χώρου τους, ενώ τέσσερις
από τους πλέον επιδραστικούς Έλληνες
οικονομολόγους διδάσκουν και παράγουν
ερευνητικό έργο στο Οικονομικό Τμήμα του
αμερικανικού Πανεπιστημίου Γέιλ, αλλά και
στην παρέμβαση του ομότιμου καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του ΑΠΘ Βασίλειου
Σκουρή, ότι η ομογένεια κατορθώνει να έχει
αξιόλογη και εξαιρετικά δραστήρια παρουσία και στη νομική επιστήμη και τα νομικά
επαγγέλματα.
Όσον αφορά στη δεύτερη ενότητα που αφορά στην παρουσία των Ελλήνων της Διασποράς στις θετικές επιστήμες, ο γενικός
γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας στάθηκε στα στοιχεία
για την παρουσία των Ελλήνων επιστημόνων στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας
που παρουσίασε ο καθηγητής Στυλιανός
Αντωναράκης, στην προσέγγιση του Ιωάννη Ηλιόπουλου για τον τομέα των φυσικομαθηματικών επιστημών, καθώς και στην
εισήγηση του Ιωάννη Κεβρεκίδη σε ό,τι αφορά το χώρο των Επιστημών της Μηχανικής,
Περαιτέρω, ο Γιάννης Χρυσουλάκης στάθηκε στο γεγονός ότι ο Ντίνος Σιώτης, μέσα
από την εισήγησή του για την «ελληνική
ποίηση στη Βόρειο Αμερική του 20ου αιώνα», «κατέδειξε με τον πλέον ανάγλυφο
τρόπο τη θαυμαστά ηχηρή παρουσία του
ελληνικού στοιχείου στην υπέρτατη τέχνη
της “αναδημιουργίας της γλώσσας”, της
ποίησης». Την ίδια στιγμή, αξιοσημείωτη
χαρακτήρισε και την εισήγηση του καθηγητή
Αλέξανδρου Κιτροέφ σχετικά με την «Ιστοριογραφία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας στη Διασπορά».
Ο γενικός γραμματέας ολοκλήρωσε την ενότητα των συμπερασμάτων, «δανειζόμενος»
την κατακλείδα από την παρουσίαση της
Μαρίας Μακράκη σχετικά με τις «Τέχνες στη

Πρώτη παγκόσμια
παρουσίαση του
τραγουδιού «Ελληνισμός»

Το τραγούδι «Ελληνισμός», σε μουσική της
διεθνώς αναγνωρισμένης συνθέτριας Ευανθίας Ρεμπούτσικα και στίχους της εξαιρετικά δημοφιλούς στιχουργού Λίνας Νικολακοπούλου, ξεκίνησε το «ταξίδι» του για να
αγγίξει τους Έλληνες σε όλο τον κόσμο.
Η πρώτη παρουσίαση του τραγουδιού στο
ελληνικό και διεθνές κοινό, σε οπτικοποιημένη μορφή και χορωδιακή απόδοση, έγινε
μετά το πέρας των εργασιών της χθεσινής
ημερίδας.
«Το τραγούδι αποτελεί μια ελάχιστη προσφορά προς τους Έλληνες απόδημους
και φιλοδοξεί να αποδώσει μουσικά και
στιχουργικά την ακατάλυτη σχέση μεταξύ
της ελληνικής Διασποράς και του εθνικού
κέντρου», επισημαίνεται σε ανακοίνωση
της γενικής γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.

Ελληνισμός

Εμείς που σαν πουλιά βρεθήκαμε
μακριά απ’ την πρώτη μας φωλιά
Εμείς με μια κλωστή δεθήκαμε
με το φως, το κύμα, τη μιλιά
Κι είσαι παντού σαν άστρο εκεί ψηλά
στις αμμουδιές του νου λευκή αχιβάδα.
Τόσες γενιές κι αμέτρητα παιδιά
μιλούν τη γλώσσα της ψυχής σου Ελλάδα.
Εμείς στα πέρατα που φτάσαμε
μαρτυράμε τι ‘ναι Ελληνισμός
Εμείς που όρια ξεπεράσαμε
κι αντοχές, σαν άλυτος δεσμός.
Κι είσαι παντού σαν άστρο εκεί ψηλά
στις αμμουδιές του νου λευκή αχιβάδα.
Τόσες γενιές κι αμέτρητα παιδιά
μιλούν τη γλώσσα της ψυχής σου Ελλάδα.
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Μάνη: Ομορφιά άγρια και ανυπότακτη
Πυργόσπιτα, καστροπολιτείες,
αρχαίες πόλεις, λιμναίες σπηλιές,
και παραλίες. Στην Πελοπόννησο, η Μάνη της ιστορίας και της
πέτρας θα σας γοητεύσει.
Τοπίο άνυδρο, τραχύ. Σπίτια
που θυμίζουν πύργους, πέτρινοι
Γιάννης
οικισμοί, βυζαντινές εκκλησίες,
Κακαγιάννης
μικροί όρμοι και σπήλαια συγκλονιστικά. Μάνη. Μια κοινωνία
κλειστή, λιτοδίαιτη, οργανωμένη επί αιώνες στη
γραμμή του αίματος και του γένους. Ταμπουρωμένοι στις απότομες πλαγιές του νότιου Ταϋγέτου και
διαρκώς ετοιμοπόλεμοι, οι Μανιάτες ανέπτυξαν ένα
ισχυρότατο αίσθημα αυτονομίας. Αυτό που αντικρίζει σήμερα ο επισκέπτης είναι αυτό που του επιτρέπεται να δει... Και ρουφάει αχόρταγα εικόνες μιας
Ελλάδας αυθεντικής, γιατί σε αυτή τη γωνιά της
Πελοποννήσου, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης,
όλα είναι μοναδικά και μαγικά συνάμα.

Αξίζει να δείτε στη Μάνη

Ο λιτός, περίτεχνος, μα πολεμοχαρής Μανιάτικος πύργος
Έμβλημα της Μάνης. Επόπτης του τόπου. Σε ολόκληρη την
Ελλάδα, μόνο εδώ θα αντικρίσετε ένα θέαμα τόσο επιβλητικό. Ένας στιβαρός πέτρινος όγκος, που υψώνεται βίαια στην
κατακόρυφο γης και ουρανού. Το ύψος του ευθέως ανάλογο
της αμυντικής του ισχύoς, αλλά και της υπεροχής και της κοινωνικής θέσης του γένους στο οποίο ανήκει. Η κατασκευή
του, υπαγορευόμενη από το σκεπτικό της μάχης. Κανένα παράθυρο, ελάχιστα ανοίγματα, πολεμίστρες και πολλά πατώματα, για να μάχονται οι αμυνόμενοι από ψηλά. Λιτά πέτρινα
κομψοτεχνήματα που δημιουργήθηκαν από άξιους ντόπιους
μάστορες και αποτελούν συνέχεια της βυζαντινής οχυρωματικής τέχνης.
Βυζαντινές Εκκλησίες: στολίδια της Μάνης
Αυτή την πλευρά της ιστορίας της Ελλάδας θα τη βρείτε

μήκος 2,5 χιλιόμετρα. Ενώ εκείνο της Αλεπότρυπας το χρησιμοποιούσαν για κατοικία οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής.
Το ξακουστό Λιμένι
Κατηφορίζοντας από την Αρεόπολη προς τη
θάλασσα, θα δείτε το απερίγραπτης ομορφιάς
Λιμένι –το πιο πολυφωτογραφημένο παραθαλάσσιο χωριουδάκι της Μέσα Μάνης– στο οποίο
υπάρχουν μια χούφτα υπέροχα πυργόσπιτα,
μερικοί εξαιρετικοί ξενώνες και ψαροταβέρνες.
Υπήρξε το χωριό του ιστορικού γένους των
Μαυρομιχαλαίων.

Οι κρυμμένοι θησαυροί της
Μάνης

«πανταχού παρούσα» στη Μάνη: το Βυζάντιο είναι εδώ – για
την ακρίβεια, εκκλησίες βυζαντινές. Συνήθως μικρές, ταπεινές. Μνημεία κάλλους και πίστης. Φτιαγμένες από τεφρά και
ρόδινη πέτρα. Πολλές έχουν καλαίσθητους κεραμιδένιους
τρούλους, μαρμάρινα ανάγλυφα τέμπλα και ανάλογο γλυπτό
διάκοσμο. Οι περισσότερες διαθέτουν τεράστιο αρχιτεκτονικό και εικαστικό ενδιαφέρον.
Η διάσημη Βάθεια και οι εμβληματικοί πύργοι της
Χιλιάδες «κλικ» φωτογραφικών μηχανών απαθανατίζουν τη
συστάδα των μανιάτικων πύργων της Βάθειας. Ο οικισμός
διακρίνεται για την ομορφιά του και συνιστά μνημείο της αρχιτεκτονικής παράδοσης της Μάνης. Ένα ιδιότυπο αξιοθέατο
που σίγουρα πρέπει να δείτε.
Ταξίδι στα σπήλαια του Διρού
Ένα υπόγειο ποτάμι στα έγκατα του βράχου. Επιβλητική
ατμόσφαιρα, ανεπανάληπτα χρώματα και σχήματα που
αγγίζουν την τελειότητα. Οι σπηλαιολόγοι θεωρούν ότι τα
σπήλαια του Διρού είναι από τα σημαντικότερα σε όλον τον
κόσμο. Το πιο εύκολα επισκέψιμο είναι αυτό της Βλυχάδας με

Η Ελλάδα μεγάλη νικήτρια στα
αμερικανικά Travvy Awards 2021
Τέσσερις
κορυφαίες
διακρίσεις κατέκτησε η
Ελλάδα κατά τη φετινή
διοργάνωση των αμερικανικών
βραβείων
Travvy Awards, που
χαρακτηρίζονται
ως
τα “Όσκαρ” της αμερικανικής τουριστικής
βιομηχανίας.
Συγκεκριμένα, η
Ελλάδα αναδείχθηκε:
•
καλύτερος
(χρυσός)
προορισμός στη Μεσόγειο (Best Destination
- Mediterranean),
•
καλύτερος
(χρυσός)
διεθνής
προορισμός κρουαζιέρας (Best Cruise
Destination International),
•
καλύτερος (χρυσός) διεθνής προορισμός για τουρισμό πολυτελείας (Best
Luxury Destination International), και
•
δεύτερος καλύτερος (ασημένιος)
διεθνής προορισμός τουρισμού περιπέτειας (Silver Expedition / Adventure Destination
International).
Κάθε χρόνο, τα Travvy Awards αναγνωρίζουν και βραβεύουν τους κορυφαίους διεθνείς προορισμούς, διοργανωτές ταξιδιών
και τουριστικές / ταξιδιωτικές εταιρείες,

όπως επιλέγονται από στελέχη της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας. Φέτος,
στη σχετική ψηφοφορία συμμετείχαν περισσότεροι από 90.000 επαγγελματίες της
τουριστικής αγοράς, οι οποίοι εκδήλωσαν
τις προτιμήσεις τους σε 140 επιμέρους
κατηγορίες.
Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, με την παρουσία
στελεχών της αμερικανικής τουριστικής
βιομηχανίας, εκπροσώπων εθνικών οργανισμών τουρισμού και πολυάριθμων
δημοσιογράφων.
Τα ελληνικά βραβεία παρέλαβε ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ ΗΠΑ & Καναδά,
κ. Κωνσταντίνος Χαροκόπος.

Ο φάρος στη «λόγχη» του Ακροταίναρου
Ο δρόμος τελειώνει στο Ακρωτήριο Ταίναρο. Η
αιχμηρή απόληξη της λακωνικής γης λογχίζει τη
Μεσόγειο και «χάνεται» στα βάθη της. Στο νοτιότερο άκρο της Μάνης ο ονομαστός φάρος του Ταινάρου,
ένα από τα πιο ξεχωριστά αξιοθέατα ολόκληρης της Πελοποννήσου, αγναντεύει τα πλοία να περνούν. Λίγο πριν στο
Πόρτο Στέρνες, τα ερείπια του ναού του Ποσειδώνα έφτιαξαν
το εκκλησάκι των Ασωμάτων.
Το Πόρτο Κάγιο, οι πειρατές και τα ορτύκια
Το Πόρτο Κάγιο ήταν ένα ονομαστό κρησφύγετο πειρατών.
Ωστόσο, το όνομά του το πήρε από τα νέφη των ορτυκιών
που έρχονται και σταθμεύουν στο πέρασμά τους προς τα
νότια. Ήταν ο φημισμένος ορτυκότοπος της Μάνης και βασικός προμηθευτής των Γάλλων. Μη λησμονήσετε να επισκεφτείτε τον εντυπωσιακό υπήνεμο κόλπο και το ονομαστό του
κάστρου.
Τευθρώνη: το αρχαίο λιμάνι στον Κότρωνα
Στον Κότρωνα με τους γραφικούς ορμίσκους, υπήρχε η Τευθρώνη, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της περιοχής στην
Αρχαία Ελλάδα.

