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Η Επαρχία επενδύει δις για την ανέγερση
και την επέκταση Νοσοκομείων
Το Οντάριο χτίζει νέο νοσοκομείο
στη Mississauga, επεκτείνοντας
εγκαταστάσεις στο Τορόντο
Ο πρωθυπουργός Doug Ford
επισημαίνει ότι από κοινού τα
νοσοκομειακά έργα θα προσθέσουν
περισσότερες από 500 κλίνες στην
επαρχία.
Τα νοσοκομειακά έργα αποτελούν
μέρος της δέσμευσης της κυβέρνησης,
πριν από την πανδημία, για τον
τερματισμό της έλλειψης κλινών και
λόγω του COVID-19 έχουν αποκτήσει
μία πιο επείγουσα ανάγκη.
Ο
πρωθυπουργός
Ford
στην
ανακοίνωση της Τετάρτης τόνισε
ότι, “μέρος του σχεδίου είναι να
δαπανηθούν 30 δισεκατομμύρια
δολάρια σε 10 χρόνια για την αύξηση
της χωρητικότητας των νοσοκομείων.”

Πρόσθετα μέτρα στα
Καναδικά σύνορα για
την αντιμετώπιση
Omicron COVID-19
Ο Υπουργός Υγείας,
Jean-Yves
Duclos, ο Υπουργός Μεταφορών,
Omar Alghabra και
ο Marco
Mendicino, Υπουργός Δημόσιας
Ασφάλειας, ανακοίνωσαν πρόσθετα
συνοριακά μέτρα για τη μείωση του
κινδύνου εισαγωγής και μετάδοσης
του COVID-19 και των παραλλαγών
του
στον
Καναδά
που
σχετίζεται
με
σελίδα 3
διεθνή ταξίδια.

σελίδα 6, 11

Το gov.gr διαθέσιμο για απόδημους
Ελληνες – Θα συγκεντρώσει 60
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υπουργείων
Με την ομαδοποίηση ο Ελληνας του εξωτερικού θα επισκέπτεται το νέο link και
θα βρίσκει όλα όσα μπορεί να τον ενδιαφέρουν
Ενα σημαντικό πρότζεκτ για την ενίσχυση των δεσμών του απανταχού ελληνισμού
με τη μητέρα-πατρίδα επεξεργάζεται το τελευταίο διάστημα ο υφυπουργός
Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό Ανδρέας Κατσανιώτης σε
συνεργασία με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη.
Στόχος είναι να εξαχθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και
στους απόδημους Ελληνες για την καλύτερη εξυπηρέτησή
σελίδα 7
τους σε ό,τι έχει να κάνει με την πατρίδα.

Κ. Χατζηδάκης:
Οι οκτώ μεγάλες
αλλαγές στον ΕΦΚΑ

σελίδα 9

Κύπρος: Μήνυμα
ειρήνης το στίγμα
της επίσκεψης του
Πάπα Φραγκίσκου

σελίδα 13

“Άνοιξε την καρδιά του” το HHF
Το “GivingTuesday” είναι ένα παγκόσμιο κίνημα γενναιοδωρίας, που
πραγματοποιείται κάθε χρόνο μετά τη ημέρα του Black Friday.
Η «Ημέρα έναρξης της σεζόν των δώρων», είναι μια στιγμή που φιλανθρωπικές
οργανώσεις, εταιρείες και ιδιώτες ενώνονται και συσπειρώνονται για αγαπημένους
σκοπούς.
Φέτος ο οργανισμός Hellenic Heritage Foundation, “άνοιξε την καρδιά του” και με τη
συμβολή πολλών δωρητών η Επιτροπή Επόμενης Γενιάς του HHF, συγκέντρωσε
το ποσό των $11.470. Το ποσό θα δωθεί προς το Hellenic
Hope Center, προκειμένου να προβεί σε βελτίωση του
υπαίθριου χώρου του Κέντρου και να συμβάλλει στην
σελίδα 31
αναβάθμιση των υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Ontarians 50-and-up
eligible for COVID-19
booster shots
starting Dec. 13

Key findings
from Ontario
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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 D e c e m b e r 3 rd t i l D e c e m b e r 9 th, 2 0 2 1

Now Selling

Beer, Wine & Cider
Product of Spain

Product of Mexico

Sweet Stem & Leaf
Clementines

Fresh Green
Asparagus

2

2

99

Fresh Rib End Pork Chops

2

$22.00

Case of 18’s
or

lb/4.39 kg

Agropur

Montreal Style
Smoked Meat

Brie L’Extra,Oka or
Saint Paulin

9.03 lb

13.56 lb

1

1

2

99

49

99

/100 g

lb/3.28 kg

Sealtest

Chapman’s

1

99

3/
Deli Sliced

Fresh Chicken
Drumsticks

lb/6.59 kg

4

$

lb/6.59 kg

Ontario Raised Poultry

99

Ontario Grown

Jumbo Sweet Persimmons Vine Cluster Tomatoes

99

lb/6.59 kg

Ontario Raised Pork

Janes

Product of USA

Cream
Chicken Burger, Nuggets Ice
5% or 10%
Super Sandwiches 12x120 ml
Super Frosty 18x75 ml or Super Cones 8x120 ml Cream
or Strips

Parkay

Country Harvest

427 g

600 g

/100 g

Bread

Margarine

473 ml

700 g

7

99
/each

4

1

99

69

/each

/each

Franco American

Green Giant

Campbell’s

Kellogg’s

284 ml

341-398 ml

900 g

435 g

Gravy

Canned Corn or Peas

99

¢

/each

1

29
/each

Broths

1

/each

1

/each

4

/each

Country Harvest

Bagels

Special K Cereal

99

2

49

69
6’s

99
/each

2

99
/each
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Η πόλη του Τορόντο ξεκινά την
εκστρατεία «12 Days of Giving» για
τον εορτασμό του Giving Tuesday
Την περασμένη Τρίτη,
η πόλη του Τορόντο
εξέφρασε τις ειλικρινείς ευχαριστίες της
σε όλους τους γενναιόδωρους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που έχουν προσφέρει αγαθά
και υπηρεσίες για να βοηθήσουν στην
υποστήριξη των πιο ευάλωτων του
Τορόντο. Σήμερα σηματοδοτεί επίσης
την πρώτη μέρα της εκστρατείας του
Δήμου «12 Ημέρες Δίνοντας».
Στο πλαίσιο της καμπάνιας, ο Δήμος θα
χρησιμοποιήσει τον λογαριασμό του στο
Twitter @CityofToronto για να προτίνει έναν
διαφορετικό τρόπο προσφοράς σε καθεμία
από τις επόμενες 12 ημέρες.
Από την έναρξη της πανδημίας, το πρόγραμμα DonateTO της πόλης έχει διαχειριστεί
περισσότερα από 30 εκατομμύρια δολάρια
σε δωρεές τροφίμων, αγαθών, υπηρεσιών
και κεφαλαίων, συνδέοντας τους δωρητές
με τα προγράμματα όπου τα δώρα τους κάνουν πραγματική διαφορά. Οι πρόσφατες
δωρεές στις προσπάθειες ανακούφισης και
αποκατάστασης του COVID-19 περιλαμβάνουν ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό,
προμήθειες για να βοηθήσουν στην επίπλωση οικονομικών κατοικιών, αποθηκευτικούς χώρους, εθελοντές και προμήθειες
που απαιτούνται για τη συσκευασία δεκάδων χιλιάδων ειδών υγιεινής και τρόφιμα
για ευάλωτους κατοίκους.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Για τους κατοίκους του Τορόντο που θέλουν
να ανταποδώσουν αυτή την εορταστική
περίοδο, υπάρχουν ορισμένα κοινοτικά
προγράμματα που χρειάζονται υποστήριξη και που αναφέρονται στην ιστοσελίδα
DonateTO:
Λίστα ευχών για διακοπές
Το Holiday Wish List περιλαμβάνει 26 κοινοτικούς φορείς που χρηματοδοτούνται από
την πόλη και υποστηρίζουν άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν έλλειψη στέγης. Κάθε γραφείο έχει παράσχει μια λίστα
επιθυμιών που περιλαμβάνει ζεστά ρούχα,
προϊόντα προσωπικής υγιεινής και δωροκάρτες. Τα πρακτορεία που συμμετέχουν
στις γειτονιές του Τορόντο και τα είδη που
χρειάζονται παρατίθενται στην ιστοσελίδα
της λίστας επιθυμιών διακοπών.

Πρόσθετα μέτρα στα Καναδικά
σύνορα για την αντιμετώπιση
Omicron COVID-19
Στις 26 Νοεμβρίου 2021,
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέταξε το
B.1.1.529 ως μια ανησυχιτική μετάλλαξη που ονομάζεται Omicron. Έκτοτε έχει βρεθεί σε πολλές
χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένης
της επιβεβαίωσης αρκετών περιπτώσεων
που σχετίζονται με ταξίδια στον Καναδά.
Ο Υπουργός Υγείας, Jean-Yves Duclos, ο
Υπουργός Μεταφορών, Omar Alghabra και
ο Marco Mendicino, Υπουργός Δημόσιας
Ασφάλειας, ανακοίνωσαν πρόσθετα συνοριακά μέτρα για τη μείωση του κινδύνου
εισαγωγής και μετάδοσης του COVID-19
και των παραλλαγών του στον Καναδά που
σχετίζεται με διεθνή ταξίδια.
Με βάση δεδομένα από συνεχείς προσπάθειες επιτήρησης και τις πιο πρόσφατες
συμβουλές για τη δημόσια υγεία, η κυβέρνηση του Καναδά επεκτείνει τη λίστα των
χωρών με απαγορεύσεις εισόδου που είχαν αρχικά ανακοινωθεί στις 26 Νοεμβρίου
2021, για να συμπεριλάβει την Αίγυπτο, τη
Νιγηρία και το Μαλάουι. Οι ξένοι υπήκοοι που έχουν βρεθεί σε οποιαδήποτε από
αυτές τις χώρες τις προηγούμενες 14 ημέρες δεν θα επιτρέπεται να εισέλθουν στον
Καναδά:
• Μποτσουάνα • Αίγυπτος. • Εσουατίνι • Λεσότο • Μαλάουι • Μοζαμβίκη • Ναμίμπια •
Νιγηρία •Νότια Αφρική και • Ζιμπάμπουε.
Καναδοί πολίτες και μόνιμοι κάτοικοι ανεξάρτητα από το καθεστώς εμβολιασμού
τους ή είχαν προηγούμενο ιστορικό θετικού τεστ για COVID-19, οι οποίοι ήταν σε
οποιαδήποτε από αυτές τις 10 χώρες τις
προηγούμενες 14 ημέρες, θα υπόκεινται σε

ενισχυμένα μέτρα προ της εισόδου και άφιξης, ελέγχου και καραντίνας.
Προχωρώντας προς τα εμπρός, η επιτήρηση των συνόρων θα προσαρμοστεί με
βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία
για να μειωθεί περαιτέρω ο κίνδυνος εισαγωγής αυτής της παραλλαγής. Τις επόμενες ημέρες, όλοι οι πλήρως εμβολιασμένοι
ταξιδιώτες που φτάνουν αεροπορικώς από
σημεία αναχώρησης εκτός των Ηνωμένων
Πολιτειών θα υποβάλλονται σε τεστ άφιξης.
Οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες θα
πρέπει να τεθούν σε καραντίνα όσο αναμένουν τα αποτελέσματα του τεστ κατά την
άφιξη τους.
Οι μη εμβολιασμένοι ταξιδιώτες, με δικαίωμα εισόδου στον Καναδά, θα συνεχίσουν να
ελέγχονται κατά την άφιξη και θα παραμένουν σε καραντίνα για 14 ημέρες. Ωστόσο,
όσοι φτάνουν αεροπορικώς θα πρέπει πλέον να παραμείνουν σε καθορισμένη εγκατάσταση καραντίνας ή σε άλλη κατάλληλη
τοποθεσία, ενώ αναμένουν το αποτέλεσμα
της δοκιμής κατά την άφιξή τους.
Η κυβέρνηση του Καναδά θα συνεχίσει να
αξιολογεί την εξελισσόμενη κατάσταση, να
παρακολουθεί τα δεδομένα των περιπτώσεων και να προσαρμόζει τα συνοριακά
μέτρα όπως απαιτείται. Η κυβέρνηση του
Καναδά συνεργάζεται με τις επαρχιακές και
εδαφικές ομολόγους της. Ενώ ο αντίκτυπος
όλων των παραλλαγών συνεχίζει να παρακολουθείται στον Καναδά, ο εμβολιασμός
σε συνδυασμό με τη δημόσια υγεία και μεμονωμένα μέτρα, εργάζεται για τη μείωση
της εξάπλωσης του COVID-19 και των παραλλαγών του.

σταθμοί του Τορόντο δέχονται επίσης δωρεές μη ευπαθών τροφίμων για την Daily
Bread Food Bank όλο το χρόνο. Ένας
χάρτης των τοποθεσιών του Πυροσβεστικού Σταθμού βρίσκεται στον ιστότοπο του
Δήμου.
Spay it Forward
Αυτή τη γιορτινή περίοδο, το Toronto
Animal Services ζητά από τους κατοίκους
του Τορόντο να «Spay it Forward» και να
βοηθήσουν όσους χρειάζονται πρόσβαση σε στείρωση και φροντίδα ευεξίας για
κατοικίδια. Οι δωρεές για την υποστήριξη

προγραμμάτων spay και στείρωσης μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά
στο 416-338-7387 (PETS).
Κάντε δωρεά TO
Οι καμπάνιες που αναφέρονται παραπάνω είναι μερικές μόνο από τις αξιόλογες
πρωτοβουλίες που προτίνονται κατά τη
διάρκεια του «12 Days of Giving». Δωρεές
κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών σε προγράμματα συνεργατών της πόλης και της
κοινότητας μπορούν να γίνουν μέσω της
πύλης DonateTO στην επίσημη ιστοσελίδα
του Δήμου.
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Ταμείο Επανεγκατάστασης Αφγανιστάν
στην Περιφέρεια Τορόντο
Το City έχει συνεργαστεί με την United Way
Greater Toronto και τη Lifeline Afghanistan
για τη συγκέντρωση χρημάτων για να βοηθήσει Αφγανούς νεοφερμένους. Αυτοί οι νεοφερμένοι στον Καναδά έχουν αφήσει σχεδόν τα πάντα πίσω τους και επωφελούνται
σε μεγάλο βαθμό από δωρεές κεφαλαίων,
υπηρεσιών και αγαθών.
Προγράμματα Equitable Food Access
Ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19,
περισσότεροι άνθρωποι στο Τορόντο βασίζονται σε προγράμματα έκτακτης ανάγκης
τροφίμων. Ο Δήμος υποστηρίζει προγράμματα έκτακτης ανάγκης κοινοτικής διατροφής σε όλο το Τορόντο. Οι δωρεές θα κατευθυνθούν σε οργανισμούς που παρέχουν
έτοιμα γεύματα, παράδοση τροφίμων και
κάρτες δώρων σε τράπεζες τροφίμων και
ευάλωτους κατοίκους.
Πρόγραμμα
μεταφοράς
μετοχών
εμβολίων
Το Πρόγραμμα Μεταφοράς Vaccine Equity
βοηθά τους ευάλωτους κατοίκους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, να έχουν
πρόσβαση στους εμβολιασμούς κατά του
COVID-19, καταργώντας τα εμπόδια στη
μεταφορά σε χώρους κλινικής. Οι δωρεές
σε αυτό το πρόγραμμα θα κατευθυνθούν
σε οργανισμούς και φορείς-εταίρους της
πόλης, με στόχο την προσφορά μεταφοράς
χωρίς φραγμούς σε κλινικές εμβολιασμού
για κάθε άτομο που έχει ανάγκη.
Πυροσβεστική Toy Drive
Για άλλη μια φορά φέτος, η Πυροσβεστική
Υπηρεσία του Τορόντο πραγματοποιεί την
ετήσια διοργάνωση παιχνιδιών. Τα παιχνίδια και οι δωροκάρτες μπορούν να παραδοθούν σε οποιονδήποτε Πυροσβεστικό
Σταθμό του Τορόντο. Οι 85 πυροσβεστικοί
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Γενική Συνέλευση ΕΚΤ την Κυριακή στις 2:30 μ.μ.
Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλεί η αναμενόμενη Γενική Συνέλευση της ΕΚΤ την Κυριακή.
Ελπίζουμε οι αναφορές του ΔΣ να ρίξουν «άπλετο φως» στα ερωτήματα που απασχολούν τον οργανισμό και τη
παροικία τους τελευταίους μήνες…