Σοφία Ζαχαράκη για οινοτουριστικό
οδοιπορικό στην Δυτική Μακεδονία
Το ελληνικό κρασί και ο οινοτουρισμός θα βρεθεί στο επίκεντρο
εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα
στην Δυτική Μακεδονία το τριήμερο 12-14 Νοεμβρίου. Πρόκειται για
την επόμενη στάση του οδοιπορικού που ξεκίνησε το υπουργείου
Τουρισμού στη Σαντορίνη και έχει
σκοπό την ανάδειξη του ελληνικού
οινοτουρισμού. Το υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ και η Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας συνδιοργανώνουν το δεύτερο κατά σειρά τριήμερο πρόγραμμα αφιερωμένο στο ελληνικό
κρασί και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προσφέρει ο οινοτουρισμός, ιδίως συνδυαζόμενος με λοιπές ειδικές μορφές τουρισμού.
Οπως τονίζει η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, “ στόχος του οινοτουριστικού οδοιπορικού μας, το οποίο τον Νοέμβριο πραγματοποιεί τη δεύτερη στάση του,
είναι να συνδεθεί η ταξιδιωτική εμπειρία του
κάθε φιλοξενούμενου με τις επισκέψεις σε
οινοποιεία. Στόχο μας αποτελεί η ολιστική
προσέγγιση της εμπειρίας ενός ταξιδιώτη
για την δημιουργία ενός πολυεπίπεδου και
πολυδιάστατου πακέτου δραστηριοτήτων
και εμπειριών, μέσω των οποίων μπορεί
κανείς να γνωρίσει πραγματικά και με τον
πιο έντονο τρόπο τις ομορφιές κάθε ξεχωριστού τόπου της πατρίδας μας. Δραστηριότητες όλων των ειδών, με κοινό παρονομαστή την αυθεντικότητα των εμπειριών που

προσφέρουν και την έμφαση στον ιδιαίτερο
τοπικό χαρακτήρα κάθε περιοχής, το χρώμα της, συνδυάζονται και αναδεικνύονται με
τον καλύτερο τρόπο συνθέτοντας ένα ανταγωνιστικό και ξεχωριστό τουριστικό προϊόν
για την παγκόσμια τουριστική αγορά.
Παράλληλα, οι τοπικές κοινωνίες αποκτούν
και πάλι την αυτοπεποίθηση που αξίζουν
για την επιστροφή τους σε ρυθμούς βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς
την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον
Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του,
τον ΕΟΤ και την Περιφερειακή Υπηρεσία
Τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας για τη
συνεργασία και την τόσο θετική διάθεση στο
κοινό μας εγχείρημα τουριστικής ανάδειξης
του πλούτου και των ευκαιριών της περιοχής καθώς και την Aegean και την Εθνική
Διεπαγγελματική Οργάνωση Άμπελου και
Οίνου (Ε.Δ.Ο.Α.Ο) ” δήλωσε η αρμόδια υφυπουργός, Σοφία Ζαχαράκη.
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Θεσσαλονίκη – Νέα Υόρκη απευθείας
Τους επόμενους μήνες, κάπου
στο πρώτο εξάμηνο του 2022,
είναι πιθανό η Θεσσαλονίκη να
αποκτήσει απευθείας αεροπορική σύνδεση με τις ΗΠΑ και
συγκεκριμένα με τη Νέα Υόρκη.
Όχι με αυτόνομο δρομολόγιο,
αλλά ως ενδιάμεσος σταθμός
της διαδρομής Ντουμπάι – Νέα
Υόρκη – Ντουμπάι, που μία ή δύο φορές την
εβδομάδα θα γίνεται Ντουμπάι - Θεσσαλονίκη – Νέα Υόρκη – Θεσσαλονίκη – Ντουμπάι.
Οι σχετικές συζητήσεις με την αεροπορική
εταιρεία Emirates βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και οι πιθανότητες υλοποίησης του σχεδίου είναι πολλές, τουλάχιστον

περισσότερες από τις προηγούμενες φορές που είχε συζητηθεί το θέμα. Με αυτόν
τον τρόπο η Βόρεια Ελλάδα θα μπορεί να
αξιοποιήσει το ρεύμα που υπάρχει για την
τουριστική Ελλάδα στην άλλη όχθη του
Ατλαντικού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι
ταξιδιώτες προτιμούν δρομολόγια χωρίς
μετεπιβίβαση.

ΙΑΤΑ: Κάτω από το 50% του 2019 τα
διεθνή αεροπορικά ταξίδια το 2022
Tα διεθνή αεροπορικά ταξίδια το
2022 θα διαμορφωθούν σε επίπεδα μικρότερα από το ήμισυ των
επιπέδων του 2019, σύμφωνα με
πρόβλεψη του επικεφαλής της
Παγκόσμιας Ένωσης Αερομεταφορών, ΙΑΤΑ, Willie Walsh.
Ο κ. Walsh προβλέπει ότι τα ταξίδια εσωτερικού θα ανακάμψουν
σε επίπεδα παρόμοια με το 2019
όμως τα διεθνή ταξίδια θα παραμείνουν στο 44% των επιπέδων
2019.
Μιλώντας στον Οργανισμό Αραβικών Αερομεταφορέων, AGM,
στη Ντόχα, ο κ. Walsh δήλωσε ότι οι αγορές
εσωτερικού θα φτάσουν στο 75% των επιπέδων προ κρίσης μέχρι το τέλος του 2021,
όμως, «δυστυχώς» όπως είπε, τα διεθνή
ταξίδια, τα οποία συνεχίζουν να ισχύουν περιορισμοί, αναμένεται να φτάσουν στο 22%.
Ο συνολικός αντίκτυπος του κορωνοϊού στη
βιομηχανία αερομεταφορών αναμένεται να
ξεπεράσει τα 200 δισ. δολάρια, όπως είπε,

με τις αεροπορικές εταιρίες παγκοσμίως να
χάνουν 138 δισ. δολάρια το 2020.
Οι απώλειες θα μειωθούν σε 52 δισ. δολάρια αυτή τη χρονιά, και περιμένουμε περαιτέρω μείωσή τους σε 12 δισ. δολάρια το
2022, είπε.
Ωστόσο τα χειρότερα είναι πίσω μας και
προχωράμε στη σωστή κατεύθυνση ακόμα και όχι με την ταχύτητα που θα θέλαμε,
τόνισε.

Κικίλιας: Ο τουρισμός πεδίο
συνεργασίας Ελλάδας- Τουρκίας
παρά τις δυσκολίες
Κικίλιας από τη Σμύρνη: «Ζούμε σε ευαίσθητους καιρούς και εποχές, κάποιες φορές δύσκολες, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι ο τουρισμός, τα ταξίδια,
είναι αυτό το πλαίσιο στο οποίο μπορούμε και θα μπορέσουμε να δουλέψουμε
ακόμη καλύτερα και να συνεργαστούμε»
τόνισε ο υπουργός Τουρισμού, Βασίλης
Κικίλιας, κατά την ομιλία του στο 9ο Φόρουμ Τουρισμού Τουρκίας-Ελλάδας και
της 4ης Κοινής Επιτροπής Τουρισμού
που διεξάγεται στη Σμύρνη.
Ο κ. Κικίλιας ανέφερε πως νιώθει ιδιαίτερη χαρά που μετά από δέκα χρόνια γίνεται
εκ νέου η αντίστοιχη εκδήλωση της μικτής
επιτροπής και μάλιστα με τρόπο εποικοδομητικό. Επισήμανε ότι είναι και «δική μας
επιδίωξη να αυξήσουμε τις πόλεις και τα νησιά που θα συνδεθούν ακτοπλοϊκώς».
«Αν θα έπρεπε να ιεραρχήσω τις στοχεύσεις με βάση την πανδημία και με σεβασμό
στα υγειονομικά πρωτόκολλα -όπου και οι
δυο χώρες έχουν κάνει σημαντικά βήματα
προς αυτήν την κατεύθυνση ενισχύοντας
τα εθνικά συστήματα υγείας τους- είναι
να μειώσουμε την γραφειοκρατία και να

διευκολύνουμε το ταξίδι από την Τουρκία
στην Ελλάδα αλλά και από την Ελλάδα στην
Τουρκία. Οι επισκέπτες από την Τουρκία είναι καλοδεχούμενοι, ποιοτικοί τουρίστες και
θέλουμε να ενισχύσουμε το τουριστικό ρεύμα από την Τουρκία» δήλωσε.
Ο υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε και
στην αποστολή που τον συνοδεύει λέγοντας ότι είναι «πρακτικός άνθρωπος» για
αυτό έχει φέρει μαζί του «τεχνοκράτες,
επαγγελματίες, αεροπορικές εταιρείες για
να συνεργαστούν μαζί σας και να έχουμε
ένα μετρήσιμο αποτέλεσμα».
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ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
17 Νοέμβρη 1973
γράφει ο Πλάτων Ρούτης

Πέρασαν 48 ολόκληρα χρόνια που φαίνεται σαν χτες. Είμασταν παιδιά εικοσάρηδές τότε που η Αμερικανοκίνητη
χούντα των συνταγματαρχών μας είχε
κλείσει το φως στο μέλλον και η ζωή
ήταν χλωμή. Μία μουντή ατμόσφαιρα
σκέπαζε όλη την Ελλάδα και μόνο οι
σπιούνοι και οι χωροφύλακες είχαν δουλειά μέσα σε εκείνο το σύστημα να μαρτυράνε και να βασανίζουν.
Η Ελλάδα βρισκόταν από τις 21 Απριλίου
1967 κάτω από τη διακυβέρνηση μίας κλίκας συνωμοτών. Καθάρματα που παρίσταναν τους πατριώτες ήταν αυτά τα πειθήνια
όργανα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ
που ακόμα και στον ύπνο τους κυνηγούσαν
κομμουνιστές. Αυτά τα φοβισμένα χουντικά
ανθρωπάκια είχαν καταργήσει τις ατομικές
ελευθερίες, είχαν διαλύσει τα πολιτικά κόμματα και είχαν εξορίσει, φυλακίσει και βασανίσει πολιτικούς και πολίτες με κριτήριο τις
πολιτικές τους πεποιθήσεις.
Κάθε φωνή διαμαρτυρίας την έπνιγε η χούντα με συλλήψεις και φυλακίσεις μέχρι που
εκδηλώθηκε η εξέγερση στις 14 Νοεμβρίου
με κατάληψη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου
από φοιτητές και σπουδαστές. Ήταν μία μαζική και δυναμική εκδήλωση της λαϊκής αντίθεσης στο καθεστώς της Χούντας. Ο λαϊκός
αλλά και ηρωικός αγώνας του Πολυτεχνείου
δεν ήταν ένα ξαφνικό ξέσπασμα αλλά μία
στιγμή που περιμέναμε να σκάσει η βαλβίδα και να ανοίξει από την πίεση του λαού και
των προβλημάτων που είχαν συσσωρευτεί
από την χούντα. Ήταν εκείνο το σημείο που
η αντιδικτατορική πάλη που είχε ξεκινήσει
με δυσκολίες στην αρχή και δυνάμωσε από
το 1972 είχε φτάσει στο αποκορύφωμα της.
Είχε φτάσει στο σημείο αυτό πατώντας στις
θυσίες των νέων αγωνιστών αλλά και στο
γεγονός ότι μετά το κλείσιμο των εξοριών
και την απελευθέρωση των κομμουνιστών
που είχαν πείρα στην οργάνωση της πάλης
από παλαιότερα, αυτή η εξέγερση ξεκίνησε
Την πρώτη ημέρα της εξέγερσης, έξω
από τα κάγκελα άρχισε και μαζεύετε
πολύ κόσμος. Με τον ενθουσιασμό των
φοιτητών με τα τραγούδια που έλεγαν και
με τα συνθήματα ενάντια στους κρατούντες, έκανε τον κόσμο να πιστέψει πως η
χούντα θα πέσει. Τα τραγούδια και τα συνθήματα των παιδιών που έβγαιναν έξω από
τα κάγκελα του πολυτεχνείου, έδινε στον
κόσμο το θάρρος να συνεχίσει την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση στα παιδιά. Η
αλληλουχία των εικόνων και των συνθημάτων οδηγούσαν σε ένα πρωτοφανές κρεσέντο αντίστασης και διαμαρτυρίας που δεν
έχει ξανά υπάρξει τα τελευταία χρόνια που
τα πλάκωνε η σκλαβιά και η τρομοκρατία
της Χούντας.
Από τα μεγάφωνα του σταθμού που είχαν
εγκαταστήσει οι φοιτητές στον γύρω χώρο
άκουγες αυτή τη σπαραχτική φωνή του
Δημήτρη (Μήτσου) Παπαχρήστου να καλεί
τους στρατιώτες: «Είμαστε άοπλοι, είμαστε άοπλοι. Αδέλφια μας στρατιώτες
δεν θα πυροβολήσετε τα αδέλφια σας.
Δεν θα χυθεί Ελληνικό αίμα» και μετά να
απαγγέλει τον Εθνικό Ύμνο.
Οι λοκατζήδες παρατεταγμένοι στο