Όλοι μαζί και ο ΓΑΠ χώρια

Oσοι είδαν την προχθεσινή
συζήτηση (debate) μεταξύ
των υποψηφίων για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ (βλέπε ΠΑΣΟΚ) στην ΕΡΤ, σχημάτισαν
άποψη για εκείνον που θα
ηγείται του κόμματος σε λίγες
Γιάννης
ημέρες.
Κακαγιάννης
Ενός κόμματος το οποίο - με τα καλά του και τα άσχημά του - έχει σημαδέψει τη μεταπολιτευτική πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή της
Ελλάδας. Το σημαντικότερο είναι ότι είδαμε μια ομάδα πολιτικών «αντιπάλων» να συζητούν πολιτισμένα. Και αυτό είναι σημαντικό. Όχι μόνο για τον συγκεκριμένο χώρο, αλλά
για το σύνολο της πολιτικής ζωής της χώρας, με τη λογική ότι οι συμπεριφορές κάποιων
πολιτικών προσώπων μπορούν να καθορίσουν το σύνολο της πολιτικής ή να παρασύρουν,
θετικά ή αρνητικά, συναδέλφους τους.
Και στους «5», λοιπόν, σε αυτό το επίπεδο, αξίζει ένα μπράβο! Ο έκτος υποψήφιος, ο
Γιώργος Παπανδρέου, δεν μετείχε σε αυτήν τη διαδικασία διαλόγου. Άσχετα με το ποιους
λόγους επικαλέστηκε για να μη μετάσχει στο debate, είναι σαφές ότι ο κ. Παπανδρέου
δεν εκτίμησε σωστά τα πράγματα: Κάποιοι πιστεύουν ότι φοβήθηκε να εμπλακεί σε μια
εσωκομματική αντιπαλότητα, κάτι που, τελικά, δεν υπήρξε. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι
δεν μετείχε επειδή θεωρεί τους συνδιεκδικητές της ηγεσίας υποδεέστερους, πολιτικά, του
πολιτικού μεγέθους που ο ίδιος εκπροσωπεί και εκφράζει. Κάτι που επίσης δεν μπορεί να
ισχύει, γιατί όταν διεκδικείς κάτι το οποίο είχες και ο ίδιος αποποιήθηκες, πρέπει να είσαι
διατεθειμένος να κατέβεις σκαλοπάτια στην πολιτική, ώστε να ξεκινήσεις και πάλι από εκεί
που πριν από μερικά χρόνια ήσουν. Αλλά και πάλι δεν θα ξεκινήσεις από το ίδιο σημείο,
γιατί ο δρόμος για να γίνει το ΠΑΣΟΚ και πάλι αξιωματική αντιπολίτευση είναι μακρύς. Και
δεν φαίνεται ότι ο 70χρονος, πλέον, κ. Παπανδρέου έχει συνειδητοποιήσει τις δυσκολίες, τα
προβλήματα και το χρονικό και πολιτικό μάκρος αυτής της διαδρομής.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο κ. Παπανδρέου έχασε με την απουσία του από το debate.
Γιατί έχασε, κυρίως, την ευκαιρία να πληροφορήσει όσους επιθυμούν να ψηφίσουν στις
εκλογές της Κυριακής για τις θέσεις του.
Το ερώτημα είναι ποιος θα συγκινήσει τους ψηφοφόρους του ΚΙΝΑΛ. Ή για να το θέσουμε
σε πιο ρεαλιστική βάση, ποιος από τους υποψηφίους θα μπορέσει να ξαναφέρει -έστω και
ως συνδιαχειριστή, το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Γιατί οι ψηφοφόροι θα πάνε σε εκείνον που
ταχύτερα μπορεί να τους οδηγήσει και πάλι στο «γκουβέρνο». Έτσι έμαθαν, έτσι γαλουχήθηκαν, έτσι θα πορευθούν, γιατί αυτό τους έχει λείψει. Και με δεδομένο ότι οι εκλογές
θα γίνουν με απλή αναλογική, πολλοί είναι εκείνοι που προσβλέπουν στο κυβερνητικό
comeback μέσω συμμαχικών κυβερνήσεων.

Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς (HHF)

Το ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς συνεχίζει
να υποστηρίζει τους ελληνικούς οργανισμούς
που προσφέρουν υπηρεσίες στην ελληνική
παροικία.
Ήδη ξεκίνησε η καμπάνια εράνου προς το Ελληνικό Κέντρο Ελπίδας (Hellenic Hope Center),
ένα ίδρυμα που αθόρυβα παρέχει προγραμματισμό, δραστηριότητες και βοήθεια σε άτομα με
σωματικές και αναπτυξιακές ανάγκες στη παροικία μας αλλά και στις οικογένειες τους.
Δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων που
είχε η πανδημία στα άτομα που ζουν με σωματικές και αναπτυξιακές αναπηρίες και στις οικογένειές τους, η Επιτροπή Γενιάς του HHF (Next
Generation Committee) αποφάσισε να συγκεντρώσει χρήματα για το Hellenic Hope Centre
για άτομα με ειδικές ανάγκες. Όλα τα χρήματα
που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για τη δημιουργία και τη βελτίωση των υπαίθριων
χώρων και δραστηριοτήτων του Κέντρου.
Προς υποστήριξη αυτής της προσπάθειας και ως πρόσθετο κίνητρο για να δώσετε δωρεά,
το HHF θα αντιστοιχίσει δωρεές από τώρα μέχρι το τέλος της Τρίτης Δωρεών, έως και
5.000 $ κατ' ανώτατο όριο!
Ο έρανος γίνεται μέσω της πλατφόρμας “GIVING TUESDAY” και από τον σύνδεσμο https://
givingtuesday.ca/partners/hellenic-heritage-foundation1

Στην Κωνσταντινούπολη για τη Θρονική Εορτή ο
Κατσανιώτης

Τον Σταυρό του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως απένειμε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στον Υφυπουργό Εξωτερικών και βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Κατσανιώτη.
Αμέσως μετά την τιμητική διάκριση ο Υφυπουργός ανέφερε: «Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
κ.κ. Βαρθολομαίος με τίμησε απονέμοντάς μου τον Σταυρό του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της πορείας μου».
Ο κ. Κατσανιώτης βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να εκπροσωπήσει την
Ελληνική Κυβέρνηση στην Θρονική Εορτή, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
30 Νοεμβρίου 2021.
Αμέσως μετά την Πατριαρχική και Συνοδική συνεχίζεται στη σελίδα 5
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συνέχεια από τη σελίδα 4
Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό, για την εορτή του Αγίου
Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, ο Υφυπουργός
έγινε δεκτός από την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη, κ.κ. Βαρθολομαίο.
Μεταξύ άλλων ο κ. Κατσανιώτης ανέφερε
προς τον Παναγιώτατο: «Είναι σαφές ότι η
από αιώνων πορεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με
την ιστορική Γη της Κωνσταντινούπολης στην οποία συνεχίζει και θα συνεχίζει την υψηλή
οικουμενική αποστολή του. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατά τον 20ο αιώνα, κατέδειξε το
πόσο σημαντικός είναι ο διάλογος και η σχέση αγάπης μεταξύ των χριστιανικών Εκκλησιών και μεταξύ των θρησκειών αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, εκεί που οι διενέξεις φαίνονταν αξεπέραστες, απάντησε με το «ειρήνη ημίν». Εκεί
που τα προβλήματα εμφανίζονταν ακανθώδη, προέτεινε χείρα συμφιλίωσης. Εκεί που η
προκατάληψη ύψωνε τείχη απομόνωσης, προέταξε τον ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο, ανοίγοντας νέες οδούς.
Δημιουργώντας νέους ορίζοντες επικοινωνίας. Η παρουσία Αντιπροσωπείας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σήμερα, εκφράζει το αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών που
ξεκίνησαν επί του Μακαριστού Πατριάρχου Αθηναγόρα, συνεχίστηκαν επί Μακαριστού
Πατριάρχου Δημητρίου και κορυφώθηκαν κατά την πατριαρχία σας».

Το ΚΙΝΑΛ «βάζει τα γυαλιά» στον ΣΥΡΙΖΑ

Ένα μεγάλο αριθμητικό πρόβλημα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το ΚΙΝΑΛ. Στις εκλογές της
Κυριακής για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ αναμένεται να προσέλθουν άνω των 200.000 ψηφοφόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 54.000 εγγεγραμμένα μέλη! Κάποιοι φωνάζουν ότι ο Τσίπρας δεν
κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τη δύναμη του εκλογικού σώματος και να εντάξει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα και κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Επισημαίνουν, δε,
ότι χωρίς να είναι «δεμένη» στο κόμμα η εκλογική βάση, εύκολα ανοίγει πανιά για επιστροφή στις θάλασσες και στο λιμάνι από το οποίο προήλθε. Και, ως γνωστόν, οι περισσότεροι
ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώην του ΠΑΣΟΚ

Ο Μπάιντεν, ο Μητσοτάκης, ο Ερντογάν και η 25η Μαρτίου

Μπορεί ο πλανήτης να... χορεύει στους
ρυθμούς της μετάλλαξης Όμικρον, αλλά
υπάρχουν και άλλα σημαντικά. Για την Ελλάδα μάλιστα, πολύ σημαντικά. Ένα από
αυτά, για απολύτως ευνόητους λόγους,
είναι η επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στις ΗΠΑ.
Το υπερατλαντικό ταξίδι του πρωθυπουργού προσδιορίζεται για τον Μάρτιο και τα
επιτελεία των δύο ηγετών συνομιλούν εδώ
και εβδομάδες προκειμένου να βρουν τις
κατάλληλες ημερομηνίες. Η στήλη πληροφορείται ότι αυτό που προκρίνεται, έπειτα
από πρόταση της Αθήνας, είναι να συνδυαστεί η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού
στον Λευκό Οίκο με την εθνική μας εορτή της 25ης Μαρτίου.
Κάτι τέτοιο, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, θα είχε ισχυρότατο συμβολισμό και
ταυτοχρόνως θα έδινε την ευκαιρία στον κ. Μητσοτάκη να παρευρεθεί με την πολυπληθή
ελληνική ομογένεια σε μέρες εθνικής επετείου, που για τους Έλληνες της διασποράς είναι
ιερές.
Λέτε να δούμε τους Μπάιντεν - Μητσοτάκη να ανοίγουν την παρέλαση των ομογενών στη
Νέα Υόρκη; Αφρούς θα βγάλει ο Ερντογάν. Για την ακρίβεια, ακόμη μεγαλύτερους αφρούς
από αυτούς που ήδη βγάζει με τα συνεχή, ηχηρά μηνύματα στήριξης της Ελλάδας από τις
ΗΠΑ και τα αντίστοιχα μηνύματα δυσθυμίας προς την Άγκυρα και την πολιτική που ακολουθεί ο Τούρκος πρόεδρος.

Χορευτικά τμήματα ΕΚΤ

Τα χορευτικά τμήματα της ΕΚΤ μετά από καιρό εκπροσώπησαν τον οργανισμό σε εκδήλωση που οργάνωσε το Καναδικό ίδρυμα «Heritage Beyond Borders» . Φαίνεται πλέον
πως σιγά-σιγά οι δραστηριότητες στη Κοινότητα ξεκινούν εφόσον γίνονται εβδομαδιαίως
μαθήματα χορού στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας.
Μπράβο και καλή αρχή!

Το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Christian Dior
αποτίνει φόρο τιμής στην
Ελλάδα και στους σχεδιαστές
μόδας

Η τελευταία έκδοση του περιοδικού Christian Dior
είναι γεμάτη με όμορφες εικόνες της Ελλάδας και
λεπτομερή άρθρα για τους πολλούς τεχνίτες που
βοήθησαν τη γαλλική πολυτελή φίρμα να δημιουργήσει την τελευταία της συλλογή Cruise.
Η συλλογή, η οποία παρουσιάστηκε στην Αθήνα το
περασμένο καλοκαίρι, είναι ένας φόρος τιμής στην
αρχαία Ελλάδα, και δημιουργήθηκε από την σχεδιάστρια του Dior Maria Grazia Chiuri.
Η Ιταλίδα σχεδιάστρια μόδας έχει κάνει συχνά παρατηρήσεις για τη γοητεία της με την Ελλάδα.
«Από το πρώτο μου ταξίδι, πάντα με γοήτευε η
πλούσια κουλτούρα και η ιστορία της», είπε η Chiuri
– και αυτό φαίνεται στα ρούχα της.
Το περιοδικό, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, συνδυάζοντας
τα απίστευτα σχέδια της Maria Grazia με όμορφα ελληνικά σκηνικά στην Αθήνα, το Σούνιο
και τις Κυκλάδες.
Σε μια σειρά φωτογραφιών, που τραβήχτηκαν στο Λόφο της Ακρόπολης, ορισμένα μοντέλα
φορούν τις τελευταίες δημιουργίες του Dior μπροστά στα πιο διάσημα αξιοθέατα της Αθήνας, ενώ μια άλλη φωτογράφιση παρουσιάζει μοντέλα στο ελληνικό νησί της Μήλου.
Στο περιοδικό δημοσιεύονται επίσης άρθρα για Έλληνες σχεδιαστές, μεταξύ των οποίων
και ο ταλαντούχος Αριστείδης Τζονευράκης, ράφτης και κεντητής, που φτιάχνει παραδοσιακές φορεσιές στο Άργος.