πεζοδρόμιο απέναντι από την πύλη, εικοσάχρονα παιδιά και αυτά κρατώντας τα
όπλα που τους παράδωσε η πατρίδα να την
φυλάνε και να την υπερασπίζονται, άκουγαν την έκκληση του Παπαχρήστου από
τον ραδιοφωνικό σταθμό να μη σηκώσουν
τα όπλα ενώ ο υπεύθυνος αξιωματικός με
μία δυνατή φωνή που έμοιαζε κραυγή ζώου
τους έλεγε ότι μέσα στο πολυτεχνείο είναι
οι εχτροί της πατρίδας και ότι θα πρέπει να
ρίξουν στο ψαχνό όταν τους δώσει την διαταγή. Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερο
ψυχολογικό μαρτύριο από αυτό και ένας
πόλεμος μέσα στον εγκέφαλο αυτών των
παιδιών.
Μέσα στους υπόγειους διαδρόμους της
χούντας εκεί που υπήρχε η διαπλοκή και
ο προβληματισμός για τον απόλυτο έλεγχο του κόσμου άρχισαν να ξεδιπλώνουν τα
σατανικά τους σχέδια. Είχαν ήδη δημιουργήσει το φασιστικό Κόμμα 4ης Αυγούστου
(Κ4Α) του περίφημου σημερινού ακροδεξιού Κώστα Πλεύρη που βοηθούσε τις δυνάμεις της αστυνομίας. Μία άλλη ομάδα από
τραμπούκους συγκεντρώθηκε στη διασταύρωση των οδών Μπουμπουλίνας και Αλεξάνδρας. Μεταξύ της ομάδας αυτή ήταν και
ο δεκαεξάχρονος τότε Νίκος Μηχαλολιάκος
που χρόνια μετά έγινε αρχηγός της εγκληματικής «Χρυσής Αυγής». Η ομάδα αυτή
μαζί και με άλλους φασίστες/εγκληματίες
κατηγορήθηκε στη δίκη της «Χρυσής Αυγής» ότι πέρασαν μέσα στον χώρο και πυροβολούσαν διαδηλωτές από την ταράτσα
του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.
Οι εκδηλώσεις του κόσμου ενάντια στη χούντα αυξήθηκαν όχι μόνο στην Αθήνα στον
χώρο του πολυτεχνείου άλλα γενικότερα
και σε άλλα μέρη δημιουργήθηκαν συνθήκες εξέγερσης. Σε πολλούς δρόμους είχαν
στηθεί οδοφράγματα και διεξάχθηκαν και
οδομαχίες μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός των φοιτητών από το πρόχειρο χειρουργείο καλούσε
τον κόσμο να φέρει γάζες, επιδέσμους και
αιμοστατικά.
Μία γυναίκα άνοιξε δρόμο ανάμεσα στον
κόσμο, έφτασε μέχρι τα κάγκελα και έφερε
στα παιδιά τα «γεμιστά» που είχε μαγειρέψει για την οικογένεια της. Άλλοι έφεραν
κονσέρβες, άλλοι ψωμιά. Η τραπεζαρία των
φοιτητών δούλευε και υπήρχε μία καθαριότητα και τάξη. Αυτά και άλλα προκάλεσαν
τον τρόμο στους κρατούντες και μετρώντας
το έχω τους πήραν την απόφαση και έκαναν την αποκοτιά και με την φωτιά και το σίδερο που είχαν στα χέρια τους διέταξαν τα
τανκ και τον στρατό με τις μαύρες κάνες να
κατέβει να πνίξει την εξέγερση των άοπλων
παιδιών που το μόνο όπλο που είχαν ήταν
ένα σταυρουδάκι κάτω απο το πουκάμισο
του ήλιου. «Ο καθείς και τα όπλα του», που
λέει και ο ποιητής.
«Κατέβασαν τα τανκς στην Αθήνα»,
άκουγες τον κόσμο να μιλάει μεταξύ τους.
Η χούντα είχε ήδη φέρει τα τανκς από το
Γουδί. Σε μία επίδειξη δύναμης κατέβασαν
περισσότερα από 25 τανκς και έφτασαν σα
να έπρεπε να κατακτήσουν ένα οχυρωμένο
κάστρο και όχι ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα
γεμάτο από άοπλα παιδιά που φώναζαν για
λευτεριά.
Τα τανκς - Ήρθαν κυλώντας αργά, νωχελικά σαν αερικά, σχεδόν τα μεσάνυκτα.
Ένα τέτοιο τεράστιο γκρίζο τέρας στάθηκε
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ακριβώς μπροστά στην πόρτα του Πολυτεχνείου. Είχε την μεγάλη του κάνη στραμμένη στη πύλη και με τον δυνατό του προβολέα έλουζε με το εκτυφλωτικό του φως τα
παιδιά. Γύρω πίσσα σκοτάδι και τα παιδιά
αυτά λουσμένα με το φως του προβολέα
αναρριχώμενα επάνω στα κάγκελα της
πύλης έμοιαζαν με τους αγγέλους της αναγέννησης βγαλμένα από πίνακα του Μιχαλάντζελο. Με δέος έβλεπαν τα παιδιά που
ζούσαν τον τρόμο εκείνης της στιγμής το
τέρας που φάνταζε σαν ο Κύκλωπας με ένα
τεράστιο μάτι. Ακόμα και σήμερα αυτοί που
είναι στη ζωή μιλούν για αυτόν τον προβολέα που σε τύφλωνε.
Απο το άνοιγμα του θηρίου εμφανίστηκε
ένας αξιωματικός με ένα όπλο στα χέρια. Οι
φοιτητές ικέτευσαν το στρατό να μη χρησιμοποιήσει βία και να μη τους χτυπήσει.
«Είμαστε άοπλοι, είμαστε άοπλοι, αδέλφια μας στρατιώτες, πως είναι δυνατόν
να σκοτώσετε τ ’αδέλφια σας».
Ο ψυχρός αξιωματικός με παγωμένη έκφραση στο πρόσωπο του έβγαλε μία φωνή
στρίγγλα που μόνο ένα θηρίο μπορούσε να
βγάλει και φώναξε με λαλιά σαν το σφύριγμα του φιδιού από το τανκ ότι οι Ελληνικές
ένοπλες δυνάμεις δεν διαπραγματεύονται
με αναρχικούς. (μόνο Ελληνικός δεν μπορούσε να θεωρηθεί αυτός ο στρατός). Μία
ομάδα ανθρώπων στο απέναντι πεζοδρόμιο μπροστά στο ξενοδοχείο Ακρόπολη
έκλαιγαν και πολλοί γονάτισαν και προσεύχονταν στο θεό να σταματήσει αυτή την
τρέλα.
Το τανκ κοντοστάθηκε γύρισε την κάνη
του ανάποδα και άρχισε να κάνει προς
τα πίσω.

Νομίζαμε ότι πήρε διαταγή να αποχωρήσει.
Ξαφνικά ο εκκωφαντικός θόρυβος απο τις
μηχανές του έσκισε τον αέρα, πήρε φόρα
και σαν άγριο θηρίο έπεσε πάνω στην πόρτα. Η κόλαση της θηριωδίας του Δάντη θα
πρέπει να είναι τόσο αθώα μπροστά σε
αυτό το θέαμα. Φωνές πόνου ανακατεμένες
με κατάρες γέμισαν το περιβάλλον και έφτασαν μέχρι τα αυτιά του οδηγού Σκευοφύλακα. Ήταν αυτός που γκρέμισε την πύλη
του Πολυτεχνείου και χρόνια μετά ο ίδιος
οδηγός εξομολογήθηκε σε μια συνετευξη σε
εφημερίδα.
«Ντρέπομαι για αυτό που ήμουν, για
αυτό που έκανα. Τότε αισθανόμουν ότι
έκανα κάτι καλό, κάτι μεγάλο. Στους
«μαυροσκούφηδες», στο Γουδί, είχα γίνει ο ήρωας που διέλυσε τους εχθρούς
της πατρίδας, τα «παλιοκουμμούνια».
Τα παιδιά πέφτουν κάτω από την πύλη,
υπάρχει ένας πανικός οι φοιτητές καλούσαν
απελπισμένα από τα μεγάφωνα για ιατρική βοήθεια και ασθενοφόρα. Οι φωνές των
πληγωμένων ακούγονται να σκίζουν τον

χρόνο άφθαρτες για να μην υπάρξει η λήθη
που μας θέλουν κάποιοι να ξεχάσουμε τους
αγώνες του λαού μας.
«Και περάσανε μέρες πολλές μέσα σε
λίγη ώρα και θερίσανε πλήθος τα θηρία».
Η ενέργεια αυτή του τανκ μπορεί να γκρέμισε την πύλη του πολυτεχνείου, δεν μπόρεσε όμως να γκρεμίσει τη θέληση της συντριπτικής πλειονότητας του Ελληνισμού
να βάλει τέλος στην καταπίεση, να διώξει
τη χούντα. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
έχει σημαδέψει το χρόνο. Είναι η ζώσα
μνήμη που αντιστέκεται στη φθορά του
χρόνου και σε κάθε μορφή εξουσίας. Το
Πολυτεχνείο έχει υπάρξει αληθινά και ότι
είναι αληθινό δεν γίνεται να χαθεί θα το
βρούνε μπροστά τους όσοι δεν έχουν
μνήμη και γνώση. Είναι σταθμός ανεφοδιασμού για την συνέχεια. Οι νέοι μπορούν και πρέπει σεβόμενοι την ιστορία
του τόπου, να συνεχίσουν από εκεί που
δεν μπορέσαμε να φτάσουμε εμείς.
Στις μέρες μας ο αντικομουνισμός οξύνεται
και πάλι, με κάθε τρόπο και μέσο: Από το
βήμα της Βουλής, μέσα από τις στήλες του
αστικού Τύπου, με την εγκληματική δράση
νεοναζιστικών συμμοριών, με την ανιστόρητη εξίσωση κομμουνισμού - φασισμού. Ο
αντικομουνισμός, το μίσος για το ΚΚΕ, το
εργατικό κίνημα, τους λαϊκούς αγώνες, δεν
αφορούν στενά μόνο τους κομμουνιστές.
Η πείρα τόσο από τη δικτατορία του 1967
- 1974, όσο και διαχρονικά από την εγχώρια και διεθνή Ιστορία, καταδεικνύει πως ο
αντικομουνισμός πήγαινε πάντοτε χέρι με
χέρι με τη συνολικότερη επίθεση στις ελευθερίες, στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις
του εργαζόμενου λαού. Η Ιστορία διδάσκει
ότι ο αντικομουνισμός αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό του αστικού πολιτικού κόσμου
και επομένως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
οριστικά χωρίς την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, που τον γεννά. Το ίδιο
ισχύει και για τη ριζική αντιμετώπιση των
φασιστικών - ναζιστικών συμμοριών.
Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου φέρνουν
στην μνήμη την φρίκη που πέρασαν οι
αγωνιστές φοιτητές, όλοι οι κομουνιστές και
οι ριζοσπάστες αγωνιστές που ύψωσαν το
ανάστημά τους κατά της χούντας. Σε όλους
αυτούς που αγωνίστηκαν και που αντιμετώπισαν όλα τα φρικτά βασανιστήρια στα
μπουντρούμια της ασφάλειας, στις φυλακές και στις εξορίες και που πέρασε από
επάνω τους όλο το μίσος που συσσωρεύεται στον άνθρωπο μέσα στον άρρωστο
εγκέφαλο ενός τέρατος. Οι γιορτασμοί του
Πολυτεχνείου όσο και να προσπαθούν η
κυβέρνηση και αυτοί που αρνούνται ότι το
Πολυτεχνείο υπήρξε, οι Έλληνες όπου γης
δεν θα ξεχάσουν και δεν θα αρνηθούν την
ιστορία τους. Όπως τιμάμε τους ηρωικούς
αγώνες του λαού μας, έτσι και οι αγώνες του
Πολυτεχνείου έχουν τη δική τους θέση στην
ιστορία του λαού.
Μερικοί επώνυμοι σήμερα, (Αλλά ευτυχώς
λίγοι) εξαργύρωσαν τις περγαμηνές του πολυτεχνείου για μία κάποια αναγνώριση, για
κάποιο αξίωμα. Αυτοί χάθηκαν στον κουρνιαχτό του συμβιβασμού. Αυτοί δεν χωράνε
μέσα στον κατάλογο αυτών των ανθρώπων
που αγωνίστηκαν ενάντια σε ένα παντοδύναμο κρατικό μηχανισμό, ενάντια σε ένα
απάνθρωπο σύστημα. Που αγωνίστηκαν
για να έρθει ένας άλλος κόσμος με δικαιοσύνη και ελευθερία. Είναι αυτοί οι ίδιοι ή η
συνέχιση αυτών που είναι παρόντες στους
καθημερινούς αγώνες του λαού. Στις απεργίες των εργατών ενάντια στην εκμετάλλευση, στις εργατικές συνελεύσεις, στους
καθημερινούς αγώνες, είναι αυτοί που χαράζουν την ιστορία του μέλλοντος για τον
λαό.
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Συνάντηση Μητσοτάκη με Έλληνες του Λονδίνου για
την ψήφο των αποδήμων και το brain drain
Στη δυνατότητα που έχουν πια οι Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής
τους, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση
που είχε μαζί τους στο Λονδίνο.
«Οι Έλληνες οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό, κυρίως αυτοί της γενιάς σας, δεν
τολμώ να πω της γενιάς μας, γιατί είστε
όλοι πολύ νεότεροι από εμένα, δηλαδή
παιδιά που κυρίως έφυγαν από την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία, έχετε πια
τη δυνατότητα να ψηφίζετε στις εθνικές
εκλογές από το μόνιμο τόπο διαμονής σας
εν προκειμένω από το Λονδίνο, από το Ηνωμένο Βασίλειο» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
«Αυτό αποτελούσε μία δέσμευση προεκλογική δική μου. Καταφέραμε και την υλοποιήσαμε εν μέρει, θα θέλαμε ο ορισμός
όσων έχουν το δικαίωμα της ψήφου από

ψηφίζετε, εκτός αν υπάρχουν πολλοί ειδικοί
λόγοι, από το μόνιμο τόπο διαμονής σας»,
πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα
όπως ξεκαθάρισε, «οι εκλογές θα γίνουν
το ‘23, έχω δεσμευτεί γι’ αυτό και σκοπεύω
να τηρήσω το λόγο μου και τη δημόσια μου
δέσμευση».