Η Ελλάδα θα παρέχει υπηρεσίες
ασφαλείας στο Παγκόσμιο
Κύπελλο FIFA 2022

Η Ελλάδα θα παρέχει υπηρεσίες αστυνόμευσης
και ασφάλειας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2022 που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί
στο Κατάρ το 2022, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριος
Οικονόμου.
Ο υπουργός έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά τη συνάντησή του με τον Πρέσβη του Κατάρ στην Ελλάδα Waleed Bin Mohammed Al-Emadi, στο
υπουργείο την Τετάρτη.
Η συμβολή της Ελλάδας στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022
ήρθε μετά από αίτημα του Κατάρ που αναγνώρισε την εκτεταμένη εμπειρία της χώρας στη
διοργάνωση σημαντικών αθλητικών γεγονότων.
Επιπλέον, συμφωνήθηκε να τεθούν οι βάσεις για την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας
μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας.

ΤΟ ΚΙΝΑΛ ΤΟΡΟΝΤΟ ΨΗΦΙΖΕΙ! - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Την Κυριακή, στις 5 Δεκεμβρίου 2021 και ώρες 9:00 πμ
με 2:00 μμ θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Στην
περίπτωση που χρειαστεί δεύτερη ψηφοφορία για να
αναδειχτεί Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ θα επαναληφθούν
εκλογές την Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου και ώρες 10:00
πμ με 4:00 μμ.
Η διεύθυνση του εκλογικού κέντρου και για τις δύο ημερομηνίες θα γίνουν στην αίθουσα της Παμμακεδονικής
Ένωσης, 406 Danforth Avenue Τορόντο Οντάριο.
Η συμμετοχή φίλων και μελών του Κινήματος δίνει
ελπίδα για το μέλλον της δημοκρατικής παράταξης,
που οραματίζεται μια καινούργια εποχή. Μια εποχή με προοπτική προόδου και
ανάπτυξης της πατρίδας μας και που θα αντιμετωπίζει τις ανάγκες του λάου
και θα δίνει λύσεις στα τρέχοντα πολιτικά, περιβαλλοντολογικά, οικονομικά και
κοινωνικά προβλήματα της χώρας.
Σας καλούμε να συμμετέχετε στις εκλογές.
Προϋπόθεση συμμετοχής στην ψηφοφορία είναι το όνομα του μέλους η φίλου
να εμφανίζεται στους εκλογικούς καταλόγους της Ελλάδας και επίσης να μην
ανήκει σε άλλο πολιτικό κόμμα η χώρο. Θα πρέπει να φέρετε μαζί σας κάποιο
αποδεικτικό ταυτότητας (Ελληνική η Καναδική) με φωτογραφία.
Η συνδρομή είναι $5. Στο εκλογικό μας κέντρο θα εφαρμοστούν τα μέτρα προστασίας του Οντάριο για τον COVID-19.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ ΤΟΡΟΝΤΟ
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Η Επαρχία επενδύει δις
για την ανέγερση και την
επέκταση Νοσοκομείων
Αναμένονται 500 νέες κλίνες για τα νοσοκομεία του Οντάριο
Το Οντάριο χτίζει νέο νοσοκομείο στη Μισισάουγκα, επεκτείνοντας εγκαταστάσεις στο
Τορόντο
Η κυβέρνηση του Οντάριο θα διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή ενός
νέου νοσοκομείου στη Μισισάουγκα και για
την επέκταση ενός άλλου στο Τορόντο.
Ο πρωθυπουργός Doug Ford επισημαίνει
ότι από κοινού τα νοσοκομειακά έργα θα
προσθέσουν περισσότερες από 500 κλίνες
στην επαρχία.
Τα νοσοκομειακά έργα αποτελούν μέρος
της δέσμευσης της κυβέρνησης, πριν από
την πανδημία, για τον τερματισμό της έλλειψης κλινών και λόγω του COVID-19 έχουν
αποκτήσει μία πιο επείγουσα ανάγκη.

Και τα δύο νοσοκομεία - το Mississauga
Hospital και το Queensway Health Center
- αποτελούν μέρος του Trillium Health
Partners. Η επαρχία αναφέρει θα έχει να
λαμβάνει περισσότερα από 27 εκατομμύρια
δολάρια σε επιπλέον λειτουργική χρηματοδότηση αυτό το οικονομικό έτος.
Επίσης αναφέρει ότι η ζήτηση για υγειονομική περίθαλψη στο Trillium Health Partners
αναμένεται να 7πλασιαστεί από αυτή του
μέσου νοσοκομείου του Οντάριο τα επόμενα 20 χρόνια, λόγω του αυξανόμενου πληθυσμού της περιοχής Peel.
Ο πρωθυπουργό Ford στην ανακοίνωση
της Τετάρτης τόνισε ότι, “μέρος του σχεδίου είναι να δαπανηθούν 30 δισεκατομμύρια
δολάρια σε 10 χρόνια για την αύξηση της
χωρητικότητας των νοσοκομείων.”

Τεχνητός ιστός «διορθώνει» καρδιές,
μυς και φωνητικές χορδές
Ερευνητές του Πανεπιστημίου
ΜακΓκιλ στον Καναδά ανέπτυξαν ένα νέο βιοϋολικό – μια ενέσιμη υδρογέλη – για την επούλωση διαφορετικών ιστών του
ανθρώπινου οργανισμού
«Παντρεύοντας» τη χημεία, τη
φυσική, τη βιολογία και τη μηχανική, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο ΜακΓκιλ στον Καναδά
ανέπτυξαν ένα βιοϋλικό το οποίο
μπορεί να επιδιορθώνει καρδιές,
μυς και φωνητικές χορδές σηματοδοτώντας μια άκρως σημαντική εξέλιξη
στο πεδίο της αναγεννητικής ιατρικής.
Σε αναζήτηση ανθεκτικών ενέσιμων υλικών
«Τα άτομα που αναρρώνουν από βλάβες
στην καρδιά έχουν συχνά μπροστά τους
έναν μακρύ και δύσκολο ‘ταξίδι’. Η επουλωτική διαδικασία συνδέεται με προκλήσεις
εξαιτίας της συνεχούς κίνησης που πρέπει
να αντέχουν οι ιστοί καθώς η καρδιά πάλλεται. Το ίδιο ισχύει και για τις φωνητικές
χορδές. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε κάποιο
ενέσιμο υλικό το οποίο να είναι αρκετά ισχυρό ώστε να κάνει αυτή τη δουλειά» ανέφερε
ο Γκουαγνκγιού Μπάο, υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Μηχανικής του Πανεπιστημίου ΜακΓκιλ που συμμετείχε στην ερευνητική ομάδα.
Σταθερή πορώδης δομή
Οι ερευνητές ανέπτυξαν μια νέα ενέσιμη
υδρογέλη για την επούλωση των ιστών που
έχουν υποστεί βλάβη. Η υδρογέλη αποτελεί έναν τύπο βιοϋλικού που επιτρέπει στα
κύτταρα να επιβιώνουν και να πολλαπλασιάζονται. Μόλις εγχυθεί στο σώμα, το βιοϋλικό αυτό σχηματίζει μια σταθερή, πορώδη
δομή η οποία αφήνει τα ζώντα κύτταρα της
περιοχής να πολλαπλασιαστούν και να μεταναστεύσουν προς τις περιοχές των οργάνων που παρουσιάζουν βλάβη ώστε να τις
επιδιορθώσουν.
Υποσχόμενα αποτελέσματα για αποκατάσταση των φωνητικών χορδών
«Τα αποτελέσματα είναι υποσχόμενα και
ελπίζουμε ότι κάποια ημέρα η νέα υδρογέλη
θα χρησιμοποιείται ως εμφύτευμα με στόχο

την αποκατάσταση της φωνής σε άτομα με
κατεστραμμένες φωνητικές χορδές όπως
είναι οι ασθενείς που έχουν επιβιώσει από
καρκίνο του λάρυγγα» σημείωσε ο Μπάο.
Επιτυχημένη δοκιμή της υδρογέλης
Οι επιστήμονες μελέτησαν την ανθεκτικότητα και τη διάρκεια ζωής της υδρογέλης
τους σε ένα ειδικό μηχάνημα που ανέπτυξαν ώστε να προσομοιώνει την κινητικότητα των ανθρώπινων φωνητικών χορδών.
Δονούμενο 120 φορές το δευτερόλεπτο επί
περισσότερους από έξι εκατομμύρια κύκλους, το βιοϋλικό παρέμεινε ανέπαφο τη
στιγμή που άλλα αντίστοιχα υλικά έσπασαν
σε κομμάτια.
Προσθήκη πολυμερούς στη «συνταγή»
«Ενθουσιαστήκαμε όταν είδαμε πως στις
δοκιμές μας η υδρογέλη λειτούργησε τέλεια.
Πριν από τη δική μας δουλειά, δεν υπήρχαν
ενέσιμα τέτοια βιοϋλικά που να είναι όσο
πορώδη και όσο ανθεκτικά χρειάζεται. Για
να λύσουμε αυτό το ζήτημα, προσθέσαμε
στη ‘συνταγή’ μας ένα πολυμερές που δημιουργεί πόρους» εξήγησε ο Μπάο.
Και για δοκιμή φαρμάκων ενάντια στον
νέο κοροναϊό
Η καινοτόμος αυτή έρευνα ανοίγει επίσης
νέους δρόμους και για άλλες εφαρμογές
όπως η χορήγηση φαρμάκων, η μηχανική ιστών αλλά και η δημιουργία μοντέλων
ιστών για δοκιμές φαρμάκων, υπογράμμισαν οι ερευνητές. Μάλιστα η ομάδα σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία
της υδρογέλης που ανέπτυξε και για τη δημιουργία πνευμόνων στο εργαστήριο στους
οποίους θα μπορούν να δοκιμάζονται φάρμακα ενάντια στον νέο κοροναϊό.

Έρευνα διαπιστώνει ότι το
65% των Καναδών σκέφτονται
σοβαρά να αλλάξουν εργασία
Περίπου τα δύο τρίτα των
Καναδών σκέφτονται σοβαρά να εγκαταλείψουν τη
δουλειά τους λόγω ζητημάτων όπως η αποζημίωση,
η μείωση της εργασιακής ικανοποίησης και
η συνολική ευημερία, σύμφωνα με μια νέα
έρευνα.
Η ετήσια έρευνα από την εταιρεία πρόσληψης Hays αποκάλυψε ότι το 65% των ερωτηθέντων αναζητούν μια αλλαγή, ένα άλμα
16 μονάδων από το 49% που είπε το ίδιο
πέρυσι.
Πολλοί έχουν ήδη κάνει μια αλλαγή, με περίπου 40% των εργοδοτών που ερωτήθηκαν να αναφέρουν ότι το προσωπικό έχει
φύγει για υψηλότερες αμοιβές αλλού.
Η έρευνα, βασίστηκε σε απαντήσεις από
περισσότερους από 4.200 εργοδότες και
εργαζόμενους τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
και διαπίστωσε ότι το 83% των εργοδοτών
είναι σίγουροι για την οικονομική ανάκαμψη
και το 53% σχεδιάζει να αυξήσει τον μόνιμο
αριθμό εργαζομένων του.
Οι εργοδότες, ωστόσο, είναι πιο απρόθυμοι να ανταποκριθούν στις προσδοκίες για
τους μισθούς των σημερινών εργαζομένων.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι μόνο το 23% των
εργοδοτών σχεδιάζουν να αυξήσουν τους
μισθούς και εκείνοι που το κάνουν σχεδιάζουν να κάνουν αυξήσεις μεταξύ 1 - 5%.
Η παροχή σημαντικών μισθολογικών αυξήσεων στους σημερινούς υπαλλήλους θα δημιουργούσε πίεση να κάνουν το ίδιο και για
άλλα μέλη του προσωπικού με παρόμοια
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

θέση, δήλωσε ο Travis O'Rourke, πρόεδρος
της Hays Specialist Recruitment Canada.
«Οι εργοδότες παίρνουν υπολογισμένους
κινδύνους και αφήνουν τους ανθρώπους να
φύγουν, γιατί είναι φθηνότερο από το να δίνουν σε όλους μια αύξηση».
Είπε ότι οι εργοδότες δυσκολεύονται να καλύψουν αυτές τις θέσεις, ειδικά με τον ίδιο
μισθό, αλλά ότι είναι γενικά πιο αποδεκτό
να πληρώνουν μια νέα πρόσληψη περισσότερο από το τρέχον προσωπικό σε σύγκριση με την αύξηση μόνο σε κάποιον ήδη
εργαζόμενο.
Η κρίση προσωπικού πιθανότατα να συνεχιστεί και το επόμενο έτος και πιθανότατα
ακόμη και το 2023, αλλά κάποια στιγμή θα
πρέπει να αντιστραφεί ο τρέχων ανταγωνισμός στις αμοιβές, είπε ο O'Rourke.
«Η μεγάλη παραίτηση κάποια στιγμή θα
μετατραπεί σε μεγάλο τερματισμό. Όλα είναι κυκλικά και ορισμένοι από τους μισθούς
που βλέπουμε, και οι αντιπροσφορές που
βλέπουμε εκεί έξω, δεν φαίνεται να είναι
βιώσιμοι».

Αντιεμβολιαστές – διαδηλώσεις:
Ποινές έως και 10 χρόνια στον Καναδά
Αντιεμβολιαστές - διαδηλώσεις: Η πανδημία της covid-19 έχει επιδεινώσει τις
ήδη δύσκολες συνθήκες εργασίας των
υγειονομικών
Να αυστηροποιήσει τις ποινές που επιβάλλονται εναντίον των αντιεμβολιαστών
διαδηλωτών, κυρίως όσων επιτίθενται σε
νοσοκομεία, επιδιώκει η κυβέρνηση του
Καναδά, μετά την αύξηση των περιστατικών παρενόχλησης υγειονομικών από την
αρχή της πανδημίας covid-19. «Κανείς δεν
θα πρέπει να εκφοβίζεται επειδή προσέφερε ή επειδή αναζήτησε υγειονομική περίθαλψη και όλοι θα πρέπει να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας που
έχουν ανάγκη», δήλωσε χθες Παρασκευή ο
υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμετι στη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Οι τροποποιήσεις στον καναδικό ποινικό κώδικα προβλέπουν ποινές έως και 10 χρόνια κάθειρξη
για όποιον προσπαθήσει να εκφοβίσει υγειονομικούς ή να εμποδίσει την πρόσβαση σε
νοσοκομείο.
Αναφερόμενος σε διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν γύρω από εμβολιαστικά κέντρα κατά της covid-19 για παιδιά ο Λάμετι
δήλωσε ότι πρόκειται για «επονείδιστες και
απαράδεκτες συμπεριφορές». Η πανδημία
της covid-19 έχει επιδεινώσει τις ήδη δύσκολες συνθήκες εργασίας των υγειονομικών, οι οποίοι είναι αντιμέτωποι με βία και

απειλές για βία, εξήγησε η καναδική κυβέρνηση. Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν
Τριντό είχε αναφερθεί επανειλημμένα στο
ζήτημα αυτό στη διάρκεια της προεκλογικής
του εκστρατείας για τις βουλευτικές εκλογές
του Σεπτεμβρίου, όταν έγινε και ο ίδιος στόχος διαδηλωτών που ήταν αντίθετοι στους
περιορισμούς λόγω της πανδημίας.
Οι νέες διατάξεις απαντούν και στις ανησυχίες που διατυπώνουν εδώ και καιρό επαγγελματίες της υγείας, κυρίως όσοι κάνουν
αμβλώσεις, διευκρίνισε η κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα
εθνικής έρευνας για την υγεία των γιατρών
το 2021, την οποία πραγματοποίησε ο Καναδικός Ιατρικός Σύλλογος, τρεις στους
τέσσερις γιατρούς δήλωσαν ότι έχουν πέσει
θύμα «εκφοβισμού η παρενόχλησης στον
χώρο εργασίας τους». Οι γυναίκες γιατροί
κατήγγειλαν πολύ περισσότερες απειλές
από τους άνδρες συναδέλφους τους.