το μόνιμο τόπο διαμονής τους να είναι πιο
ευρύς. Σκοντάψαμε, δυστυχώς, όπως κατά
πάσα πιθανότητα ξέρετε, πάνω στον περιορισμό των 200 εδρών που έπρεπε να
συγκεντρώσουμε και δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πείσουμε άλλα κόμματα να διευρύνουν τον ορισμό. Πάντως σίγουρα η γενιά
του brain-drain καλύπτεται και μπορείτε να

Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης γιορτάζει
τα 20 χρόνια από την ίδρυσή του
Την επέτειο των 20 χρόνων από την ίδρυσή του ετοιμάζεται να γιορτάσει, με μία διαδικτυακή εκδήλωση, το Δίκτυο Ελλήνων
Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, το
οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του το φθινόπωρο του 2001, μετά από πρωτοβουλία
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας,
του Υπουργείου Εξωτερικών-Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και του
Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, με την
υποστήριξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Στην εκδήλωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 27 Νοεμβρίου, στις 18.00
ώρα Ελλάδος, το Δίκτυο θα γιορτάσει την
πορεία του κάνοντας μια αναδρομή – απολογισμό και τιμώντας όσους συνετέλεσαν
στην δημιουργία του, θέτοντας νέους στόχους και προχωρώντας σε νέες συνεργασίες με τη διεύρυνσή του σε παγκόσμιο
επίπεδο. Θα συναντήσει τους παλιούς προέδρους του, τα παλιά μέλη και στελέχη του,
τους ανθρώπους που βοήθησαν στο ξεκίνημα από τις θεσμικές τους θέσεις, αλλά και
τους νέους εκπροσώπους των φορέων που
εμπλέκονται στη λειτουργία του , για να μοιραστούν όλα όσα συνέβησαν στα 20 αυτά

χρόνια , σε εύκολες και πιο δύσκολες στιγμές για την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης
της Ευρώπης, είναι ένας θεσμός με μέλη
του, τους εκτός Ελληνικής Επικράτειας Ελληνικής καταγωγής πολίτες της Ευρώπης,
που εκλέγονται και δραστηριοποιούνται
στις τοπικές ή περιφερειακές αρχές και διοικήσεις, των τόπων κατοικίας τους, και
συμμετέχουν ενεργά σ ΄ αυτό πάνω από
400 Αιρετοί της Αυτοδιοίκησης, από το σύνολο σχεδόν των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ηπείρου.
Μέσα από την καθημερινή του λειτουργία,
αποτελεί έναν επιπλέον χώρο διαλόγου και
ανάληψης πρωτοβουλιών, για την ενίσχυση
και υποστήριξη των δράσεων της Ελληνικής Ομογένειας και της Αυτοδιοίκησης,
στην Ευρώπη και όχι μόνο.
Η εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται με
την οργανωτική υποστήριξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ, λόγω της πανδημίας θα
πραγματοποιηθεί στην On-Line πλατφόρμα
ZOOM.

Στη συζήτηση τέθηκε και το θέμα του brain
drain, που μετατρέπεται πλέον σε brain
gain: «η γενιά που έφυγε την τελευταία δεκαετία αρχίζει και σκέφτεται πολύ σοβαρά
να γυρίσει στη χώρα. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Μεταφέρω και εγώ τη
δική μου εμπειρία όταν το ‘97 αποφάσισα
να γυρίσω. Στην Ελλάδα γύρισα γιατί από
τη μία είχα βρει μία καλή δουλειά και από
την άλλη γιατί πίστευα τότε στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της χώρας. Νομίζω το
ίδιο ισχύει σε μεγάλο βαθμό και σήμερα. Και
χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά που μιλάω με
μεγάλους εργοδότες, Έλληνες και ξένους,
όταν τους ρωτώ για τους ανθρώπους που
ενδιαφέρονται να προσλάβουν μου λένε
όλοι το ίδιο πράγμα, ότι λαμβάνουν πολλά
βιογραφικά από νέους Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν πια να γυρίσουν στην
πατρίδα. Πιστεύω ότι αυτό αποδεικνύει
με τον καλύτερο τρόπο ότι η Ελλάδα του
2021 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα
της προηγούμενης δεκαετίας» σημείωσε ο
Πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον
προγραμματισμό της κυβέρνησης για το
υπόλοιπο της κυβερνητικής θητείας, δίνοντας έμφαση στις μεταρρυθμίσεις: «Έχουμε
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κάνει πολύ δουλειά. Έχουμε ακόμα πολύ
δουλειά μπροστά μας, 18 μήνες που έχουμε
μέχρι τις εκλογές είναι σημαντικό διάστημα,
ώστε να υλοποιήσουμε μεταρρυθμίσεις και
να μην σκεφτόμαστε, να μην επιτρέψουμε
στον εαυτό μας, να σκέφτεται με τη συνηθισμένη προεκλογική λογική των παροχών.
Νομίζω ότι αυτά τα έχουμε αφήσει για τα
καλά πίσω μας. Και η έμφαση θα είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα σε εκείνες τις αλλαγές
που θα μας κάνουν πιο ανταγωνιστικούς.
Θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα μειώσουν τις κοινωνικές ανισότητες και θα μας
επιτρέψουν να κάνουμε γρήγορα τη διπλή
μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία και στη
νέα πράσινη πραγματικότητα.
Και στα δύο αυτά πεδία θέλουμε να έχουμε
πρωταγωνιστικό ρόλο και νομίζω ότι είναι
πολύ σημαντικό όταν ένα κόμμα όπως η
Νέα Δημοκρατία, παραδοσιακό, κεντροδεξιό, φιλελεύθερο κόμμα, πρωταγωνιστεί και
στα δύο αυτά πεδία. Στον ψηφιακό μετασχηματισμό από τη μία νομίζω ότι έχουμε κάνει
πράγματα τα οποία δεν φανταζόντουσαν
νομίζω πολλοί συμπολίτες μας ότι θα μπορούσαν να γίνουν σε τόσο σύντομο χρονικό
διάστημα. Όλοι μας απολαμβάνουμε την
“ευκολία” των υπηρεσιών που παρέχει το
gov.gr και αυτές επεκτείνονται συνέχεια. Στη
δε πράσινη μετάβαση είμαστε πάλι στην
πρώτη γραμμή, με τολμηρές πολιτικές, σε
όλα τα επίπεδα, που μας επιτρέπουν να
έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και να διαμορφώσουμε ένα πλέγμα πολιτικών που
διατρέχει οριζόντια όλους τους τομείς του
κυβερνητικού έργου».
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Ο 90χρονος δρομέας Στέλιος
Πρασσάς τερμάτισε τον Μαραθώνιο
Το είπε και το έκανε ο
90χρονος δρομέας Στέλιος Πρασσάς, ένας από
τους γηραιότερους μαραθωνοδρόμους σε όλον τον
κόσμο, που τερμάτισε σήμερα στον 38ο Αυθεντικό
Ντίνος
Μαραθώνιο της Αθήνας.
Μέλλιος
«Μέρα παρά μέρα είμαι
στο στάδιο, και κάνω 8 με
10 χιλιόμετρα», έλεγε σε πρόσφατη συνέντευξή του, αποκαλύπτοντας πως δεν είχε
ποτέ προπονητή, καθ' όλη την διάρκεια της
μακροχρόνιας καριέρας του.
«Ο άνθρωπος πρέπει αυτό που κάνει να
το αγαπάει, να το κάνει και να το αγαπάει
πολύ. Νιώθω μεγάλη αγάπη την ώρα που
πάω στο στάδιο να προπονηθώ. Με γεμίζει.
Η καρδιά μου τόση χαρά νιώθει που βρίσκομαι μέσα στο στάδιο».
Ο ίδιος ξεκίνησε τους μαραθώνιους σε

μεγάλη ηλικία, 59-60 ετών, μετά από παρότρυνση ενός γνωστού του: «Μου είπε ένας
γείτονας, μην πας στον Άγιο Κοσμά και παίζεις μπάλα (...) Με έστειλε στο στάδιο».
Σύμφωνα με το τοπικό iRafina.gr, ο κ. Πρασσάς είναι αθλητής του Τελμησσού Νέας Μάκρης, κατέχει ρεκόρ και έχει βραβευτεί από
τον ΣΕΓΑΣ ως ο γηραιότερος ενεργός μαραθωνοδρόμος που συμμετέχει στον Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών.

Αποσύρθηκε ο Τσιτσιπάς και
δεν συνεχίζει στο ATP Finals
Δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί τελικά στο
ATP Finals ο Στέφανος Τσιτσιπάς, βάζοντας
άδοξο τέλος στην προσπάθεια διάκρισης
στη διοργάνωση.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν θα
αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τον Κάσπερ
Ρουντ το οποίο ήταν προγραμματισμένο για

απόψε στις 22:00.
Και αυτό, διότι ο Τσιτσιπάς εξακολουθεί να
έχει έντονους πόνους στον αγκώνα του,
που δεν του επιτρέπουν να αγωνιστεί.
Τη θέση του Έλληνα τενίστα αναμέται να
πάρει ο Κάμερον Νόρι ο οποίος θα κάνει και
ντεμπούτο στο τουρνουά.

“Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΤΟΛΗ” Ένα κοριτσάκι πήδηξε από το κρεβάτι και
έτρεξε στη μητέρα της και της είπε: “Αχ, μαμάκα μου, να δεις τι όνειρο
είδα! Δύο κύριοι μου φέρανε μιά πρόσκληση για να επισκεφτώ τον
βασιλιά. Ντύθηκα και έφτασα στο παλάτι. Οι φύλακες δεν με άφησαν
να μπω γιατί δεν είχα την κατάλληλη στολή. Άρχισα να κλαίω και ένας
μου είπε: Μη κλαις παιδί μου. Ο βασιλιάς μας έχει προβλέψει για τις
στολές των επισκεπτών. Με πήγε σε ένα δωμάτιο, πήρε μια στολή που
ήταν στα μέτρα μου. Εκείνη όμως την ώρα ξύπνησα και δεν ξέρω τη
συνέχεια.
Η μητέρα άκουσε το όνειρο και με σοβαρότητα πρόσθεσε: “Το όνειρο
σου ήταν θαυμάσιο. Ξέρεις παιδί μου ότι είμαστε όλοι προσκαλεσμένοι
ενός μεγάλου βασιλιά που όμοιος του δεν υπήρξε. Είναι ο Ιησούς
Χριστός. Αλλά είναι ανάγκη να ντυθούμε με τη στολή που είναι
πλυμένη με το αίμα Του.” Το κοριτσάκι αναστέναξε: “Ω! Πόσο θα
ήθελα να έχω και εγώ αυτή τη στολή μαμά ”! Ζήτησε κορίτσι μου
αυτή τη στιγμή τον Χριστό να σου πλύνει τις αμαρτίες με το αίμα Του,
και να είσαι σίγουρη ότι είσαι πανέτοιμη για τον μεγάλο βασιλιά.
Η πρόσκληση Του είναι για όλους τους ανθρώπους. Εσύ φίλε μας
ντύθηκες τη στολή που σου πρόσφερε με το θάνατό Του ο Χριστός; Αν
όχι, σήμερα, πίστεψε με την καρδιά σου στον Χριστό και θα γίνεις παιδί
του Θεού! Στο ευχόμαστε ολόψυχα!

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

Πρωταθλητής Ευρώπης στο απλό για
4η φορά ο Γιάννης Σγουρόπουλος
Ο Γιάννης Σγουρόπουλος είναι ο
πρωταθλητής Ευρώπης στο απλό
αθλητών κάτω των 21 ετών! Στο Σπα
του Βελγίου κατέκτησε τον δεύτερο
τίτλο του στον θεσμό (μετά το 2019)
και τον τέταρτο γενικά στο απλό των
Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων (μετά
από εκείνους στον απλό εφήβων
το 2017 και το 2018) την τελευταία
5ετία! Στη λαμπρή, την απίστευτη
πορεία του στις νεαρές κατηγορίες
έγραψε δοξασμένο φινάλε, μεγάλωσε τον θρύλο του, συμπλήρωσε ιδανικά τις ήδη χρυσές σελίδες του στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Στον συγκλονιστικό
και άκρως θεαματικό τελικό νίκησε ύστερα
από μία ώρα τον Ρώσο Μαξίμ Γκρέμπνεφ με
4-3 σετ και μαζί με τον ομοσπονδιακό προπονητή των μεγάλων επιτυχιών Κώστα Βατσακλή πήραν στα χέρια τους την ελληνική

σημαία για να τη δείξουν περήφανα στα πέρατα του κόσμου. Ξανά στα επτά σετ επικράτηση στον τελικό με όπλο την περίσσεια
αυτοπεποίθηση, τα ατσάλινα νεύρα και τη
μεγάλη θέληση! Όπως το 2017 και το 2018
στα Ευρωπαϊκά νέων με τον Ρουμάνο Πλετέα και τον Σουηδό Μέρεγκαρντ αντίστοιχα,
όπως το 2019 με τον Γερμανό Ένγκεμαν
στο U21.