7

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ

3 Δεκεμβρίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος

Το gov.gr διαθέσιμο για απόδημους
Ελληνες – Θα συγκεντρώσει 60
ηλεκτρονικές υπηρεσίες υπουργείων
Σταύρος Παπαντωνίου
Με την ομαδοποίηση ο Ελληνας του
εξωτερικού θα επισκέπτεται το νέο link
και θα βρίσκει όλα όσα μπορεί να τον
ενδιαφέρουν
Ενα σημαντικό πρότζεκτ για την ενίσχυση των δεσμών του απανταχού ελληνισμού με τη μητέρα-πατρίδα επεξεργάζεται το τελευταίο διάστημα ο υφυπουργός
Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο
Ελληνισμό Ανδρέας Κατσανιώτης σε
συνεργασία με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη. Στόχος
είναι να εξαχθούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στους απόδημους Ελληνες για την
καλύτερη εξυπηρέτησή τους σε ό,τι έχει να
κάνει με την πατρίδα.
Η υλοποίηση του στόχου εδράζεται σε δύο
κεντρικούς πυλώνες.
Ο πρώτος είναι η δημιουργία ενός 12ου
link στην αρχική σελίδα του gov.gr με τίτλο «Απόδημοι».
Πατώντας κάποιος το συγκεκριμένο link θα
μεταφέρεται σε μια σελίδα, που θα περιλαμβάνει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
για τους ομογενείς. Πρόκειται για περίπου
60 υπηρεσίες διαφόρων υπουργείων, που
ήδη προσφέρονται ηλεκτρονικά αλλά είναι
διάσπαρτες.
Αρα, με την ομαδοποίηση ο Ελληνας του
εξωτερικού θα επισκέπτεται το νέο link και
θα βρίσκει όλα όσα μπορεί να τον ενδιαφέρουν, όπως για παράδειγμα η εγγραφή
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους
εξωτερικού (του υπ. Εσωτερικών), η διακοπή αναβολής κατάταξης μονίμων κατοίκων
εξωτερικού (του ΥΠΕΘΑ), αντίγραφο ποινικού μητρώου (Δικαιοσύνης), μηχανογραφικό ομογενών και αναγνώριση πτυχίου (Παιδείας), ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς
από Αλβανία, Τουρκία, τ. ΕΣΣΔ (Προστασίας Πολίτη) κ.ά.
Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διπλωματικών
αρχών, ώστε οι απόδημοι να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά μέσα από τα sites
των προξενείων.
Το έργο αφορά συνολικά: 84 πρεσβείες, 37
γενικά προξενεία, 9 μόνιμες αντιπροσωπείες, 7 προξενεία, 1 γραφείο συνδέσμων.
Το έργο μετασχηματίζει πλήρως τις διαδικασίες των προξενικών υπηρεσιών μέσω
της λειτουργίας υπηρεσίας εικονικής υποβοήθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (virtual assistant) για πρόσβαση στην
πληροφορία, ψηφιακή υποβολή εγγράφων
και διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες
της γενικής κυβέρνησης και παράλληλα τις
απλουστεύει.
Στόχος, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με εναλλακτική διεκπεραίωση αιτημάτων πέραν της φυσικής παρουσίας των πολιτών, που αφορούν κυρίως τις παρακάτω
διαδικασίες:
• α) Πιστοποιητικό μόνιμου κατοίκου,
• β) ληξιαρχικές πράξεις – δημοτολόγιο,
• γ) διαβατήρια,
• δ) στρατολογικά,
• ε) πληρεξούσια,
• στ) μετοικεσίες,

•

ζ) φορολογικά – τελωνειακά.

Οι νέες διαδικασίες θα υποστηρίζουν και θα
περιλαμβάνουν την άμεση και επί 24ώρου
βάσεως επικοινωνία των πολιτών με τις
προξενικές αρχές.
Το έργο περιλαμβάνει και τη διαλειτουργικότητα του συστήματος μέσω της διασύνδεσης των ψηφιακών υπηρεσιών για την
καλύτερη και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση των
πολιτών. Η διασύνδεση δεν θα αφορά μόνο
τις υπηρεσίες του υπουργείου Εξωτερικών,
αλλά κι εκείνες που υπάγονται σε άλλα
υπουργεία.
Οι ψηφιακές πλατφόρμες πληροφοριών και
εξυπηρέτησης εκτός ΥΠΕΞ είναι:
Μητρώο πολιτών (ληξιαρχείο, δηματολόγιο), στρατολογία, Police online, αυτοτελές τμήμα ποινικού μητρώου, E-efka,
ειδικός εκλογικός κατάλογος εξωτερικού
(ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών για
τη δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος από το εξωτερικό), ψηφιακές
υπηρεσίες συναλλαγής πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο (Κέντρο Ψηφιακής Εξυπηρέτησης Εξυπηρέτησης gov.
gr).
Οι εν λόγω υπηρεσίες θα αξιοποιηθούν από
το υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να
απλουστευθεί και βελτιστοποιηθεί ο τρόπος
εξυπηρέτησης των πολιτών, καθώς και να
υποστηριχθεί η διαλειτουργικότητα με άλλα
συστήματα της δημόσιας διοίκησης.
Tέλος, πέραν των ψηφιακών υπηρεσιών
που στοχεύουν στην πάταξη της γραφειοκρατίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση
των πολιτών, προωθούνται διαδικασίες για
τη δημιουργία συγκεκριμένων εργαλείων
που θα ενισχύουν το έργο του υπουργείου
Εξωτερικών και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Βασικότερο εκ των νέων εργαλείων, τα
οποία θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο
Ανάκαμψης, είναι το Κεντρικό Σύστημα Συλλογής Πληροφοριών από ανοικτές πηγές
(διεθνής Τύπος, social media, ραδιοτηλεοπτικά μέσα κ.ά.).
Το Global Media Center θα λειτουργεί ως κεντρικός και αξιόπιστος «πληροφοριοδότης»
του ΥΠΕΞ για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα, αντιδράσεις διεθνούς κοινής γνώμης και
ΜΜΕ κυρίως σε τομείς που αφορούν την
Ελλάδα και τις αποφάσεις που εφαρμόζει
σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Το σύστημα θα κατηγοριοποιεί τις πληροφορίες ανά
γεωγραφική περιοχή, χώρα, διεθνείς οργανισμούς, θέμα κ.ά. και θα βοηθήσει τις ελληνικές αρχές στην κατανόηση των διεθνών
τάσεων, αλλά και στη διαμόρφωση στοχευμένων δράσεων.

Τεράστια Ελληνική Επιτυχία
στην UNESCO
Συγχαρητήρια στα στελέχη της Μόνιμης
Ελληνικής Αντιπροσωπίας στην UNESCO,
του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στα
στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού.
Κατά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν
σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2021, στο Παρίσι
στο πλαίσιο της 23ης Γενικής Συνέλευσης
της Επιτροπής Παγκόσμιάς Κληρονομιάς
της UNESCO η Ελλάδα εξελέγη από τον
πρώτο γύρο μέλος της Επιτροπής για την
περίοδο 2021-2025. Η εκλογή της χώρας
μας στο ιδιαίτερα κρίσιμης σημασίας διακυβερνητικό όργανο της UNESCO αποτελεί
το επιστέγασμα συστηματικής προσπάθειας και στενής συνεργασίας ανάμεσα στο
Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο
Πολιτισμού. Η χώρα μας ως μέλος πλέον
της Επιτροπής για την επόμενη τετραετία
θα εργασθεί προς την κατεύθυνση αποτελεσματικής προστασίας και ανάδειξης των
Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς σε διεθνές επίπεδο.
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Λίνα Μενδώνη, προέβη στην ακόλουθη
δήλωση για την εκλογή της Ελλάδας στην
Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
UNESCO: «Η Ελλάδα εξελέγη -από τον
πρώτο γύρο- μέλος της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO για τα
επόμενα τέσσερα χρόνια. Για τη χώρα μας

αποτελεί μια μεγάλη διάκριση στον παγκόσμιο τοπίο της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η επιτυχία αυτή είναι το αποτέλεσμα εργώδους και συστηματικής προσπάθειας των
αντιπροσωπειών των Υπουργείων Εξωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Στόχος μας είναι η αποτελεσματική προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς -που έχει πλέον να
αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης- καθώς και η διατήρηση και
ενδυνάμωση της οικουμενικής αξίας των
μνημείων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές
του κόσμου.
Συγχαίρω και ευχαριστώ τα στελέχη του
Υπουργείου Εξωτερικών, της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπίας στην UNESCO,
καθώς και τα στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την μεγάλη αυτή
επιτυχία».

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

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

Χόνδρος Δημήτρης
Ποιος κέρδισε στο debate των 5 υποψηφίων για την ηγεσία τουΚινήματος
Αλλαγής;
Μια πρώτη απάντηση έρχεται από τον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν
υπάρχει ανάρτηση υποστηρικτή κάποιου
από τους συμμετέχοντες που να αναφέρεται σε επικράτηση του, σε μια μεγαλειώδη
ατάκα του, σε ένα σημείο που να έχει καταφέρει να στριμώξει τους αντιπάλους του.
Ίσως για αυτό μετά τη λήξη του ο Ανδρέας
Λοβέρδος δήλωσε «το ΠαΣοΚ είναι εδώ,
ενωμένο δυνατό». Γιατί η διαδικασία δεν
έδωσε πόντους σε έναν από τους δύο υποψηφίους της καλούμενης «πρώτης ταχύτητας» στον Ανδρέα Λοβέρδο και τον Νίκο
Ανδρουλάκη.
Αντιθέτως πήραν πόντους οι υποψήφιοι της «δεύτερης ταχύτητας» οι Παύλος
Γερουλάνος, Παύλος Χρηστίδης (τοποθετήσεις με εύστοχα παραδείγματα) και
Χάρης Καστανίδης.
Έδειξαν ότι οι εκλογικές τους επιδόσεις,
όπως φαίνονται στις δημοσκοπήσεις, δεν
αντιστοιχούν στο επίπεδο του πολιτικού λόγου και των θέσεων που εκφράζουν για την
παράταξη και τη χώρα.
Θα φανούν αυτοί οι πόντοι στην κάλπη;
Είναι άγνωστο. Αλλά είναι βέβαιο ότι οι
εκλογικές τους επιδόσεις θα επηρεάσουν τη
μάχη για την είσοδο στον δεύτερο γύρο και
η στάση που θα κρατήσουν στον δεύτερο
γύρο, το τελικό αποτέλεσμα.
Σε γενικές γραμμές θα έλεγε κανείς ότι το
ντέρμπι του debate παίχθηκε στο κέντρο
του γηπέδου. Oι συμμετέχοντες δεν επέλεξαν το επιθετικό παιχνίδι, έδειξαν να έχουν
στραμμένο το βλέμμα στα νώτα τους. Τα
φαβορί για την είσοδο στον δεύτερο γύρο
(Λοβέρδος-Ανδρουλάκης) έδειξαν ότι βασική του προτεραιότητα ήταν να αποφύγουν το λάθος. Σε πολύ μεγάλο βαθμό τα
κατάφεραν.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος επιχείρησε να στριμώξει τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ζήτημα
της εκπροσώπησης του κόμματος στη
Βουλή και στο σημείο αυτό υπήρξε μια

αξιοσημείωτη κόντρα. Ο κ. Ανδρουλάκης
τόνισε ότι αυτός που θα εκπροσωπεί την
κοινοβουλευτική ομάδα θα οριστεί από τον
ίδιο με σεβασμό στις διαδικασίες που υπάρχουν. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής
ομάδας εκλέγεται, δεν διορίζεται, ήταν η
απάντηση του κ. Λοβέδρου. Ας κρατήσουμε αυτή τη λεπτομέρεια. Θα έχει τη σημασία
της στην περίπτωση που ο ευρωβουλευτής
του Κινήματος Αλλαγής εκλεγεί στη ηγεσία
του κόμματος.
Ένα άλλο θέμα στο οποίο πόνταρε ο κ.
Λοβέρδος ήταν η συμφωνία των Πρεσπών.
Ρώτησε δύο φορές για τις θέσεις των συνυποψηφίων του αλλά απάντηση δεν πήρε.
Ο μόνος που αναφέρθηκε στο θέμα ήταν ο
Παύλος Χρηστίδης κινούμενος στη γραμμή
της Φώφης Γεννηματά. Καταψήφιση της
συμφωνίας αλλά απόσταση από τις ακρότητες της ΝΔ.
Κατά τα λοιπά κάποιες ατάκες που ακούστηκαν για «νεόγερους» και για «ανακύκλωση
φθαρμένων προσώπων» δεν πέτυχαν αυτό
που ήθελαν ήταν, μάλλον, πυροβολισμοί
στον αέρα.
Συμπερασματικά το debate δεν είχε νικητή. Δεν ήταν μια άγευστη σούπα, όπως
την παρουσιάζουν οι υποστηριχτές του
Γιώργου Παπανδρέου για να υποστηρίξουν ότι δικαιώθηκε που δεν πήγε στον
διάλογο. Δεν ήταν όμως και ένα σημαντικό σημείο καμπής στην προεκλογική
μάχη.
Αυτή θα δοθεί, τις επόμενες μέρες.
Στο πεδίο των εντυπώσεων που θα προκαλέσουν οι κεντρικές συγκεντρώσεις των
υποψηφίων. Και στο πεδίο της ουσίας.
Πόρτα-πόρτα.
Μερικές μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες το
παιχνίδι δείχνει να είναι ανοιχτό. Η κοινή
εκτίμηση είναι ότι θα κριθεί από το πόσοι
αλλά και το ποιοι θα σηκωθούν από τον καναπέ στις 5 Δεκεμβρίου.
Δηλαδή, σε μεγάλο βαθμό, από το πόσο κόσμο θα καταφέρουν να κινητοποιήσουν τα
επιτελεία των υποψηφίων και ειδικά αυτών
που διεκδικούν την είσοδο στον δεύτερο
γύρο.
Εκεί, τελικά, θα κριθεί η μάχη.