Τρίτο χάλκινο σε Ευρωπαϊκό
ο Δημητρόπουλος
Το τρίτο του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (δεύτερο μέσα στη
χρονιά που διανύουμε), κατέκτησε στο Σεράγεβο, ο Κωνσταντίνος
Δημητρόπουλος. Μετά την 3η θέση
στους νέους άνδρες (2021) και στους
παίδες (2018), ο Έλληνας πρωταθλητής του Ολυμπιακού ταεκβοντό,
ανέβηκε στο τρίτο σκαλοπάτι του
βάθρου των νικητών (-55κ.) και στο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων
που ολοκληρώνεται την Δευτέρα
(15/11) στην πρωτεύουσα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Το μετάλλιο του Δημητρόπουλου
ήταν το τρίτο -έως τώρα- για την χώρα μας
στη διοργάνωση. Ακόμα από ελληνικής
πλευράς, ο Ιωάννης Παπαδόπουλος κατέλαβε την 5η θέση στα -78κ. εφήβων.
Ο Δημητρόπουλος, Νο-2 στην παγκόσμια
κατάταξη των εφήβων, προκρίθηκε στα
προημιτελικά μετά τη νίκη με 15-8 επί του
Δανού Τορκχάνι, εκεί όπου χρειάστηκε να
ανατρέψει μια διαφορά τεσσάρων πόντων
στο τέλος για να επικρατήσει 15-14 του

Γάλλου Σάαλ. Στον ημιτελικό, οι ενοχλήσεις
που ένιωσε στο πόδι, δεν του έδωσαν την
ευκαιρία να διεκδικήσει την είσοδό του στον
αγώνα για το χρυσό μετάλλιο, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα στις παρατηρήσεις από τον Ισπανό Μαρτίνες.
Από την πλευρά του, ο Παπαδόπουλος
νίκησε στον πρώτο αγώνα 25-4 τον Δανό
Κάαστρουπ, όμως έχασε στις λεπτομέρειες την είσοδό του στα μετάλλια, μετά την
ήττα με 15-14 στην εκπνοή, από τον Βόσνιο
Τζούκιτς.

Χρυσή» η ΟΠΑΠ Champion
Δέσποινα Γεωργιάδου στο
Παγκόσμιο Κύπελλο Ξιφασκίας
Στο πρώτο σκαλί του βάθρου του
Παγκοσμίου Κυπέλλου Ξιφασκίας
ανέβηκε η ΟΠΑΠ Champion Δέσποινα Γεωργιάδου. Νίκησε την
Δώρα Γκουντούρα στον τελικό του
Grand Prix της Γαλλίας και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Πρόκειται
για τον πρώτο μεγάλο τίτλο στην
καριέρα της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, η οποία βρίσκεται πλέον στη 17η θέση της παγκόσμιας
κατάταξης.
«Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω
ότι κατέκτησα την πρώτη θέση.
Θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ
στην οικογένεια των ΟΠΑΠ Champions, που

με έχει στηρίξει τα τελευταία χρόνια, στην
προσπάθειά μου, σε καλές αλλά και σε δύσκολες στιγμές», αναφέρει σε ανάρτησή της
στα social media η Δέσποινα Γεωργιάδου.
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Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα
κικμπόξινγκ: Πρωταθλητής
Ευρώπης ο Σάββας Καγκελίδης
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Σάββας Καγκελίδης στο
Μαυροβούνιο.
Πρωταθλητής Ευρώπης στο
κικμπόξινγκ αναδείχτηκε ο
Σάββας Καγκελίδης. Στο Πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα
κικμπόξινγκ της WAKO, που
διεξάγεται στο Μαυροβούνιο,
ο Έλληνας μαχητής κατέκτησε
το χρυσό μετάλλιο.
Ο Καγκελίδης συνέχισε με συνέπεια τις υψηλές επιδόσεις
του, καθώς και τον περασμένο
Σεπτέμβριο είχε κατακτήσει την πρώτη θέση
στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ουγγαρίας.
Ο Πόντιος μαχητής επικράτησε στον ημιτελικό του Πολωνού πρωταθλητή και στον
τελικό κέρδισε τον πρωταθλητή Μολδαβίας,

ανεβαίνοντας στο κορυφαίο σκαλί του
βάθρου.
Ο Αλέξανδρος Λαζαρίδης, αφού πέρασε
τον πρωταθλητή της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, δεν κατάφερε στα προημιτελικά να
επικρατήσει του Ουκρανού αθλητή.

Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο
Κώστας Γκελαούζος - Πανηγύρισε
με τη σημαία του Παναθηναϊκού
Ο Κώστας Γκελαούζος ήταν ο μεγάλος νικητής του 38ου Μαραθωνίου
της Αθήνας.
Το μεγάλο φαβορί, Κώστας Γκελαούζος, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά με τον πλέον εμφατικό τρόπο.
Ο πρωταθλητής του Παναθηναϊκού
κατάφερε να καταρρίψει και το ρεκόρ διαδρομής για Έλληνα αθλητή, αφού τερμάτισε σε 2:16.49 και
έσπασε το ρεκόρ του Νίκου Πολιά
το οποίο ήταν 2:17.56 από τους
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας
το 2004.
Ο Κώστας Γκελαούζος κατέβασε το ρεκόρ
για πάνω από ένα λεπτό. Στο τέλος του

αγώνα του, γονάτισε αλλά γρήγορα σηκώθηκε στα πόδια του και πανηγύρισε την
επιτυχία του κρατώντας μια σημαία του
Παναθηναϊκού.

Ασημένιο η Σαρβανάκη (-63κ.)
στο Ευρωπαϊκό νεανίδων
Δύο χρόνια μετά την κατάκτηση της κορυφής στο
Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα
κορασίδων, η Θεοπούλα
(Θένια) Σαρβανάκη, βρέθηκε
και πάλι στο πόντιουμ των
νικητριών μιας μεγάλης διοργάνωσης της «γηραιάς»
ηπείρου. Στην πρωτεύουσα
της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, το
Σεράγεβο, η νεαρή αθλήτρια
ταεκβοντό του Ολυμπιακού,
κατέκτησε τη δεύτερη θέση
στην κατηγορία των -63κ.
του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος νεανίδων, χαρίζοντας στη χώρα μας το δεύτερο -έως τώρα- μετάλλιο στη διοργάνωση.
Ακόμη κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας,
η Ελλάδα κατέλαβε ακόμη μια 5η θέση με
πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Σολακίδη
στα -51 κιλά εφήβων.
Η Σαρβανάκη, η οποία ήταν επικεφαλής
της κατηγορίας (σ.σ. συμμετείχαν συνολικά
24 αθλήτριες) δεδομένου ότι βρίσκεται στην
1η θέση της παγκόσμιας κατάταξης των νεανίδων, στον γύρο των 16 νίκησε 20-0 την

Κινσέλα από την Ιρλανδία,
ενώ προκρίθηκε στην τετράδα μετά τη νίκη 6-3 επί
της Ρωσίδας Αλίεβα. Στα
ημιτελικά, αν και βρέθηκε να χάνει με 0-5, τελικά
πήρε τη νίκη με 17-7 επί
της Ισπανίδας Ιγκλέσιας,
ενώ στον εντυπωσιακό
τελικό που κρίθηκε στο
τέλος, ηττήθηκε 17-15 από
την Ουγγαρέζα Μάρτον.
Για την Ελλάδα, αυτό είναι
το 19ο ασημένιο μετάλλιο
στην Ιστορία των Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εφήβων και νεανίδων, ενώ η Σαρβανάκη έφτασε τα έξι μετάλλια μέσα στο 2021
(1η θέση σε Albania Open, Ramus Sofia
Open και Sofia Open, 2η θέση σε Presidents
Cup Europe, Multi European Games και Ευρωπαϊκό Ε/Ν).
Όσον αφορά στον Σολακίδη, στον γύρο των
16 νίκησε 30-7 τον Σλοβάκο Νέβλατσικ, περιορίστηκε, ωστόσο στην 5η θέση μετά την
ήττα 32-16 από τον Δανό Αουλάγκι.

Μαρία Σάκκαρη: Χαμένη
ευκαιρία στο WTA Finals
Τέλος στο όνειρο της συμμετοχής στον τελικό του WTA
Finals, για την Ελληνίδα
πρωταθλήτρια.
Η Μαρία Σάκκαρη γνώρισε την
ήττα με 2-1 σετ στα ημιτελικά
του WTA Finals, το οποίο διεξάγεται στη Γουαδαλαχάρα,
από την Ανέτ Κονταβέιτ και
μπήκε ένα τέλος, στο όνειρο
της συμμετοχής στον τελικό
της διοργάνωσης.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πλήρωσε τα
αρκετά και αβίαστα λάθη που έκανε στο
πρώτο μέρος του αγώνα, όπου η Εσθονή
αντίπαλός της ήταν σχεδόν αψεγάδιαστη.
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Αξίζει να σημειωθεί πως αυτός ήταν ένας
ακόμη χαμένος ημιτελικός για την Σάκκαρη,
η οποία σε ματς τετράδας έχει σερί 1-10.

«Χάλκινη» η Όλγα Παπαγεωργίου
στο Ευρωπαϊκό νεανίδων
Χρειάστηκε να υπερβάλει εαυτόν
στον προημιτελικό των -46 κιλών,
για να μπορέσει να βρεθεί στο βάθρο των νικητριών ενός Ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος για πρώτη φορά
στην καριέρα της.
Ο λόγος για την Όλγα Παπαγεωργίου, η οποία με δύο νίκες σε τρεις
αγώνες, κατέκτησε την 3η θέση στο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων του Σεράγεβο, ανεβάζοντας
στα τέσσερα (1 ασημένιο, 3 χάλκινα),
τον συνολικό αριθμό των ελληνικών
μεταλλίων στη διοργάνωση που έριξε αυλαία σήμερα (15/11) στην πρωτεύουσα της
Βοσνίας/Ερζεγοβίνης. Κοντά στην... πηγή
των μεταλλίων έφτασαν και οι Χαρίκλεια
Σαργαντάνη, Ραφαήλ Ιωάννης Μαρέτης και
Ελένη Εργάτη, κατέλαβαν ωστόσο την 5η
θέση των κατηγοριών τους.
Η Παπαγεωργίου στον γύρο των 16 νίκησε 22-17 την Μάρεϊ από την Ιρλανδία, ενώ
στα προημιτελικά χρειάστηκε η απόφαση
των διαιτητών με την ολοκλήρωση και του
Golden Score (0-0, 19-19) για να πανηγυρίσει την είσοδό της στα μετάλλια, απέναντι
στην Κοσέογλου (Τουρκία). Στον ημιτελικό,
η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειξε ικανή για
τη νίκη απέναντι στην Μπαντιόλι (Νο-4)
στον κόσμο, όμως δεν τα κατάφερε. Ηττήθηκε 11-8 από την Ιταλίδα αντίπαλό της,
καταλαμβάνοντας έτσι την 3η θέση στην
τελική κατάταξη.
Πέμπτη θέση για Εργάτη, Σαργαντάνη και
Μαρέτη Η Ελένη Εργάτη (-52κ.) παρά το