Kύκλωμα παράνομων
ελληνοποιήσεων - 20 συλλήψεις,
άλλοι 195 στη δικογραφία
Δύο ιδιώτες ως ηγετικά στελέχη του κυκλώματος, εννέα αστυνομικοί, πολιτικός υπάλληλος, δικηγόρος, υπάλληλος ληξιαρχείου
και ακόμα πέντε ιδιώτες ως απλά μέλη είναι οι συλληφθέντες ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ελληνοποιήσεων μέσω
της παράνομης έκδοσης ταυτοτήτων και
διαβατηρίων.
Πέρα από τους 20 αυτούς που συνελήφθησαν, στη δικογραφία περιλαμβάνονται
ακόμη 195 άτομα, μεταξύ των οποίων 21

αστυνομικοί, δύο απόστρατοι, πολιτική
υπάλληλος και 171 ιδιώτες. Σε βάρος τους
σχηματίστηκε δικογραφία για - κατά περίπτωση - εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία υπαλλήλου, δωροληψία υπαλλήλου,
παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, πλαστογραφία, ψευδής βεβαίωση, νόθευση και
για παραβάσεις των νομοθεσιών για τη μετανάστευση, τα όπλα, τα ναρκωτικά, κ.α.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, προέκυψε ότι το

Υποχρεωτικός εμβολιασμός για
τους άνω των 60 ετών, αλλιώς
πρόστιμο 100 ευρώ τον μήνα
Την ανάγκη να κερδίσουμε χρόνο και την
υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού για
όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών, με διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ υπέρ των δομών υγείας (σε περίπτωση που δεν εμβολιαστούν), το οποίο και αποκάλεσε «αντίτιμο
υγείας», ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισαγωγική τοποθέτησή του κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη
μέσω τηλεδιάσκεψης. Ενόψει των γιορτών
ανακοίνωσε επίσης ένα συμπληρωματικό
μέτρο: τη διάθεση ενός δωρεάν self-test σε
κάθε ενήλικο στο διάστημα από τις 6 έως
τις 12 Δεκεμβρίου και από τις 3 έως τις 7
Ιανουαρίου ώστε να εντοπιστούν πιθανοί
ασυμπτωματικοί φορείς του ιού και να παρακολουθήσουμε καλύτερα την πορεία της
μετάδοσης της πανδημίας στην διάρκεια
των γιορτών.
Οι 5 λόγοι που οδήγησαν στην υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού
Στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην απόφαση για την
υποχρεωτικότητα, τόνισε πως «είναι μία
απόφαση που πρέπει να σας πω ότι με βασάνισε προσωπικά. Αισθάνομαι, ωστόσο,
βαρύτερη την ευθύνη μου να σταθώ δίπλα
στους πιο ευάλωτους, έστω και αν ίσως
πρόσκαιρα δυσαρεστηθούν».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός οδηγήθηκε στην απόφαση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού με βάση
τα επιστημονικά και τα επιδημιολογικά
δεδομένα.
Συγκεκριμένα:
9 στους 10 θανάτους από COVID αφορούν
πολίτες άνω των 60 ετών.
7 στους 10 διασωληνωμένους ασθενείς είναι ηλικίας άνω των 60 ετών.
8 στους 10 διασωληνωμένους είναι
ανεμβολίαστοι.
Τον τελευταίο μήνα, η αύξηση των νέων
ραντεβού στην πληθυσμιακή ομάδα άνω
των 60 ετών είναι μόλις 3%, έναντι 5%-15%
στις υπόλοιπες ηλικίες, ενώ ο κίνδυνος είναι
αντιστρόφως ανάλογος για αυτή την ομάδα
πληθυσμού.
Σε χώρες όπως η Πορτογαλία και η Δανία,
κύκλωμα είχε αναπτύξει ιεραρχικά δομημένο και πολύπλοκο δίκτυο συνεργατών, οι
οποίοι υπό τις εντολές του διευθύνοντος της
οργάνωσης, δραστηριοποιούνταν στην έκδοση γνησίων (τυπικά) δελτίων ταυτότητας
και διαβατηρίων έλληνα πολίτη, κυρίως σε
αλλοδαπούς αλλά και σε Έλληνες, πολλές
φορές με πλούσιο ποινικό παρελθόν.
Για την έκδοση των εγγράφων, χρησιμοποιούσαν ψευδή στοιχεία μη υπαρκτών
ατόμων ή στοιχεία ομογενών, οι οποίοι
διέμεναν μόνιμα στο εξωτερικό ή στοιχεία
υπαρκτών Ελλήνων, κατόπιν προηγηθείσας ψευδούς δήλωσης απώλειας νόμιμου
δελτίου ταυτότητας ή τα πραγματικά τους
στοιχεία ταυτότητας, μέσω παράνομης κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας.
Με τη χρήση των εγγράφων αυτών, οι πελάτες του κυκλώματος απολάμβαναν - κατά

που έχουν πετύχει 99% εμβολιασμό σε
αυτή την ομάδα, η πίεση στο σύστημα υγείας και η απώλεια ζωών είναι έως 10 φορές
μικρότερη από ό,τι στην Ελλάδα.
Εως σήμερα η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε:
Πρόγραμμα κατ' οίκον εμβολιασμού κατάκοιτων ηλικιωμένων σε εφαρμογή από το
καλοκαίρι. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος εμβολιάστηκαν περίπου 19.000
πολίτες.
Πρόγραμμα κινητών κλιμακίων εμβολιασμού σε όλες τις δυσπρόσιτες ορεινές και
νησιωτικές περιοχές.
Στενή συνεργασία με ΚΕΔΕ, δήμους για
στοχευμένες παρεμβάσεις όπου είναι
αναγκαίο.
Απαγόρευση πρόσβασης σε κλειστούς χώρους εστίασης για τους ανεμβολίαστους
πολίτες από το καλοκαίρι και σε όλους τους
κλειστούς χώρους ψυχαγωγίας και αθλητισμού από τις αρχές Νοεμβρίου.
Συστηματική και διαρκής καμπάνια ενημέρωσης από τον Ιανουάριο για τους κινδύνους των μεγαλύτερων ηλικιών, συν χρονική προτεραιότητα στον εμβολιασμό από
τους μεγαλύτερους προς τους μικρότερους.
Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες της
ΕΕ που εφάρμοσε την εφαρμογή ελεγχόμενης πρόσβασης (COVID free app) σε
κλειστούς χώρους από τον Ιούλιο 2021 και
η πρώτη ευρωπαϊκή που άνοιξε τη δυνατότητα αναμνηστικής δόσης σε όλους τους
ενηλίκους 18+ από τον Οκτώβριο του 2021.
Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα μαζί με τη
Γαλλία που ανακοίνωσε ότι η αναμνηστική
δόση είναι προϋπόθεση ολοκληρωμένου
εμβολιασμού για τους 60+ μετά την πάροδο
7μήνου.
Ένταξη ιδιωτών γιατρών από τον Ιούλιο για
να μπορούν να πραγματοποιούν στο ιατρείο ή στο σπίτι εμβολιασμούς.
Πρόγραμμα εμβολιασμού σε ειδικούς πληθυσμούς (μετανάστες, Ρομά κ.λπ.).
Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που εφάρμοσε τη δωρεάν καθολική διάθεση self test
στον πληθυσμό από την άνοιξη του 2021,
διασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία των
σχολείων και στη νέα σχολική περίοδο.
περίπτωση - πλήθος ευεργετημάτων και συγκεκριμένα την απόκρυψη τυχόν ποινικού
τους παρελθόντος, την ελεύθερη παραμονή
και κίνηση τους στη χώρα, την απρόσκοπτη
έξοδό τους από τη χώρα και την ελεύθερη κίνηση και διαμονή σε χώρες εντός και
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζώνης
Σένγκεν, την έκδοση αδειών οδήγησης, την
κατάρτιση νέων ή τη χρήση υπαρκτών φορολογικών μητρώων με την κατ’ επέκταση
σύσταση εταιρειών και επιχειρήσεων χωρίς
την καταβολή των αναλογούντων φόρων,
καθώς και τη σύναψη συμβάσεων και συμβολαίων οποιασδήποτε μορφής.
Όπως προέκυψε, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης τοποθετείται από τουλάχιστον τον Απρίλιο του 2013, με το συνολικό
οικονομικό όφελος του δικτύου να υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 5.000.000 ευρώ.
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Κ. Χατζηδάκης: Οι οκτώ μεγάλες αλλαγές στον ΕΦΚΑ
Παρουσιάστηκαν από τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη, οι βασικές αρχές του νομοσχεδίου
για τον εκσυγχρονισμό του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Το κείμενο του νομοσχεδίου θα δοθεί σε δημόσια
διαβούλευση τις αμέσως επόμενες ημέρες,
αφού διευθετηθούν κάποια τεχνικά ζητήματα, μετά από συνεννόηση με τα συναρμόδια
υπουργεία. Στόχος είναι να ψηφιστεί από
την Ολομέλεια της Βουλής εντός του Ιανουαρίου 2022.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, στο επίκεντρο βρίσκονται οκτώ μεγάλες παρεμβάσεις, που
αλλάζουν ριζικά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ:
•
1. Νέα επιλεγμένα διευθυντικά στελέχη από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Δίνεται συγκεκριμένα η δυνατότητα
πρόσληψης επιλεγμένων διευθυντικών
στελεχών με τριετείς συμβάσεις, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ τόσο από
τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα με διαφανείς διαδικασίες (δημόσια
προκήρυξη), δυνατότητα συμμετοχής
στελεχών του ΕΦΚΑ, του υπόλοιπου
δημόσιου τομέα και του ιδιωτικού τομέα
και ειδικό σύστημα πρόσθετων ανταμοιβών με βάση στόχους. Επιδιώκεται
με τον τρόπο αυτό η προσέλκυση των
καλύτερων στελεχών από τον δημόσιο
ή τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του Οργανισμού.
•
2. Νέο μοντέλο διακυβέρνησης για
τον ΕΦΚΑ με νέο οργανόγραμμα, με
στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του
σε όλα τα επίπεδα διοίκησης. Προβλέπεται νέα διαδικασία ανάδειξης διοικητή και υποδιοικητών, με επιλογή του
υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής. Θα υπάρξει
ανασχεδιασμός αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου με μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του ΔΣ στον διοικητή,
τους υποδιοικητές και τους γενικούς
διευθυντές, για να αποφεύγεται το
micromanagement. Όπως προαναφέρθηκε, θα καταρτιστεί νέο οργανόγραμμα -σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο- για την αντιμετώπιση
των δυσλειτουργιών από την πρόχειρη
συγχώνευση των ταμείων στον ΕΦΚΑ
για την καλύτερη παρακολούθηση των
περιφερειακών υπηρεσιών, κλπ.
•
3. 'Αμεσες προσλήψεις μόνιμου και
έκτακτου προσωπικού. Ειδικότερα,
ξεκινούν άμεσα -σε συνεννόηση με το
υπουργείο Εσωτερικών- διαδικασίες
πρόσληψης 500 μόνιμων υπαλλήλων
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022
(κυρίως από επιλαχόντες προηγούμενων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ). Θα
υπάρξει προτεραιοποίηση προσλήψεων, σύμφωνα με στοχευμένες ανάγκες
(πληροφορικοί, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού). Προβλέπεται επίσης η άμεση
πρόσληψη 100 υπαλλήλων με συμβάσεις έργου για την επιτάχυνση της απονομής συντάξεων.
•
4. Καθιέρωση πριμ παραγωγικότητας για τους υπαλλήλους. Το πριμ θα
συνδέεται με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους (και συντελεστές βαρύτητας) που θα τίθενται ανά γενική
διεύθυνση, ανάλογα με το αντικείμενο
και τις προτεραιότητες του φορέα. Τροποποιείται η καταβολή του bonus για
την εκκαθάριση συντάξεων, που έχει

•

•

•

•

ήδη θεσπιστεί, ώστε να είναι περισσότερο συνδεδεμένο με τα αποτελέσματα της δουλειάς των εισηγητών και
περισσότερο αναλογικό. Προβλέπεται
επίσης καταβολή πριμ συνδεδεμένου
με τα αποτελέσματα της δουλειάς
τους στους υπαλλήλους που εργάζονται στο back office του τηλεφωνικού
κέντρου.
5. Σύσταση νέας Μονάδας Εσωτερικών Υποθέσεων για άμεση διερεύνηση των καταγγελιών των πολιτών.
Συστήνεται νέα Μονάδα Εσωτερικών
Υποθέσεων, με επικεφαλής πρώην
ανώτερο δικαστικό (πχ αντιεισαγγελέας Αρείου Πάγου), επιφορτισμένη με
την άμεση διερεύνηση καταγγελιών και
αιτημάτων και τη διενέργεια αυτεπάγγελτων ελέγχων (πχ επί υπέρμετρων
καθυστερήσεων), σε συνεργασία με την
Εθνική Αρχή Διαφάνειας και εξουσίες
αντίστοιχες με αυτήν. Εάν το πόρισμα
της Μονάδας καταλήγει σε πειθαρχική
δίωξη, αυτό θα δεσμεύσει τα πειθαρχικά όργανα. Επιδιώκεται η αναστροφή
της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς
σήμερα εκατοντάδες καταγγελίες πολιτών δεν αντιμετωπίζονται και δεν αξιολογούνται εγκαίρως.
6. Ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
πειθαρχική διαδικασία. Προβλέπονται
συντομότερες προθεσμίες για τη διενέργεια των πειθαρχικών διαδικασιών,
με δεδομένο ότι οι διαδικασίες στα Πειθαρχικά Συμβούλια συνήθως "σέρνονται" για χρόνια κι ότι στην παρούσα
φάση εκκρεμούν 115 έλεγχοι, εκ των
οποίων οι 97 είναι ακόμα στα Πρωτοβάθμια Συμβούλια, με μέσο χρόνο
ολοκλήρωσης τα δύο έτη. Ειδικότερα,
η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης θα
γίνεται σε έναν μήνα (αντί τριών μηνών) και θα ολοκληρώνεται σε έναν
μήνα από την κλήση σε απολογία (αντί
δύο μηνών). Στο πλαίσιο της ενίσχυσης
της αμεροληψίας των ελέγχων, οι ΕΔΕ
θα διενεργούνται υποχρεωτικά από
υπάλληλο άλλου υπουργείου. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο θα συγκροτείται με
τρία μέλη (πρόεδρος δικαστικός, πάρεδρος ΝΣΚ και μόνιμο υπάλληλο εκτός
υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων), με κατάργηση της συμμετοχής των αιρετών εκπροσώπων εργαζομένων του ΕΦΚΑ.
7. Πιο ευέλικτο σύστημα προμηθειών, ώστε να δοθεί τέλος σε φαινόμενα,
όπως η μη έγκαιρη προμήθεια αναλώσιμων, ανταλλακτικών και η δυσκολία
αντικατάστασης παρωχημένου εξοπλισμού (πχ Η/Υ, κλιματιστικά, κλπ).
Μεταξύ άλλων, εισάγεται εξαίρεση από
τις διαδικασίες του ν. 4412/2016 -εντός
των ορίων που θέτει η ευρωπαϊκή
οδηγία- για απλούστερες διαδικασίες
ανάθεσης έργων και προμηθειών και
καταργούνται οι παρωχημένες και χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης από το
υπουργείο για δαπάνες που αφορούν
τον ΕΦΚΑ, όπως για παράδειγμα η
έγκριση για τη σκοπιμότητα ανάθεσης
υπηρεσιών μηχανοργάνωσης, εργασιών συντήρησης, κλπ.
8. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ, μέσω σύστασης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού. Είναι ενδεικτικό
ότι ο φορέας διαθέτει 400 ακίνητα σε
όλη τη χώρα, συνολικής αντικειμενικής
αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ και τουλάχιστον το 20%, που αφορά ακίνητα

μεγάλης αξίας, μένει τελείως αναξιοποίητο. Προβλέπεται λοιπόν η σύσταση Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την
αξιοποίηση και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, με διαχωρισμό των
ακινήτων για ιδιόχρηση και για αξιοποίηση. Η εταιρεία θα υπόκειται σε αυστηρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης
με αυξημένα εχέγγυα διαφάνειας και
λογοδοσίας, αλλά και δυνατότητα αξιοποίησης των καλών πρακτικών του ιδιωτικού τομέα για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που θα διαθέτει».
Ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, υπενθύμισε επίσης τις βασικότερες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τους τελευταίους
μήνες για τη βελτίωση αφενός μεν της εξυπηρέτησης των πολιτών αφετέρου δε των
συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων.
Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται:
• Ο Ενιαίος Αριθμός Εξυπηρέτησης των
Πολιτών 1555
• Η μονιμοποίηση των ηλεκτρονικών
ραντεβού
• Η προμήθεια νέων υπολογιστών για
τους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ
• Η θέσπιση μπόνους για τους εισηγητές που εκδίδουν τις περισσότερες
συντάξεις
• Η εισαγωγή του μέτρου των πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών, με
στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας
απονομής συντάξεων.

Οι στόχοι

Αναφορικά με τους στόχους της μεταρρύθμισης, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε
ότι επιδίωξη είναι ο ΕΦΚΑ:
• να ανταποκριθεί στις ανάγκες, αλλά
και στις απαιτήσεις των πολιτών για

ευρωπαϊκού επιπέδου εξυπηρέτηση
και ταχεία απονομή των συντάξεων,
• να αποκτήσει περισσότερη ευελιξία και
διοικητική αυτονομία για άμεση λήψη
αποφάσεων,
• να γίνει πιο δίκαιος, επιβραβεύοντας
πραγματικά τους καλούς υπαλλήλους
και εντείνοντας τον έλεγχο σε όσους
δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους,
• να διαχειριστεί καλύτερα το ανθρώπινο
δυναμικό, αξιοποιώντας ανθρώπινους
πόρους και από τον ιδιωτικό τομέα και
• να αξιοποιήσει πιο αποδοτικά την τεράστια ακίνητη περιουσία του προς
όφελος των ασφαλισμένων και των
συνταξιούχων.
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε:
«Ο ΕΦΚΑ είναι η μεγαλύτερη πληγή του ελληνικού Δημοσίου. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη απέναντι σε αυτήν
την κατάσταση. Δεν αρκούν μερεμέτια, δεν
αρκούν πυροσβεστικές λύσεις. Έχουμε ήδη
προχωρήσει μια σειρά αλλαγές οι οποίες
έχουν θετική αντανάκλαση και στον ρυθμό
έκδοσης των συντάξεων, καθώς εφέτος θα
ξεπεράσουμε τις 200.000 αποφάσεις σε
σχέση με τις κύριες συντάξεις, πράγμα που
αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών, αλλά δεν
μας αρκεί αυτό. Μας ενδιαφέρει ο ΕΦΚΑ να
αλλάξει ταχύτητες. Να γίνει πράγματι ένα
κοινωνικό εργαλείο, ένας οργανισμός φιλικός στον πολίτη. Αξιοποιούμε ιδέες και
πολιτικές οι οποίες έχουν εφαρμοστεί και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή έχουν προχωρήσει με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα, αλλά
και στον δημόσιο τομέα στη χώρα μας, με
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη ΔΕΗ.
Σεβόμαστε την ιδιαιτερότητα του ΕΦΚΑ
ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου,
αλλά αυτός δεν είναι λόγος να μην εξυπηρετούνται οι πολίτες. Ο ΕΦΚΑ πρέπει να
γίνει ένας οργανισμός ο οποίος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Ελλήνων πολιτών. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει με ευχές.
Απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα τα οποία
καθιερώνουν κίνητρα και κυρώσεις για τους
υπαλλήλους και παράλληλα προωθούν
τομές διοικητικού εκσυγχρονισμού, για να
γίνει ένας ΕΦΚΑ καινούργιος, πιο αποτελεσματικός πιο παραγωγικός και κυρίως πιο
φιλικός στους ασφαλισμένους».

ΑΑΔΕ: 89 ΔΟΥ έχουν συνδεθεί
με την ψηφιακή πλατφόρμα
«Τα Αιτήματά Μου»
Στην περαιτέρω επέκταση της λειτουργίας
της ψηφιακής πλατφόρμας «Τα Αιτήματά
Μου» προχώρησε σήμερα η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Προστέθηκαν ακόμα 19 ΔΟΥ (συνολικά 89) ενώ,
το αμέσως προσεχές διάστημα, θα έχουν
ενταχθεί και οι υπόλοιπες 13 ΔΟΥ, που
απομένουν.
Μέσω της πλατφόρμας, ο φορολογούμενος
ή ο εκπρόσωπός του μπορεί να υποβάλει
το αίτημά του προς συγκεκριμένη υπηρεσία
της ΑΑΔΕ και για περισσότερες από 250 διαδικασίες, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία μπορεί να επισυνάψει ηλεκτρονικά.
Επίσης, μπορεί να έχει τη δυνατότητα να
παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του αιτήματος από την προσωπική του «θυρίδα»
λαμβάνοντας σε αυτή και την απάντηση της
Υπηρεσίας.
Δείτε παρακάτω τις 19 ΔΟΥ που
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προστέθηκαν σήμερα στην πλατφόρμα.
1. ΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
2. ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
3. ΔΟΥ Η΄ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
4. ΔΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
5. ΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
6. ΔΟΥ Γ΄ ΠΑΤΡΩΝ
7. ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ
8. ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
9. ΔΟΥ ΧΙΟΥ
10. ΔΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
11. ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
12. ΔΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ
13. ΔΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
14. ΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
15. ΔΟΥ ΝΑΞΟΥ
16. ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
17. ΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
18. ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
19. ΔΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
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Ontarians 50-and-up eligible
for COVID-19 booster shots
starting Dec. 13
The Ford government has ramped up the
rollout of the COVID-19 vaccine booster
shots to anyone 50 and up amid the arrival
of the new omicron variant.
Starting on December 13 at 8 a.m.,
government officials say third-dose
appointments can be booked through the
COVID-19 vaccination portal, by calling the
Provincial Vaccine Contact Centre, through
Indigenous-led vaccination clinics, and

through select pharmacies and primary care
settings.

After-School Program
Funding Announcement for
Scarborough-Agincourt
MPP Aris Babikian joined Ms. Lee Soda,
Agincourt Community Services Association
(ACSA) Executive Director to make a major
funding announcement to ScarboroughAgincourt’s students for the after-school
programs to support safe and supervised
activities for students during the school
year in priority neighborhoods across our
community. The program helps kids stay
active and engaged, improves academic
performance, and encourages leadership
skills through activities such as sport,
recreation, and physical activity, personal
wellness, anti-bullying, nutrition education,
and internet safety.
This funding announcement to ScarboroughAgincourt schools is part of the Ontario
government investment of $13.5 million
through the Ontario’s After School Program
to support 110 organizations that provide
activities for children living in high-priority

neighborhoods across the province. The
ACSA funding is the largest in Ontario.

Ontario Liberals Will Scrap
Ministerial Zoning Orders (MZOs)
Under the cover of a pandemic, Doug Ford
has been abusing his powers and recklessly
using MZOs to push through a list of rewards
for his rich buddies over environmentallysensitive land. Today, Ontario Liberals
are releasing their plan to eliminate MZOs
and bring in strict rules to ban Doug Ford’s
abuses of power.
“Doug Ford has weaponized MZOs and is
abusing his power to attack our environment
and reward the well-connected few,” stated
Ontario Liberal Leader, Steven Del Duca.
“Ontario Liberals will scrap MZOs and bring

in strict rules to protect our environment
while responsibly building communities.”
Ontario Liberals would only allow fasttracking of critical provincial projects, like
affordable housing, employment lands/
projects, and not-for-profit nursing homes
to provide better care for our loved ones in
communities across Ontario, or expansions
to protected greenspace. Ontario Liberals
would also add transparency measures, like
required consultations and judicial reviews,
to make sure projects respect environmental
protections and aren’t being recklessly

City of Toronto announces plan to
reopen City Hall, Metro Hall and
civic centres and expanded return
of office staff on January 4
The City will reopen City Hall, Metro Hall
and civic centres on January 4, 2022.
At City Hall, the public will be able to
access the lobby, washrooms, library,
and counter services on the first floor and
attend scheduled meetings with Councillors.
Hours of operation are from 8 a.m. to 5
p.m., Monday to Friday. Note that some inperson services may have their own hours
of operation.
On January 4, the City also will be welcoming
back all fully vaccinated office staff who
have been working remotely. While office
staff who have worked from home account
for approximately 25 per cent of the City’s
overall workforce of almost 33,000, 75 per
cent of City staff have never worked from
home and have been working throughout the
pandemic, and continue to work, on the front
lines. Many office staff started returning to
City offices this fall, and on January 4, all
office staff will return to the office at least
three days per week.
The health and safety of residents,
businesses and City staff remain key
priorities in all re-opening plans. Provincial
and public health guidelines will be in
place including mandatory masks, physical
distancing, protective barriers and increased
sanitization and cleaning protocols. The City
continues to closely monitor COVID-19 and
its variants, as has been the case since the
start of the pandemic, basing its decisions
on scientific evidence.
To support this cautious return, starting
today, every City office building will be
open to the maximum occupancy possible,
based on physical distancing requirements
and that will increase automatically as the
pandemic recedes and physical distancing

requirements are lifted by the province.
Members of Council will have the option to
attend Council and Committee meetings inperson or virtually. Until physical distancing
measures are lifted, members of the public
will continue to participate in Council and
committee meetings remotely.
Opening civic centres to the public and
having office workers return, in a safe
and responsible manner, is another step
in Toronto’s recovery from this pandemic
and a return to a more active and thriving
downtown core. The return of the City’s
office staff on January 4 and adopting a
maximum occupancy are important signals
to other workplaces that it is time to return
and reinvigorate the economy and office
areas across the city.
Throughout the pandemic, the City
accelerated the digital transformation that
was already underway as part of its overall
modernization efforts and ModernTO plan,
the City’s plan to optimize and modernize its
workspaces and how its employees work.
During this time, the City has modernized
and improved customer experience, making
many of its counter services available online
and will continue to deliver convenient digital
services ensuring choice, accessibility and
equity for residents.

forced on communities like Doug Ford is
doing now. The government would no longer
be able to steamroll local communities to
force through rewards for well-connected
friends.

In just over three years, Doug Ford has
issued 57 MZOs — more than triple the
number that the last Liberal government
issued over 15 years, and he expanded
his powers three times. Ontario Liberals
would give that power back to communities,
making sure they are consulted on any
critical projects the government advances.
“We desperately need to build more housing
in Ontario,” added Del Duca. “Today’s
announcement is about building more
affordable housing, not-for-profit nursing
homes, and creating jobs without attacking
our environment. It’s about sustainable
growth to build a better future for all of us.”
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Ontario building new hospital
in Mississauga, expanding
facility in Toronto
Ontario says it's spending billions of dollars
to build a new hospital in Mississauga, Ont.,
and expand another in Toronto.
Premier Doug Ford says together, the
projects will add more than 500 hospital
beds to the province.
He's billing it as part of a pre-pandemic
pledge to end "hallway medicine" that has
gained new urgency due to COVID-19.
Both hospitals - the Mississauga Hospital
and the Queensway Health Centre - are
part of Trillium Health Partners, which the
province says is receiving more than $27
million in extra operational funding this fiscal
year.
The province says demand for health care

at Trillium Health Partners is expected to
expand to seven times that at the average
Ontario hospital over the next 20 years due
to Peel Region's booming population.
Ford says Wednesday's announcement is
part of a plan to spend $30 billion over 10
years on increasing hospital capacity.

Opposition leaders deride
Liberal government's throne
speech in official replies
Party leaders sounded like they were still on
the campaign trail Tuesday as they delivered
speeches in response to last week's throne
speech.
Conservative Leader Erin O'Toole and NDP
Leader Jagmeet Singh took turns pointing
out the Canadians they said Prime Minister
Justin Trudeau is ignoring as he embarks on
his third mandate.
But Trudeau hit back in his own speech later
Tuesday, repeatedly needling O'Toole over
his lack of leadership and his refusal to insist
that all Conservative MPs be vaccinated
against COVID-19.
Speaking in the House of Commons,
O'Toole and Singh presented themselves
as the voices for those who they said have
been forgotten by Trudeau's government.
O'Toole accused the Liberals of fuelling
inflation with reckless spending during
the pandemic. He suggested Trudeau
doesn't understand the pressures average
Canadians are under as the price of
"everything" goes up because "he's never
had to face pressures in his life."
He accused Trudeau of setting "a tone of
corruption" from the moment he took office
in 2015 and of presiding over the "steepest
decline in Canada-U.S. relations in the
modern era" -- pointing to a series of trade
disputes, including last week's doubling
of American duties on Canadian softwood
lumber.
And he asserted that Trudeau wants
Canadians to be "ashamed" of their identity
and culture.
"He wants Canadians to live in shame, he
wants them to be ashamed of their past,
ashamed of their identity, ashamed of their
culture," O'Toole charged.
"He would rather foster accusations and
division and conflict rather than real dialogue
and reconciliation. To him, patriotism is a
problem."
For his part, Singh criticized the Liberal
government for not addressing the
uncertainty workers in energy sectors feel
as Canada attempts to curb its greenhouse
gas emissions and end reliance on fossil
fuels.
"A just transition means it's about fairness for
workers, and it gives priority to workers. And

it's vital that that plan is made clear and so
far, this throne speech and what we've heard
from this government does not provide that
plan to workers," Singh said.
"They're left behind and they're left uncertain
about their future."
Trudeau was no less partisan in his own
speech later, taking time to specifically
respond to O'Toole's various accusations.
"Unfortunately, he didn't really demonstrate
all that much in the way of leadership so
much as trying to score cheap political
points," Trudeau told the House.
He argued that ending the pandemic is the
best way to grow the economy, "yet the
Conservative Party won't even confirm how
many of its MPs are vaccinated. That is
simply not leading by example."
If the Conservatives had won the Sept. 20
election, Trudeau said,
there'd be no requirement for passengers to
be fully vaccinated before boarding planes
or trains, thereby "putting Canadians at risk."
As for Canada's relationship with the U.S.,
Trudeau reminded the House that O'Toole
said it was "dumb" for Canada to impose
retaliatory tariffs in 2019 in response to
American tariffs on Canadian steel and
aluminum.
"We didn't listen to (O'Toole) then ... and
that American administration backed down,"
Trudeau said.
"So you will understand that I'm not going to
take lessons from the leader of the official
Opposition on how to capitulate to the
Americans."
Conservative MP Dan Albas said he found
Trudeau's speech "very partisan" and
suggested O'Toole had got under his skin
because his criticisms were valid.
"I think Canadians want to see a little more
statesmanship," Albas said.