γεγονός ότι έβγαλε εκτός «μάχης» την Ιταλίδα Μαέστρο, Νο-3 στον κόσμο και Νο-1
στον ταμπλό (21-19), έμεινε στην 5η θέση
μετά την ήττα από την Λευκορωσίδα Σμίτσκοβα (0-4). Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια
ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της από τον γύρο
των 32 όπου νίκησε με σχετική ευκολία την
Ρωσίδα Ντορόσεβα (22-7).
Από την πλευρά της, η Χαρίκλεια Σαργαντάνη (-49κ.), διεκδίκησε στα ίσα τη νίκη
απέναντι στο Νο-1 του κόσμου, την Γαλλίδα Καμκασουμφού, όμως στις λεπτομέρειες έχασε την είσοδό της στα μετάλλια
(7-8). Στον γύρο των 16, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε 24-4 την Ραβάσκα από τη
Φινλανδία.
Τέλος, ο Ραφαήλ Ιωάννης Μαρέτης (+78κ.),
στη «μάχη» των αθλητών που τον μήνα
Οκτώβριο κατέχουν την 6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ηττήθηκε 32-24 από τον
Ουκρανό Λιπατόφ, καταλαμβάνοντας την
5η θέση. Στον γύρο των 16, ο Μαρέτης νίκησε 15-3 τον Μολδαβό Κόζμιτς.
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Οι Τούρκοι ξεκίνησαν από την
κεντρική Ασία και
έφτασαν σφάζοντας και λεηλατώντας στα πρόθυρα της Ευρώπης.
Σαν νομάδες δεν
άφησαν σημάδια
πνευματικού
ή
υλικού πολιτισμού πουθενά στο πέρασμά
τους. Αντίθετα, από ζήλια ή κεκτημένη ταχύτητα αφάνιζαν ή κατέστρεφαν ό,τι έβρισκαν στο πέρασμά τους. Περιφανεύονται
για πολεμικές νίκες τους, αλλά ποτέ δεν
λένε πώς νίκησαν και ποιούς νίκησαν. Για
τη νίκη τους εκείνη του Μαντζικέρτ, που ουσιαστικά τούς άνοιξε το δρόμο για να μπουν
στο Βυζάντιο και που γιορτάζουν κάθε χρόνο, δεν λένε ποιούς νίκησαν και πώς τούς
νίκησαν. Δεν αναφέρουν πουθενά το όνομα
τού προδομένου από κύκλους του παλατιού Ρωμανού Διογένη που με την ορμή και
την παλληκαριά του, χωρίς την εγκατάλειψη
μερικών Στρατηγών του θα τούς είχε φυτέψει μόνιμα στην κόκκινη μηλιά.
Κι όταν πάτησαν το Βυζάντιο, ούτε το όνομά του δεν είχαν την αντρειά να πουν, παρά
μόνο τού έδιναν άλλα ονόματα. Και σήμερα
ακόμα, μπροστά σε Ελληνικά και χριστιανικά μνημεία,- όσα άφησαν όρθια ή μισοκατεστραμένα - ή και σε ελληνικές επιγραφές,
για ρωμαϊκά μνημεία και ρωμαϊκή γραφή θα
σάς πουν.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και
χειρότερα για τα οποία κανείς δεν ξέρει άν
πρέπει να γελάσει ή να κτυπήσει το κεφάλι
του. Θέλουν να κλέψουν και την Ιστορία άλλων λαών. Και κυρίως της Ελλάδος.
Μια σοβαρή και τεκμηριωμένη μελέτη πάνω
στο θέμα έκαμε ο αείμνηστος Νεοκλής

ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙ
ΚΑΜΑΡΙ ΝΑ ΚΛΕΒΕΙ
Σαρρής που ήξερε όσο λίγοι τι θα πει Τούρκος, τουρκία και τουρκισμός.
Στα τουρκικά σχολεία κυκλοφορεί χάρτης
του διασκορπισμού των Τούρκων από την
κεντρική Ασία σ’όλο τον κόσμο.
Ο άξονας τής ιστορικής θεωρίας που αποτελεί την κυρίαρχη ιδεολογία τής Τουρκίας
θέλει την κεντρική Ασία, ως μητέρα πατρίδα
των Τούρκων, να αποτελεί την πηγή ολόκληρης της ανθρωπότητας που άπλωσαν
σ’όλο τον κόσμο. Πέρασαν, λέει, ακόμα και
τον Βερίγγειο πορθμό και έγιναν οι ιθαγενείς ..... τής Αμερικής. Την περισπούδαστη
αυτή θεωρία ολοκληρώνει και μια άλλη. Η
θεωρία σύμφωνα με την οποία η τουρκική
γλώσσα αποτελεί την πηγή όλων ανεξαίρετα των γλωσσών της υφηλίου...!!
Στην εξαίρετη μελέτη τού Νεοκλή Σαρρή
διαβάζουμε ακόμα και τα ακόλουθα;

Αμετάθετοι επιδιωκόμενοι
στόχοι τής Τουρκίας ειναι:

Πρώτον: η ‘‘απόδειξη‘‘πως οι Τούρκοι
δεν κατάγονται από μογγολοειδείς φυλές, ότι ανήκουν στη λευκή φυλή και πως
η τουρκική γλώσσα ανήκει στην κατηγορία των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών.
Δεύτερον: η ‘‘απόδειξη‘‘ότι αυτό που
αποκαλείται ( αρχαίος ) ελληνικός πολιτισμός είναι έργο τουρκικών φυλών
και ότι οι ( αρχαίοι) Έλληνες υπήρξαν
Τούρκοι.
Και οι δυό αυτές προσπάθειες είναι φανερό ότι το μόνο που αποδεικνύουν είναι ένα
ξετσίπωτο χοντροκομμένο ρατσισμό. Αλλά

είναι και άλλα που πρέπει να επισημανθούν.
Ένα προσχέδιο που ετοίμασε το ‘‘ Ίδρυμα
Ερευνών Τουρκικής Ιστορίας‘‘ καθορίζει
πως σκοπός τού Ιδρύματος ειναι:
Επιβεβαιώνοντας ότι η Τουρκική είναι
η μητρική γλώσσα τών Σουμερίων, τών
Χιττιτών και τών άλλων αρχαίων φυλών
τής Ανατολίας καθώς και τών Αιγυπτίων,
τών Κρητών και τών Αιγαιωτών ,που δημιούργησαν τον Ελληνικό πολιτισμό και
τών Ετρούσκων που δημιούργησαν την
Ρωμαϊκή κουλτούρα να καταδείξει ότι αυτοί οι αρχαιότατοι ανώτεροι πολιτισμοί
είναι προϊόν τής φυλετικής διανοίας των
Τούρκων.
Φανερή, λοιπόν, η προσπάθεια όχι να καταδειχθεί ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας των
Τούρκων, αλλά αντίθετα, ο τουρκικός χαρακτήρας των Ευρωπαίων και μάλιστα τών
Ελλήνων και του Ελληνικού πολιτισμού.
Ένα άλλο απόσπασμα από τη μελέτη του
Σαρρή αναφέρει και τούτα όπως καταγράφονται στο περισπούδαστο καθοδηγητικό κείμενο που κυκλοφόρησε κάποτε στα
τουρκικά σχολεία.
Τουρκικά φύλα μέσω της Κεντρικής
Ασίας και τής Ανατολίας, από τη θάλασσα και τη Μακεδονία, κατέκλυσαν
κατά καιρούς την περιοχή τού Αιγαίου.
Ο πολιτισμός που δημιουργήθηκε εδώ
αποκαλείται πολιτισμός του Αιγαίου. Η
λέξη Αιγαίο στα Ουϊγκαρικά ( τουρκική
διάλεκτος) είναι Ίγκε, Ίτε. Ιτί, στην τουρκική Εγκέ και Εγέ. Η λέξη αυτή στα τουρκικά σημαίνει ‘‘κύριος‘‘ ‘‘εξουσιαστής‘‘

‘‘αφέντης‘‘ ‘‘ Αλλάχ‘‘.
Οι Τούρκοι στην περιοχή τού Αιγαίου
2.480 χρόνια π.Χ. ερχόμενοι από την
Κεντρική Ασία δημιούργησαν τούς εξής
πολιτισμούς: 1. Στην Κρήτη τον Μινωϊκό πολιτισμό. " 2. Τον Κυκλαδίτικο
πολιτισμό. 3. στην Πελοπόννησο τον
Μυκηναϊκό.
Σήμερα όλοι οι ιστορικοί υποστηρίζουν
ότι οι παραπάνω πολιτισμοί που δημιούργησαν οι Τούρκοι, έχουν μεταλαμπαδευτεί στη Δύση και έτσι το Τουρκικό
Έθνος έχει αποδείξει σε όλο τον κόσμο
την μεγάλη πολιτιστική του ιδιότητα.
Ο Επιστήμονας Θαλής είναι Τούρκος....
ο Δημόκριτος, ο Ιπποκράτης, ο ¨Όμηρος, ο Ηράκλειτος , ο Πυθαγόρας είναι
τουρκικής καταγωγής και οι τουρκικές
πολιτιστικές αρετές έχουν διαδοθεί από
την Ιωνία στη Δύση. Η λέξη Ίων είναι
τουρκική και σημαίνει κύριος και αφέντης. Το πραγματικό όνομα τού Ομήρου
είναι Ομέρ.
Όπως αντιλαμβάνεστε από τα παραπάνω, οι Τούρκοι έχουν θέσει τις βάσεις
του Δυτικού πολιτισμού. Κανένας σοβαρός ιστορικός δέν αποδέχεται πλέον το
πρωτότυπο τής Ελληνικής κουλτούρας.
Μεγάλη ευγνωμοσύνη, λοιπόν, πρέπει να
χρωστεί η Ανθρωπότητα στην Τουρκία που
τής έδωσε τα φώτα του πολιτισμού και τής
Δημοκρατίας. Δεν είναι δα και μικρό πράγμα να μάθει πως γίνονται γενοκτονίες, καταστρέφονται μνημεία πολιτισμού. και ξεριζώνονται λαοί για να οικειοποιηθεί η γη και
οι περιουσίες τους.
Λυπούμαι. Σήμερα είχα σκοπό να γράψω ένα σοβαρό θέμα. Λόγω του περιεχόμενου του, όμως, μού φαίνεται βγήκε
ευθυμογράφημα!

Paradise – Review of Adaptation of Philoctetes at National Theatre

James
Karas

Ancient Greek myth and
tragedy find their way on
(to?) the modern stage again.
This time it is an adaptation
of Sophocles’ Philoctetes, a
play by Kae Tempest titled
Paradise that opened at the
National Theatre, London in

August 2021.
In mythology, Philoctetes was a magnificent
warrior who sailed with the Greeks to fight
in The Trojan War. He was bitten on his
leg by a snake and the wound oozed pus
and emitted unbearable stench forcing
Odysseus to abandon him on the island of
Lemnos. He remained on the island alone
for ten years in excruciating pain until almost
the end of The Trojan War when Odysseus
and Neoptolemus (the son of Achilles),
on the advice of a prophet, came to seek
Philoctetes. He is (was?) essential for the
delivery of the coup de grace to the Trojans
for the Greeks to seal their triumph.
The crafty Odysseus devises a pack of
lies for naïve and honest Neoptolemus to
serve(serve what? Complete lies?) in order
to convince Philoctetes to go to Troy. The
ruse does not work but Heracles appears
in the end as a Deus ex machina and tells
Philoctetes that it is the will of Zeus that he
go to Troy. He does.
Kae Tempest maintains the core of the story
of Philoctetes living in a cave on Lemnos
and being visited by Neoptolemus and
Odysseus who try to convince him with

gross mendacity to go to Troy. But after
that Tempest takes her own path. Lemnos
is not a deserted island but a refugee
camp or, more accurately, a prison. The
island was prosperous at one time, but it
has deteriorated into a disgusting place
occupied by undocumented refugees, one
of whom is Philoctetes. They are the Chorus
of the play. In Sophocles’ play the Chorus is
made up of sailors from Neoptolemus’ ship.
There is some differentiation among the
members of the Chorus but in the end, they
represent a group rather than individuals.
One of them, Aunty (ESKA) is a seer or
prophet, and she provides extensive, some
of it sung, commentary at the beginning and
the end of the play.
The others are a multi-racial group of
prisoners/refugees
whole
(whose?)
appearance and names indicate the
broad spectrum of the downtrodden of
the earth. They are Magdalena (ClaireLouise Cordwell), Tishani (Sarah Lam),

Nam (Penny Layden), Tayir (Kayla Meikle,
Yasmeen (Naomi Wirthner), Zuleika (Amie
Francis), Jelly (Sutara Gayle) and Shiloh
(Jennifer Joseph). They are an effective
group that illustrates life on the island even
though I had difficulty recognizing many of
them as individuals.
The thrust of the play and Tempest’s
brilliance come out in the interaction among
the three Greeks, played by women as is the
rest of the cast. Lesly Sharp as Philoctetes
gives a performance of dazzling intensity
and overwhelming power. She represents a
man who has lived in a cave for ten years
after being abandoned by his colleagues.
He is a man of great heroic stature
reduced to a cipher with unbearable pain
and stench emanating from his leg. He is
overwhelmed with hatred for Odysseus and
an all-encompassing desire for revenge.
Neoptolemus spins tales and lies of rewards
for Philoctetes if only he will go on the
ship that is waiting for him. Spoiler alert.
I will not tell you his final fate, but Sharp’s
performance is worth watching with the
intensity that she brings to the role.
Gloria Obianyo gives a bravura performance
as Neoptolemus. He is just a youngster in the
shadow and under the command of General
Odysseus. He is fundamentally naïve and
honest but is persuaded and ordered to lie.
Dishonesty is not part of his character. He
tries so hard to induce Philoctetes that at
one point he seems to have become even
worse than Odysseus. You have to witness
the scene yourself to appreciate its power.

Odysseus, the man of many turns and wiles,
comes out as that, but also pretty nasty.
Anastasia Hille is simply splendid in the role
as she tackles his dishonesty, intensity and
desire for victory and glory.
Ian Rickson directed this outstanding
production with Sets and Costumes by Rae
Smith. The set emphasize darkness and
the costumes are the clothes of desperate
refuges abandoned to their fate.
If Sophocles’ play is Tempest’s entry into
Paradise, the exit is all her own. It is done
in modern dress, and it is about social
conditions today. The fate of refugees,
that (the?) condition of people in general,
the reason for going to war and the results
sought or achieved are all topics that she
touches upon. Some of it may seem like
excessive editorializing but one would be
hard put to disagree with her views.
The myth of Philoctetes has found a brilliant
and contemporary interpretation and
provided some great theatre 2430 years
after Sophocles won first prize with his play
at Athens’s City Dionysia.
Paradise by Kae Tempest in an adaptation
of Sophocles’ Philoctetes played from
August 11 to September 11, 2021, at the
Olivier Stage of the National Theatre,
London, England and can be streamed for
viewing at https://www.ntathome.com/
Lesley Sharp (Philoctetes), Amie Francis
(Zuleika) and Sutara Gayle (Jelly) in
Paradise at the National Theatre. Credit:
Helen Murray
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Τ. Καρατράντος στο Πρώτο : Η κατάσταση στα σύνορα της Λευκορωσίας
είναι ένα ευρύτερο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό παίγνιο
Με ανοιχτή μια νέα μεταναστευτική πληγή στα σύνορα της Λευκορωσίας, η ΕΕ
καλείται για άλλη μία φορά να διαμορφώσει ενιαία πολιτική απέναντι στην
εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου
και να αντιμετωπίσει καθεστώτα και πολιτικές που παραβιάζουν θεμελειώδεις
ευρωπαϊκές Αρχές όπως η Δημοκρατία και ο σεβασμός των ανθρώπινων
δικαιωμάτων.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ζητήθηκε από
τον Διδάκτορα Ευρωπαϊκής Ασφάλειας και
νέων απειλών του ΕΛΙΑΜΕΠ Τριαντάφυλλο Καρατράντο, να επεξηγήσει τις εξελίξεις
αυτές, καθώς και την στάση της Γερμανίας,
χώρα προτίμησης αυτών των μεταναστευτικών ροών.
Οπως είπε στο Πρώτο Πρόγραμμα ο Λουκασένκο είναι ο ορισμός του Ευρωπαίου
αυταρχικού ηγέτη στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζοντας ότι στις εκλογές
του 2020 υπήρξαν σφοδρότατες αντιδράσεις από τους διεθνείς Οργανισμούς για νοθεία και στο εσωτερικό της χώρας που κατεστάλησαν με ακραία βία από το καθεστώς
Λουκασένκο. Είναι ένας ηγέτης που χρησιμοποιεί καθ΄όλα αντιδημοκρατικές μεθόδους και έχει υποστεί μια σειρά από κυρώσεις από την ΕΕ. Πρόκειται δηλαδή για έναν
μη ορθολογικό παίκτη στις διεθνείς σχέσεις
και επειδή βρίσκεται σε ένα καθεστώς κυρώσεων και καμίας ευρωπαϊκής προοπτικής, θέλει να ασκήσει πίεση στην ΕΕ. Και
το κάνει με έναν τρόπο που είδαμε και στην
Ελλάδα, στον Έβρο με την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών, ανθρώπων
που βρίσκονται μέσα σε τρίτα κράτη όπως
η Τουρκία και τώρα και η Λευκορωσία και τα
οποία για δικούς τους λόγους που έχουν να
κάνουν με ζητούμενα από την ΕΕ ή ως πίεση σε κράτη-μέλη, εργαλειοποιούν αυτούς
τους ανθρώπους, τους μετακινούν συστηματικά και τους οδηγούν σε μια διέλευση με
μαζική παράβαση των συνόρων.
Η πίεση δεν ξεκινά τώρα προς την Πολωνία, που ασκεί σκληρή αντιμεταναστευτική
πολιτική. Ξεκινά από την περασμένη Ανοιξη
προς τη Λιθουανία, η οποία μάλιστα ζήτησε
βοήθεια καλής πρακτικής από την Ελλάδα
για το πώς κατάφερε να διαχειριστεί κάτι
αντίστοιχο στον ‘Έβρο. Άρα πιέζονται κυρίως οι Βαλτικές χώρες όπως η Λιθουανία, η
Πολωνία και η Γερμανία.
Τι ζητά εντέλει ο Λουκασένκο; Και κυρίως, πώς στέκεται η ΕΕ;
Θέλει χαλάρωση των κυρώσεων και κάποια
μορφής διάλογο με την ΕΕ, απαντά ο κ.
Καραντράντος. Όμως με την συμπεριφορά
του δοκιμάζει τον κανονιστικό χαρακτήρα
της ΕΕ η οποία υποστηρίζει σθεναρά τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για
άλλη μία φορά βλέπουμε ότι η ΕΕ δυσκολεύεται να έχει ενιαία στάση, όπως εκτιμά
ο ίδιος. Το είδαμε στο θέμα της Λιβύης και
το βλέπουμε και τώρα με την επικοινωνία
Μέρκελ-Λουκασένκο. Όμως το να επιχειρεί
κάποιος να έχει διάλογο σε σταθερή βάση
με τον Λουκασένκο, είναι σαν να επιδιώκει
Συμφωνία με έναν άνθρωπο που δεν τηρεί τις υποσχέσεις του και αύριο μπορεί να
ζητήσει κάτι άλλο. Ούτε η ελάφρυνση των
κυρώσεων είναι κάτι εύκολο να γίνει. Είναι
μια μεσομακροπρόθεσμη διαδικασία. Επομένως, ακόμη και εάν είναι πιθανό να υπάρξει μια κίνηση αποκλιμάκωσης, αυτή δεν θα
είναι εύκολη γιατί η Πολωνία κρατά σκληρή
στάση και δεν θα κάνει πίσω.

Ο κ. Καρατράντος πρόσθεσε
ότι η Λευκορωσία δεν είναι η
πρώτη φορά που επιχειρεί
να ασκήσει κάποιον εκβιασμό
στην ΕΕ το έχει ξανακάνει στο
πεδίο της ενέργειας. Μάλιστα,
όπως είπε, δεν είναι μόνη της.
«Εμφανώς ή αφανώς στηρίζεται
και από την Ρωσία και έχει να κάνει με την ενεργειακή εξάρτηση
της Ευρώπης από το φυσικό αέριο του Βορρά. Αρα συνδέεται με
την προσπάθεια της ΕΕ να αποκτήσει σε ένα βαθμό μεγαλύτερη
ενεργειακή αυτονομία μέσα και από άλλες
επιλογές. Προφανώς και η κίνηση αναστολής της διαδικασίας πιστοποίησης του
ρωσο-γερμανικού αγωγού φυσικού αερίου
Nord Stream 2 έχει τη δική του βαρύτητα.
Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα
σύνορα των δύο χωρών είναι ένα ευρύτερο
γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό παίγνιο στο
οποίο το μεταναστευτικό εργαλοποιείται.
Ως προς την στάση της Ουάσιγκτον και το
ενδιαφέρον για τη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, ο κ. Καρατράντος εξήγησε ότι οι
ΗΠΑ προφανώς ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις, πολύ περισσότερο που ο Μπάιντεν
προεκλογικά είχε θέσει το θέμα της ανάγκης
να υπάρχει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τα
αυταρχικά καθεστώτα. Και κατά συνέπεια ο
Λουκασένκο εντάσσεται σε αυτή τη σφαίρα
και το νέο πολιτικό πρόταγμα του Μπάιντεν.
Αρα οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για δύο συν
ένα λόγους: Ο πρώτος είναι η Ρωσία, ο
δεύτερος τα ζητήματα δημοκρατίας που
προωθεί ο Μπάιντεν και ο τρίτος είναι η
γενικότερη ενεργειακή σκακιέρα, όπου
οι ΗΠΑ μπορεί να ρίχνουν το στρατηγικό
τους βάρος στην Ασία αλλά δεν έχουν
φύγει από την Ευρώπη.

«Χειρότερη από πόλεμο η
κατάσταση στα σύνορα»
Λευκορωσίας – Πολωνίας

Το χαρτί του κατευνασμού επιχείρησε να
παίξει, σε λεκτικό πάντα επίπεδο, ο πρόεδρος της Λευκορωσίας λίγες ώρες πριν δώσουν οι ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών
από τις Βρυξέλλες το πράσινο φως για έναν
νέο γύρο κυρώσεων σε βάρος του Μινσκ, ή
πιο συγκεκριμένα «όλων όσοι εμπλέκονται»
στην προώθηση μεταναστών από τη Μέση
Ανατολή στα σύνορα της Λευκορωσίας με
την Πολωνία – «ατόμων, αεροπορικών εταιρειών, ταξιδιωτικών γραφείων…».
«Δεν θέλουμε καμία διαμάχη στα σύνορά
μας», διαβεβαίωσε ο Αλεξάντερ Λουκασένκο, υποστηρίζοντας πως η χώρα του είναι
έτοιμη να βάλει όλους τους μετανάστες (που
η ίδια μετέφερε εκεί) «σε αεροπλάνα που θα
τους πάνε στην πατρίδα τους», αλλά πρόκειται για ανθρώπους «πεισματάρηδες», οι
οποίοι «δεν θέλουν να επιστρέψουν». Με
περισσό θράσος, μάλιστα, ο Λουκασένκο δήλωσε πρόθυμος να μεταφέρει τους
μετανάστες στη Γερμανία, αν η χώρα τους
δεχθεί.
Εντονη κινητοποίηση καταγράφεται
όμως τις τελευταίες ώρες στο διπλωματικό μέτωπο: το βράδυ της Κυριακής,
ανακοινώθηκε τηλεφωνική επικοινωνία
της Ανγκελα Μέρκελ με τον λευκορώσο
πρόεδρο (η πρώτη δυτικού ηγέτη με τον
Λουκασένκο μετά τη νοθευμένη επανεκλογή του, τον Αύγουστο του 2020, και

όσα εκτυλίσσονται στην άλλη πλευρά, με
τους μετανάστες οι οποίοι, με τον έναν ή τον
άλλο τρόπο, κατορθώνουν να περάσουν.

την άγρια καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ακολούθησαν)
καθώς και του Εμανουέλ Μακρόν με τον
Βλαντίμιρ Πούτιν.
Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους (μία
ώρα και 45 λεπτά) που έγινε με πρωτοβουλία του γάλλου προέδρου, Μακρόν και
Πούτιν συμφώνησαν, σύμφωνα με το Ελιζέ,
στην ανάγκη αποκλιμάκωσης της μεταναστευτικής κρίσης στα σύνορα της Λευκορωσίας, «πρώτα και κύρια από ανθρώπινη αξιοπρέπεια για τους μετανάστες που γίνονται
αντικείμενο εργαλειοποίησης» – παρότι διαφώνησαν όσον αφορά τα αίτια της κρίσης.
Σχεδόν ταυτόχρονα, ήρθαν και οι πρώτες
πληροφορίες για την 50λεπτη τηλεφωνική
επικοινωνία Μέρκελ – Λουκασένκο, από
δημοσιογράφους κρατικών μέσων της
Λευκορωσίας.
Επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια από τον εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης: «Η
καγκελάριος και ο κύριος Λουκασένκο μίλησαν για τη δύσκολη κατάσταση στα σύνορα
μεταξύ Λευκορωσίας και ΕΕ – ιδιαίτερα για
την ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας για
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες εκεί»,
σημείωσε ο Στέφεν Σάιμπερτ, προσθέτοντας πως οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να
συνεχίσουν τις επαφές τους για τα ζητήματα αυτά.
Στο μεταξύ, φωνές κατοίκων που φτάνουν
από την πολωνική πλευρά των συνόρων,
μέσα από τα παγωμένα δάση, μιλούν για
μία κατάσταση «χειρότερη και από πόλεμο». Η Πολωνία απαγορεύει στους δημοσιογράφους την πρόσβαση σε μία ζώνη
πλάτους τριών χιλιομέτρων κατά μήκος των
συνόρων της με τη Λευκορωσία, η ίδια επιλέγει λοιπόν ποιες εικόνες και πληροφορίες
θα βγουν προς τα έξω – όπως έκανε χθες,
όταν δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνουν
πλήθος μεταναστών να συγκεντρώνεται
στο κλειστό συνοριακό πέρασμα Κουζνίτσα, με τους λευκορώσους στρατιώτες
πίσω τους και τους Πολωνούς απέναντι,
πίσω από τα συρματοπλέγματα.
Λιγοστές είναι λοιπόν οι μαρτυρίες για τα

H Πολωνία ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει τον Δεκέμβριο την οικοδόμηση
ενός τείχους 180 χιλιομέτρων, κατά μήκος (του μισού) των συνόρων της με τη
Λευκορωσία.
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν πεθάνει κατά μήκος των συνόρων, πρωτίστως
από το κρύο και την εξάντληση.
Τόσο ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, όσο και ο
γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Χάικο
Μάας, κάλεσαν τη Βαρσοβία να επιτρέψει την ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή. Παράλληλα, ωστόσο, ξεκαθάρισαν «την αποφασιστικότητα της ΕΕ να
αντισταθεί στην εργαλειοποίηση μεταναστών για πολιτικούς σκοπούς».
Ο νέος, πέμπτος κατά σειρά γύρος κυρώσεων σε βάρος του Μινσκ θα οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Το Μινσκ
απείλησε με (νέα) αντίποινα, την περασμένη εβδομάδα ο Λουκασένκο είχε μάλιστα
απειλήσει να διακόψει τη ροή φυσικού αερίου μέσω της χώρας του, η Μόσχα όμως τον
είχε αποδοκιμάσει και όπως έγινε γνωστό,
ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε χθες νέα τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα αυτό με τον λευκορώσο πρόεδρο.