Ontario NDP promise to raise
minimum to $20 per hour if elected
Official Opposition NDP Leader Andrea
Horwath announced Tuesday her plan for
a $20 minimum wage, reached within her
first term through steady, stable increases.
“Whether you are stocking grocery store
shelves or cleaning a hospital you deserve
respect. All workers deserve respect.
“Respect is not just saying thank you and
calling someone a hero. Respect means
paying people a wage that pays the bills,”
said Horwath.
Horwath and the NDP’s path to $20 includes
an increase every year. With Horwath as
premier, the minimum wage will be $20 on
May 1, 2026.
“The price of everything is going up – from
gas to housing to hydro bills — and with
Doug Ford’s low-wage policy, everyone is
feeling the squeeze. Minimum wage earners
are working their tails off and still can’t get
ahead of the bills. They make sacrifices to
buy the necessities for the kids, and often
pick up a second or even third job to make
ends meet,” said Horwath.
“Doug Ford cancelled a minimum wage
increase and froze workers’ wages for three
years. He has denied workers paid sick days
again and again. And his low-wage policy
includes a wage cap, which is forcing wages
down for the whole middle class. He’s not

here for working folks. It’s time for a premier
that is.”
The NDP will move an amendment to the
Ford government’s Fall Economic Statement
to raise the minimum wage regularly
according to Horwath’s schedule.
Horwath’s plan offers local businesses a
stable, predictable path so they can prepare
for changes, and will also include a fund
to help with the transition for legitimately
struggling small and medium sized local
businesses, farms and agribusinesses.
Background
Andrea Horwath and the NDP’s minimum
wage schedule:
•
$16 on Oct. 1, 2022
•
$17 on May 1, 2023
•
$18 on May 1, 2024
•
$19 on May 1, 2025
•
$20 on May 1, 2026

Key findings from Ontario auditor
general’s annual report
Ontario’s auditor general released her
annual report of value-for-money audits
Wednesday, covering a range of issues.
Here are some of the key findings:
– More than $210 million in Ontario Small
Business Grants intended for businesses
that had to close due to the pandemic was
paid to ineligible recipients. The province
also gave $16M in property tax and energy
rebates for businesses to more than 3,000
ineligible recipients.
– The Economic Development Ministry did
not identify two perceived conflicts of interest
with the Ontario Together Fund, intended
for businesses to develop products to help
Ontario’s emergency response. In one case,
the CEO of a company that received $2.5
million was part of the COVID-19 Vaccine
Task Force.
– More than 80 per cent of the province’s
emergency stockpile of PPE had expired by
2017 and the Ministry of Health had begun
destroying expired PPE without replacing it.
– The province issued 44 Ministers’ Zoning
Orders between March 2019 and March
2021, when previously about one was issued
per year. The land-planning tool gives the
municipal affairs minister power to fast-track
development in a given area.
– Medical leave taken by Ontario Provincial
Police officers diagnosed with post-traumatic
stress disorder significantly contributes
to increasing front-line vacancies at
detachments across the province and many
municipalities are getting less service than
they should.
– The Ontario Securities Commission
imposed $525 million in fines between 201112 and 2020-21, but collected only 28 per
cent of that.

– The government gave $9.8 million to the
Ontario Centre for Innovation for smalland medium-sized businesses to use a 5G
network test platform and create or retain
3,000 jobs, but participants only created or
retained 320 jobs.
– Wait times for outpatient surgeries vary
across the province. For example, in 201920 patients waited 98 days for total knee
joint replacement surgery in the Toronto
region, but they waited 322 days in the
Western region.
– The government spent $389 million on
assisted living services for more than 23,000
Ontarians last year, but it’s often unaware
of how many hours service agencies are
providing and doesn’t effectively monitor
programs.
– The Ontario Cannabis Retail Corporation
doesn’t have sufficient age verification
controls to prevent minors from buying
cannabis online or receiving deliveries.
– Of a sample of private career colleges the
auditor looked at, 33 per cent of them were
charging students higher fees than they told
the government.
– There are three times the number of
international students at Ontario’s public
colleges compared to almost a decade
ago. The auditor said those institutions
are relying on the foreign tuition for their
financial health, which is risky.
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Αναμένοντας την Τουρκία και τον
Ερντογάν να… καταρρεύσουν
Αυτό το σενάριο, ότι οσονούπω θα καταρρεύσει
η τουρκική οικονομία, θα
«πέσει» ο Ερντογάν, θα…
συρρικνωθεί εδαφικά η
Τουρκία, θα ληφθούν μέΚΩΣΤΑΣ
τρα/κυρώσεις από την ΕυΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ρωπαϊκή Ένωση εναντίον
της, επανέρχεται συνεχώς.
Όλα αυτά αναπαράγονται εδώ και χρόνια,
χωρίς… η ελπίδα να μετουσιωθεί σε πράξη.
Άλλωστε στην πολιτική δεν μπορείς να ζεις
με το «εάν» και το «όταν», αλλά αντιμετωπίζοντας τα πραγματικά δεδομένα.
Δεν είναι τόσο απλό να καταρρεύσει η οικονομία της Τουρκίας
καθώς υπάρχουν πολλά συμφέροντα τρίτων, που με τον ένα ή
άλλο τρόπο θα το αποτρέψουν.
Δεν είναι εύκολο να καταρρεύσει μια χώρα, ειδικά αυτού του
μεγέθους. Όσοι επιχειρούν να
προσεγγίσουν τα δεδομένα και
τις εξελίξεις στην Τουρκία με μια ορθολογιστική, οικονομίστικη ανάλυση, προφανώς
και δεν γνωρίζουν τις πραγματικότητες στη
χώρα. Δεν λειτουργεί ως ένα «κανονικό δυτικό κράτος», γιατί δεν είναι. Η τουρκική οικονομία δεν λειτουργεί απομονωμένα από
το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Την ίδια ώρα, διαχρονικά, προκύπτει πάντα μια εξέλιξη-τροχοπέδη για να σταματήσει την κατρακύλα.
Αυτά, βέβαια, δεν αλλάζουν τις συνθήκες
μέσα στις οποίες ζουν την οικονομική κρίση
οι Τούρκοι πολίτες. Αλλά ακόμη και η λαϊκή
οργή που ξέσπασε, δεν πήρε γενικευμένο
χαρακτήρα. Κυρίως αριστεροί αντέδρασαν
και βγήκαν στους δρόμους. Οι συστημικοί
επιμένουν πως θα αναμετρηθούν στις κάλπες με τον Ερντογάν! Ο πρώην στενός του
συνεργάτης και θεωρητικός της επεκτατικής
του πολιτικής, Αχμέτ Νταβούτογλου, σε μια
ανάρτηση του κάλεσε τους πολίτες να μην
βγαίνουν στους δρόμους. Με επιλογή εκλέγηκε ο Ερντογάν με επιλογή θα φύγει, ήταν
το μήνυμα του παραπέμποντας στις εκλογές, που χρονικά τοποθετούνται το 2023.
Εκεί, λοιπόν, που τα τύμπανα των δυτικών
ηχούσαν την κατάρρευση Ερντογάν, εμφανίσθηκαν τα «εχθρικά» προς την Άγκυρα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πρόσφεραν
οξυγόνο στην οικονομία της χώρας. Προσωρινά έστω, με επενδύσεις 10 δισ. δολαρίων. Είναι προφανές πως ο Ερντογάν

αναζητά συμμαχίες ακόμη και με τους πάλαι ποτέ εχθρούς του με στόχο την οικονομική συνεργασία. Αυτή τη φορά αισθάνεται
στριμωγμένος, η διαχείριση της οικονομίας
έχει ξεφύγει, αλλά δεν πρόκειται να τα βάλει
κάτω. Θεωρεί πως έχει ακόμη… άσους στο
μανίκι. Εσωτερικά έχει προβλήματα, η επιρροή του μειώνεται και για πρώτη φορά βλέπει το ενδεχόμενο ήττας μπροστά του. Την
ίδια ώρα, η οικονομική κρίση δεν φαίνεται
να επηρεάζει τους μεγαλεπήβολους σχεδιασμούς του. Οι πολίτες παρακολουθούν να
κατρακυλά το βιοτικό τους επίπεδο, αλλά ο
Ταγίπ επιμένει να κτίζει παλάτια, να αγοράζει γεωτρύπανα,
να εμπλέκεται σε πολέμους, να
λειτουργεί στρατιωτικές βάσεις.
Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά
της αλαζονείας ενός δικτάτορα.
Αθήνα και Λευκωσία παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην
Τουρκία και υπάρχει ανησυχία. Κι αυτό γιατί δεν αποκλείεται ο Ερντογάν πιεζόμενος εσωτερικά να
επιχειρήσει «εξαγωγή» της κρίσης. Είναι
δε προφανές πως οι πρώτες υποψήφιες
αυτής της… εξαγωγής να είναι η Κύπρος
και η Ελλάδα. Το καθεστώς Ερντογάν θεωρεί πως μια τέτοια κίνηση θα ξυπνήσει τα
εθνικιστικά αντανακλαστικά των Τούρκων
πολιτών, βάζοντας στην άκρη τη δική τους
ασφυκτική πίεση, που αισθάνονται λόγω
της οικονομικής κρίσης. Αυτό το μοντέλο το
έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν. Στην
Κύπρο συνεχώς, με την Ελλάδα το 2020 με
τα ερευνητικά σκάφη που έστειλε συνοδευόμενα με φρεγάτες.
Είναι γι’ αυτό, που Ελλάδα και Κύπρος
οφείλουν να παρακολουθούν -κι αυτό γίνεται- από κοντά τα όσα τεκταίνονται στην
κατοχική Τουρκία. Να μετρούν ανά πάσα
στιγμή τις συμπεριφορές και τις εξάρσεις
του ηγέτη της κατοχικής δύναμης. Και να
προετοιμάζονται. Ο δρόμος προς το 2023,
χρονιά που είναι προγραμματισμένες οι
εκλογές στην Τουρκία αλλά και οι γιορτασμοί για τα 100χρονα του τουρκικού κράτους, θα είναι ιδιαίτερα ανηφορικός. Γιατί
αποτελούν και τα δύο προσωπικό στοίχημα
για τον Ερντογάν.
Την ίδια ώρα, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι πως ακόμη και να φύγει ο Ερντογάν, οι επόμενοι δεν θα αλλάξουν οτιδήποτε
σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο.

EE: Στα τελικά στάδια διαμόρφωσης
το έγγραφο επιλογών για Βαρώσια
Στα τελικά στάδια διαμόρφωσης βρίσκεται
το έγγραφο επιλογών (options paper) της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) για την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενέργειες της Τουρκίας
και της τ/κ ηγεσίας στην περίκλειστη πόλη
των Βαρωσίων, σημείωσε ο εκπρόσωπος
της Κομισιόν για εξωτερικές υποθέσεις, Πίτερ Στάνο, απαντώντας σε ερώτηση κατά τη
μεσημβρινή ενημέρωση στις Βρυξέλλες.
Ερωτηθείς πού βρίσκεται η διαδικασία
ενόψει των επόμενων συναντήσεων των
μόνιμων αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες
(COREPER) και του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ), ο κ. Στάνο ανέφερε

πως το έγγραφο «βρίσκεται στα τελικά
στάδια διαμόρφωσης» και πρόσθεσε πως
όπως είχε δηλώσει ο Ύπατος Εκπρόσωπος
Ζοζέπ Μπορέλ μετά το τελευταίο ΣΕΥ, θα
κατατεθεί στα κράτη μέλη πριν τα επόμενα
βήματα.
Όσον αφορά τον χρονικό ορίζοντα της διαδικασίας, ο κ. Στάνο επεσήμανε πως καθώς
το έγγραφο επιλογών ζητήθηκε από τους
Υπουργούς Εξωτερικών, ο κ. Μπορέλ θα
ενημερώσει πρώτα τους Υπουργούς Εξωτερικών και όπως έχει δηλώσει ο Ύπατος Εκπρόσωπος, η συζήτηση του θα λάβει χώρα
τον Δεκέμβριο.

Πρόεδρος: Αναμένουμε μέτρα
από ΕΕ για αντιστροφή των
ενεργειών της Τουρκίας
H Λευκωσία αναμένει το επόμενο διάστημα από την ΕΕ ένα πακέτο μέτρων, τα
οποία, θα μπορούν να ασκήσουν πίεση
προς την Τουρκία για να αναθεωρήσει
τις πρακτικές της και να αντιστρέψει τις
έκνομες ενέργειες της, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδη σε δείπνο που παρέθεσε ο πρέσβης
της Σλοβενίας, Matjas Longar, επ’ ευκαιρία της επικείμενης συμπλήρωσης της
Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου
της ΕΕ.
Σε σχέση με την Αμμόχωστο, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης υπενθύμισε τη Δήλωση του
Υπάτου Εκπροσώπου Μπορέλ τον περασμένο Ιούλιο, εξ ονόματος των 27 Κρατών
Μελών της ΕΕ, στην οποία είχαν καταδικαστεί έντονα οι μονομερείς και παράνομες
ενέργειες της τουρκικής πλευράς στην περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων και ζητήθηκε
η άμεση αντιστροφή τους, και υπογράμμισε πως αυτό που η Λευκωσία αναμένει το
επόμενο διάστημα είναι πως στο έγγραφο
επιλογών που θα κυκλοφορήσει περιέχεται
ένα πακέτο μέτρων, τα οποία, θα μπορούν
να ασκήσουν πίεση προς την Τουρκία για
να αναθεωρήσει τις πρακτικές της και να
αντιστρέψει τις έκνομες ενέργειες της.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ζήτησε επίσης τη στήριξη των εταίρων της ΕΕ στις
προσπάθειες του για επανέναρξη της διαδικασίας, καλώντας τους να ασκήσουν την
επιρροή των κρατών τους προς την Τουρκία, ώστε να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση
του διεθνούς δικαίου, και να απόσχει από
τις συνεχιζόμενες παράνομες ενέργειες της.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε
ότι παρά τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πλευρά μας λόγω της τουρκικής
στάσης στο Κυπριακό, ο ίδιος παραμένει
απόλυτα προσηλωμένος στην επανέναρξη
της διαδικασίας για επίλυση του Κυπριακού.
Εξέφρασε, επίσης, ανησυχία για τη στάση
της Τουρκίας στο Κυπριακό, για την προφανή πρόθεση της να εμποδίσει την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση διζωνικής
δικοινοτικής ομοσπονδία, με την παράλληλη προκλητική της τακτική τόσο στη θάλασσα όσο και επί του εδάφους της Κυπριακής
Δημοκρατίας στην περίκλειστη πόλη της
Αμμοχώστου, και για τους σχεδιασμούς
της για περαιτέρω στρατιωτικοποίηση των
κατεχομένων, όπως για παράδειγμα με την
παραχώρηση ελληνοκυπριακής γης στον
κατοχικό στρατό για τη δημιουργία Βάσης,
πέραν των συνεχιζόμενων σχεδιασμών της
για δημιουργία Βάσης drones στο Λευκόνοικο και ναυτικής Βάσης στο Τρίκωμο.
Σχολιάζοντας την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην οποία βρίσκεται η Κύπρος ένεκα των αυξημένων μεταναστευτικών ροών,
είπε ότι από τις αρχές του τρέχοντος έτους
έως και σήμερα έχουν υποβληθεί σχεδόν
11,000 αιτήσεις ασύλου, και ως εκ τούτου το
Κράτος έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες του να διαχειρίζεται την κατάσταση.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε
επίσης στην επιστολή που έχει αποστείλει προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
για παροχή αρωγής προς την Κυπριακή
Δημοκρατία, ούτως ώστε να μπορέσει να
αντεπεξέλθει.