Προειδοποιούν τη Μόσχα
για την Ουκρανία

Αυστηρή προειδοποίηση προς τη Ρωσία
να απόσχει από οποιαδήποτε νέα «επιθετική ενέργεια» στα σύνορα με την Ουκρανία, όπου έχουν παρατηρηθεί τις τελευταίες
εβδομάδες «σημαντικές και ασυνήθιστες»
κινήσεις ρωσικών στρατευμάτων, απηύθυνε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς
Στόλτενμπεργκ.
ΗΠΑ και ΕΕ είχαν ήδη εκφράσει τις προηγούμενες ημέρες την ανησυχία τους για την
ανάπτυξη ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
μάλιστα εκτίμησε πως οι ενέργειες της Λευκορωσίας έχουν στόχο να αποσπάσουν την
προσοχή από εκεί. Αντίστοιχη προειδοποίηση προς τη Μόσχα απηύθυναν επίσης η
Γαλλία και η Γερμανία, με κοινή ανακοίνωση
των υπουργών Εξωτερικών τους.
Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μάλιστα,
ο Εμανουέλ Μακρόν του υπενθύμισε την
ετοιμότητα της Γαλλίας να υπερασπιστεί
την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας
758 Pape Ave., Toronto, On 416-465-3243 cell 416-888-0894
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Συμπλήρωση αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων
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για τις υποθέσεις σας στην Ελλάδα

translations@primus.ca

30

RELIGION

Greek Press | November 19, 2021

19 Παρασκευή

Πρ. Οβδιού / Αγ.
Βαρλαάμ /
Φιλαρέτου Μόσχας
/ Αγαπίου /
Ανθίμου

20 Σάββατο

21 Κυριακή

22 Δευτέρα

23 Τρίτη

Αγ. Εδμούν Αγγλίας
/ Γρηγορίου
Δεκαπολίτου /
Σωζομένου εκ
Κύπρου / Πρόκλου
Κων/πολεως

Η εις τον Ναόν
Είσοδος της
Υπεραγίας
Θεοτόκου

Αγ. Ιάκωβος
Τσαλίκης/Μιχαήλ
Ρωσίας / Απ.
Φιλήμονος &
Ονησίμου /Αγ.
Κικιλίας

Αγ. Αμφιλοχίου
Ικονίου /
Γρηγορίου
Ακραγαντίνων /
Μερόπης /
Αλεξάνδρου
Νέφσκυ / Ελένου

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«MAKAΡΙΑ Η ΚΟΙΛΙΑ Η ΒΑΣΤΑΣΑΣΑ ΣΕ...»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Κατά Λουκά, κεφ. 10:38-42, 11:27-28)

Η ΔΟΞΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΕΔΙΔΑΣΚΕ ο Κύριος και με παραστατικές εικόνες αισθητοποιούσε τις υψηλές
αλήθειες που ανέπτυσσε. Ο λαός, όπως
συνήθως «εξεκρέματο από των χειλέων Αυτού», κρεμόταν από το στόμα Του. Και να
κάποια γυναίκα από τον κόσμο δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό της και
τον εκδήλωσε με μία θαυμαστή αναφώνηση:
«Μακαρία, είπε, η κοιλία η βατάσασά σε και
μαστοί ους εθήλασας» (Λουκ. 11:27). Εχρησιμοποίησε μια λαϊκή έκφραση θαυμασμού,
την οποία και τώρα ο ελληνικός λαός χρησιμοποιεί. Μακαρία, δηλαδή, τρισευτυχισμένη
και δοξασμένη η μητέρα σου, που αξιώθηκε
αυτής της τιμής, να γεννήσει και γαλουχήσει
έναν τέτοιον Υιόν.
1, Χωρίς ίσως να το καταλάβει η απλοϊκή
αυτή γυναίκα διετύπωσε μια μεγάλη αλήθεια.
Διεκήρυξε την μακαριότητα και την δόξα που
θα απολάμβανε η Θεοτόκος από τους Χριστιανούς όλων των αιώνων και προ παντός
από τους αγγέλους, από τους αγίους από
αυτόν τον Θεάνθρωπον Υιόν της «Μενούνγε». Και πράγματι η αειπάρθενος Θεοτόκος
θα ήταν η ευλογημένη εκείνη Παρθένος, από
την οποίαν θα εγεννάτο ο Λυτρωτής του ανθρωπίνου γένους. Αυτό είχε υποσχεθεί σαν
τρισχαρμόσυνη αγγελία μέσα στον Παράδεισο στους πρωτοπλάστους αμέσως μετά την
πτώση τους. «Έχθραν θήσω ανά μέσον σου
και ανά μέσον της γυναικός και ανά μέσον
του σπέρματός σου και ανά μέσον του σπέρματος αυτής» «αυτός σου τηρήσει κεφαλή,
και συ τηρήσεις αυτού πτέρναν» (Γεν. 3:15).
Είναι άξιον προσοχής, ότι προλέγει το

λυτρωτήν ως Υιόν Παρθένου γυναικός. Διότι
τι λέγει ο Θεός. «Ένας απόγονος της γυναικός μόνης, αυτός θα σου συντρίψει την κεφαλή και συ θα κεντήσεις αυτού την πτέρναν».
Δηλαδή είπε ο Θεός στον όφι ότι με τους
πονηρούς ανθρώπους σαν όργανά σου θα
παραδώσεις τον απόγονο της γυναικός αυτής σε σταυρικό θάνατο, χωρίς ν’ αντιληφθείς
ότι αυτός ο σταυρικός θάνατος του Λυτρωτού θα ήταν συντριβή της κεφαλής σου, κατάλυση της βασιλείας σου και λύτρωση των
ανθρώπων.
2. Αυτή η ευλογημένη Παρθένος, επροφήτευσε ο προφήτης Ησαΐας γράφων: Ιδού η
Παρθένος εν γαστρί έξη και τέξεται υιόν και
καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ» (Ησαΐου 7:14). Η παρθένος, που θα έμενε Παρθένος και μετά τη γέννηση του Εμμανουήλ.
Και το όνομα του Λυτρωτού θα ήταν Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός μαζι μας», θα
ήταν δηλ. Θεός που θα έπαιρνε σάρκα διά
της Παρθένου και θα εγεννάτο Θεάνθρωπος.
Ο αρχάγγελος Γαβριήλ ονόμασε την Παρθένο της Ναζαρέτ «κεχαριτωμένην και ευλογημένην εν γυναιξί». Η Ελισάβετ την ονόμασε
«μητέρα του Κυρίου», δηλαδή Μητέρα Παρθένο που θα έφερε στη γη τον Θεάνθρωπο
Λυτρωτή. Η ίδια δε η Παρθένος φωτισμένη
και πλήρης Πνεύματος Αγίου είπε μεταξύ άλλων, εις την θεόπνευστον ωδή της «Ιδού από
του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί».
Και βλέπομε με ποια θαυμαστή ακρίβεια έχει
εκπληρωθεί και εκπληρώνεται συνεχώς η
προφητεία αυτή της Παρθένου. Οι υμνογράφοι και μελωδοί της Εκκλησίας φωτισμένοι

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.

24 Τετάρτη

Αγ. Κλήμεντος
Ρώμης / Πέτρου
Αλεξανδρείας /
Φιλουμένου /
Μερκουρίου εν
Σμολένσκ

από το Άγιο Πνεύμα και γεμάτοι θαυμασμό προς την
Θεοτόκο έχουν συνθέσει αριστουργηματικούς ύμνους, για
να εξάρουν το μεγαλείο της
αρετής της και την παγκόσμια
δόξα της. Εγκωμιάζεται η
άσπιλος και η απαστράπτουσα αγνότης της και η απεριόριστη αρετή της. Εξαίρεται η
μεγάλη τιμή που της έκανε ο
Θεός να την αναδείξει μητέρα
του Υιού του. Υμνολογείται
η άφθαστη δόξα της. Διαλαλείται η απέραντη αγάπη της
σ’ εμάς τους χριστιανούς, τα
παιδιά της.
3. Ο ιερός Χρυσόστομος γεμάτος από βαθύτατη ευλάβεια και απέραντο
σεβασμό προς την Θεοτόκο αναφωνεί: «Περιτριγύρισε, ω άνθρωπε, όλην την γην με
την σκέψη σου και βλέπε, εάν υπάρχει άλλη
ύπαρξις μεγαλύτερη ή ίση προς την Αγίαν
Θεοτόκον Παρθένον. Επισκέψου όλην την
γην, εξερεύνησε την θάλασσαν, εξέτασε με
λεπτομέρειαν τον αέρα, ερεύνησε τους ουρανούς με την διάνοιάν σου, βάλε με τον νου
σου και όλες τις αόρατες αγγελικές δυνάμεις,
και βλέπε, εάν υπάρχει άλλο τέτοιο θαύμα εις
την κτίσιν, όπως η Παναγία Παρθένος.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας την ονόμασε τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ασυγκρίτως

25 Πέμπτη

Αγ. Αικατερίνης /
& Μερκουρίου
Μεγαλομαρτύρων

ενδοξοτέραν των Σεραφείμ.
Αναρίθμητοι είναι οι ιεροί
ναοί, που έχουν κτισθεί στην
τιμή της Θεοτόκου. Αλλά και
σε κάθε Ορθόδοξο ναό υπάρχει στο τέμπλο σε τιμημένη
θέση η εικόνα της. Και ο μελωδός ψάλλει: «Ουδείς προστέχων επί σοι κατησχυμμένος από σου εκπορεύεται,
αγνή Παρθένε Θεοτόκε, αλλ’
αιτείται την χάριν και λαμβάνει το δώρημα...».
Ας κλείσουμε το άρθρο αυτό
με μερικά από όσα ο ιερός
Σωφρόνιος
Ιεροσολύμων
(634-638 μ.Χ.) απευθύνει
προς την Θεοτόκον.
«Ευρήκες κοντά εις τον Θεόν χάριν αθάνατον
και υπέρλαμπρον και σωτήριον, την οποίαν
καμμία από τας μυριάδας και μυριάδας των
γυναικών δεν ευρήκε ποτέ... Κανείς, όπως
συ, δεν είχε και δεν έχει ανακηρυχθεί μακάριος. Κανείς, όπως συ, δεν έχει καθαγιασθεί
και μεγαλυνθεί και υπερυψωθεί... Συ ξεπερνάς όλα τα δωρήματα, που εχάρισε ο Θεός
εις τους ανθρώπους».
Μητέρα του Κυρίου, μητέρα ιδική μας και
προστάτης μας, είναι η Υπεραγία Θεοτόκος
Μαρία. Αυτήν πάντοτε και ειδικότερα σήμερον καλούμεθα να τιμήσουμε, να δοξάσουμε
και να παρακαλέσουμε.
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“Ελάτε να χτίσουμε ένα καλύτερο
μέλλον για κάθε παιδί”
Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα
του Παιδιού – 20 Νοεμβρίου
Η Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού καθιερώθηκε για πρώτη
φορά το 1954 και γιορτάζεται
κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου με στόχο την προώθηση
της διεθνούς συνένωσης, της
ευαισθητοποίησης και της
βελτίωσης της ευημερίας των
παιδιών παγκοσμίως. Φέτος
το μήνυμα που μεταφέρετε
παγκόσμια είναι, “Ελάτε να
χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για κάθε παιδί”
Στις 20 Νοεμβρίου του 1959
η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ενώ
στις 20 Νοεμβρίου του 1989, υπεγράφη η
Σύμβαση της Νέας Υόρκης, περιλαμβάνοντας το άρθρο για τα δικαιώματα του παιδιού, επικυρωμένη από όλα τα κράτη μέλη.
Από το 1990, η Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού
σηματοδοτεί επίσης την επέτειο της ημερομηνίας κατά την οποία η Γενική Συνέλευση
των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε τη Διακήρυξη και τη Σύμβαση για τα δικαιώματα
των παιδιών, με 54 άρθρα που καλύπτουν
όλα τα δικαιώματα των παιδιών σε 4 τομείς: επιβίωση, ανάπτυξη, προστασία και
συμμετοχή.
Μητέρες και πατέρες, δάσκαλοι, νοσοκόμες και γιατροί, κυβερνητικοί ηγέτες και

ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών,
θρησκευτικοί και κοινοτικοί πρεσβύτεροι,
εταιρικοί μεγιστάνες και επαγγελματίες
των μέσων ενημέρωσης, καθώς και οι ίδιοι
οι νέοι και τα παιδιά, μπορούν να παίξουν
σημαντικό ρόλο στο να γίνει η Παγκόσμια
Ημέρα του Παιδιού σχετική κοινωνίες, κοινότητες και έθνη.
Η Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού προσφέρει στον καθένα μας ένα εμπνευσμένο σημείο εισόδου για να υπερασπιστεί, να προωθήσει και να γιορτάσει τα δικαιώματα των
παιδιών, μεταφραζόμενη σε διαλόγους και
δράσεις που θα χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά.

®

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
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Tel.: 416-465-4892 email: greekpressnews@gmail.com
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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