Ο λόγος για τον οποίο υπό τις περιστάσεις
υποχρεωθήκαμε να ζητήσουμε ποικιλόμορφη βοήθεια, πρόσθεσε, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ρεαλιστικός τρόπος
αντιμετώπισης της βασικής αιτίας των ροών
που δεν είναι άλλη από την Τουρκία. Η τελευταία σκοπίμως και ηθελημένα προωθεί
άτυπους μετανάστες στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου μέσω των κατεχομένων,
μετά που η πλειοψηφία εξ αυτών ταξιδεύουν αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, όπου κάποιοι τους παραλαμβάνουν
και τους μεταφέρουν σε διάφορα σημεία της
γραμμής κατάπαυσης του πυρός προκειμένου να εισέλθουν στις περιοχές που ελέγχει
η Κυβέρνηση, ανέφερε.
Πρόσθεσε ότι ο τρόπος με τον οποίο η
Λευκορωσία εργαλειοποιεί μετανάστες εκμεταλλευόμενη τον ανθρώπινο πόνο έχει
προκαλέσει μεταναστευτική κρίση στα βόρεια εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, είναι το ίδιο
και το αυτό με εκείνο που πράττει η Τουρκία
έναντι της Κύπρου και την κρίση που είχε
δημιουργήσει στα ελληνο-τουρκικά σύνορα
το 2020.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσθεσε
πως η Κύπρος είναι αλληλέγγυα με τους
εταίρους της στην ΕΕ που υποφέρουν
από τη εργαλειοποίηση μεταναστών από
μέρους της Λευκορωσίας, στηρίζοντας τη
λήψη συλλογικών μέτρων, προκειμένου να
ασκηθεί πίεση στο Μινσκ για να εγκαταλείψει τις απαράδεκτες αυτές πρακτικές. Δεδομένου του ότι αντίστοιχη και αδιαμφισβήτητη εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού
παρατηρείται και από μέρους της Τουρκίας,
τόνισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, η Λευκωσία αναμένει να υπάρξει ανάλογη αποτρεπτική αντίδραση της ΕΕ και έναντι της
Άγκυρας και προσβλέπει πως οι Βρυξέλλες
θα ζητήσουν επιτακτικά από την Τουρκία να
εφαρμόσει και έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας τη Δήλωση του 2016 που προνοεί την αποτροπή μεταναστευτικών ροών,
ως άλλωστε αναφέρεται ρητώς στα Συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου.
Περαιτέρω, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων που
βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ατζέντα και
αναμένεται να συζητηθούν στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Δεκεμβρίου, όπως η ραγδαία
αύξηση του ενεργειακού κόστους σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια και τα
μέτρα που λαμβάνονται προς ανακούφιση
των πολιτών, ιδίως ευάλωτων ομάδων, καθώς και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
τη διαχείριση της πανδημίας υπό το φως
και της εμφάνισης της παραλλαγής όμικρον
του ιού, τη Στρατηγική Πυξίδα της ΕΕ στον
τομέα της Άμυνας κ.ο.κ.
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Μήνυμα ειρήνης το στίγμα της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου
Ας είναι για μας σημείο αναφοράς η Μεσόγειος που, στις μέρες μας, έχει δυστυχώς γίνει τόπος συγκρούσεων και ανθρωπιστικών
τραγωδιών. Στην ομορφιά της, είναι η mare
nostrum «η θάλασσά μας», η θάλασσα όλων
των λαών που την αντικρίζουν ελπίζοντας
να τους ενώνει αντί να τους χωρίζει, δήλωσε
από την Κύπρο ο Πάπας Φραγκίσκος.
Στην ομιλία του κατά την εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, ο Προκαθήμενος της
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας αναφέρθηκε
σε σειρά ζητημάτων αλλά και στο τραύμα
που όπως είπε έχει υποστεί η Κύπρος τις
τελευταίες δεκαετίες, ενώ χαρακτήρισε την
Κύπρο μαργαριτάρι της περιοχής.
Όπως σημείωσε ο Ποντίφικας:
Σας απευθύνω ένα εγκάρδιο χαιρετισμό,
εκφράζοντας τη χαρά μου διότι βρίσκομαι
ανάμεσά Σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για το καλωσόρισμά σας εξ ονόματος
όλου του πληθυσμού της νήσου. Ήρθα ως
προσκυνητής σε μια χώρα που είναι μικρή
γεωγραφικά, αλλά μεγάλη ιστορικά, σε ένα
νησί που, στο πέρασμα των αιώνων, δεν
χώρισε τους λαούς αλλά τους ένωσε, σε μια
νήσος που το σύνορό της είναι η θάλασσα,
σε έναν τόπο που αποτελεί την ανατολική
πύλη προς την Ευρώπη και τη δυτική προς
τη Μέση Ανατολή. Είστε μια ανοιχτή πύλη
και ένα λιμάνι που συνδέει την Μεσόγειο.
Η Κύπρος, σταυροδρόμι πολιτισμών, έχει
μέσα της μια έμφυτη κλίση συναστήσεως,
που τρέφεται από την καλοσύνη που χαρακτηρίζει τους Κυπρίους.
Έχουμε μόλις τιμήσει τον πρώτο Πρόεδρο
αυτής της Δημοκρατίας, τον Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο και, με τη χειρονομία αυτή, επιθυμούσα να τιμήσω όλους τους πολίτες. Το
όνομά του, Μακάριος, μας θυμίζει τα αρχικά λόγια της πρώτης ομιλίας του Ιησού:
των Μακαρισμών (βλ. Μτ 5,3-12). Ποιος
είναι μακάριος; Ποιος είναι πραγματικά χαρούμενος και ευλογημένος, σύμφωνα με
τη χριστιανική πίστη με την οποία αυτή η
χώρα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη; Ο κάθε
άνθρωπος μπορεί να είναι μακάριος και,
πρώτα απ’ όλα, οι φτωχοί τω πνεύματι,
όσοι έχουν πληγωθεί από αυτή τη ζωή, όσοι
ζουν με ταπεινότητα και ευσπλαχνία, εκείνοι που, χωρίς να τραβούν το βλέμμα των
άλλων, ασκούν δικαιοσύνη και οικοδομούν
την ειρήνη. Οι Μακαρισμοί, αγαπητοί φίλοι,
είναι το αιώνιο σύνταγμα του Χριστιανισμού. Να ζούμε τους Μακαρισμούς, επιτρέπει το Ευαγγέλιο να είναι πάντα επίκαιρο
και εμπλουτίζει την κοινωνία με ελπίδα. Οι
Μακαρισμοί είναι η πυξίδα που καθοδηγεί,
σε οποιοδήποτε γεωγραφικό πλάτος, τους
δρόμους που ακολουθούν οι Χριστιανοί
στην οδοιπορία της ζωής.
Ακριβώς εδώ, όπου συναντώνται η Ευρώπη και η Ανατολή, ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη
πολιτιστική υπαγωγή του Ευαγγελίου στην
ήπειρο, και είναι συναρπαστικό για μένα
να ανατρέχω στα βήματα των πρώτων μεγάλων ιεραπόστολων, ιδιαίτερα των Αγίων
Αποστόλων Παύλου, Βαρνάβα και Μάρκου.
Εδώ είμαι λοιπόν, ως προσκυνητής ανάμεσά σας, με σκοπό να περπατάω την χώρα
σας, αγαπητοί Κύπριοι, με όλους εσάς. Επιθυμώ να μεταφέρεται από εδώ στην Ευρώπη το χαρμόσυνο μήνυμα, εν ονόματι των
Μακαρισμών. Αυτό που πράγματι οι πρώτοι
Χριστιανοί πρόσφεραν στον κόσμο μέσω
της αγαθής δύναμης του Αγίου Πνεύματος
ήταν ένα πρωτόγνωρο μήνυμα ομορφιάς.
Ήταν η απροσδόκητη δροσιά μιας μακαριότητας που μπορούσε να επιτευχθεί από

όλους, που κατέκτησε τις καρδιές και κέρδισε τις ελευθερίες πολλών ανθρώπων.
Από την άποψη αυτή, η Κύπρος έλαβε μια
ιδιαίτερη κληρονομιά, είναι αγγελιοφόρος
ομορφιάς μεταξύ των ηπείρων. Η Κύπρος
ακτινοβολεί ομορφιά στην επικράτειά της, η
οποία πρέπει να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται με κατάλληλες περιβαλλοντικές πολιτικές, σε συμφωνία με τους γείτονές
της. Η ομορφιά λάμπει επίσης στην αρχιτεκτονική της, στην Τέχνη της και ιδιαίτερα
στη θρησκευτική της τέχνη, στα θρησκευτικά της χειροτεχνήματα και στους πολλούς
αρχαιολογικούς θησαυρούς της. Αντλώντας
μια εικόνα από τη θάλασσα που μας περιβάλλει, θα έλεγα ότι αυτό το νησί μοιάζει με
ένα μαργαριτάρι μεγάλης αξίας στην καρδιά
της Μεσογείου.
Ένα μαργαριτάρι, όμως, γίνεται αυτό
που είναι χάρη στην πάροδο του χρόνου. Χρειάζονται χρόνια για να γίνει συμπαγές και λαμπερό. Έτσι, η ομορφιά
αυτής της γης πηγάζει από τους πολιτισμούς που διασταυρώθηκαν και αναμίχθηκαν κατά τη διάρκεια των αιώνων.
Ακόμη και σήμερα, το φως της Κύπρου
έχει πολλές όψεις. Υπάρχουν τόσοι πολλοί λαοί και άνθρωποι που, με διαφορετικές αποχρώσεις, συνθέτουν την γκάμα
των χρωμάτων σε αυτόν τον πληθυσμό.
Συλλογίζομαι επίσης την παρουσία πολλών
μεταναστών, το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί η πολύχρωμη και πολυεδρική ομορφιά του συνόλου.
Απαιτεί όμως χρόνο και υπομονή, όπως
και την περίπτωση διαμορφώσεως ενός
μαργαριταριού, καθώς και μια ευρεία προοπτική που αγκαλιάζει την πληθώρα των
πολιτισμών και ατενίζει το μέλλον με προνοητικότητα. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό
να προστατεύουμε και να προάγουμε κάθε
συνιστώσα της κοινωνίας, ιδιαίτερα τις μειονότητες. Αναφέρομαι επίσης σε διάφορα
Καθολικά σώματα που θα ωφελούνταν από
την κατάλληλη θεσμική αναγνώριση, ώστε
η συνεισφορά τους στην κοινωνία μέσω
των έργων τους, ιδίως των εκπαιδευτικών
και φιλανθρωπικών, να ορίζεται σαφώς από
το νόμο Σας.
Ένα μαργαριτάρι αναδεικνύει την ομορφιά
του ξεπερνώντας πολλές δυσκολίες. Γεννιέται στο σκοτάδι, όταν το στρείδι ‘υποφέρει’
από μια απρόσμενη επίσκεψη που απειλεί
την ασφάλειά του, όπως, παραδείγματος
χάριν, εξαιτίας ενός κόκκου άμμου που το
ερεθίζει. Για να προστατευτεί, αντιδρά αφομοιώνοντας ό,τι το έχει πληγώσει. Περιτυλίγει ό,τι είναι επικίνδυνο και άγνωστο και το
μεταμορφώνει σε ομορφιά, σε μαργαριτάρι.
Το μαργαριτάρι της Κύπρου έχει επισκιαστεί
από την πανδημία, η οποία έχει εμποδίσει
πολλούς επισκέπτες να έρθουν και να δουν
την ομορφιά της, επιδεινώνοντας, όπως και
σε άλλες χώρες, τις επιπτώσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Σε
αυτή την περίοδο ανάκαμψης, ωστόσο, δεν
είναι ο υπέρμετρος ενθουσιασμός για ανάκτηση όσων έχουν χαθεί που θα εγγυηθεί
σταθερή και μακροχρόνια ανάπτυξη, αλλά
η δέσμευση για προώθηση της αναγέννησης της κοινωνίας.
Ιδιαίτερα μέσω της σθεναρής καταπολέμησης της διαφθοράς και της κοινωνικής δυσφορίας που υπονομεύουν την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια. Συλλογίζομαι, για παράδειγμα, στο εμπόριο ανθρώπων.
Αλλά η πληγή που περισσότερο πονά
αυτή τη χώρα είναι το τρομερό τραύμα

που έχει υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες. Συλλογίζομαι τον εσωτερικό πόνο
εκείνων που δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και στους χώρους
λατρείας τους. Προσεύχομαι για τη δική
σας ειρήνη, για την ειρήνη ολόκληρου
του νησιού, και το εύχομαι με όλη μου
την καρδιά. Η οδός προς την ειρήνη, που
θεραπεύει τις συγκρούσεις και αναγεννά
την ομορφιά της αδελφοσύνης, χαρακτηρίζεται από μία λέξη: τον διάλογο.
Πρέπει να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας
να πιστέψουμε στην μακρόθυμη και ήπια
δύναμη του διαλόγου, αντλώντας την από
τους Μακαρισμούς. Γνωρίζουμε πως δεν
πρόκειται για έναν εύκολο δρόμο, είναι μάλλον μακρύς και γεμάτο καμπές. Δεν υπάρχει
όμως εναλλακτική επιλογή για την επίτευξη
συμφιλίωσης. Ας θρέψουμε την ελπίδα με
τη δύναμη των χειρονομιών αγάπης, αντί να
αποθέσουμε τις ελπίδες μας σε χειρονομίες
δύναμης διότι υπάρχει μια δύναμη χειρονομιών που προετοιμάζει την ειρήνη. Όχι
εκείνη των χειρονομιών δύναμης, απειλών,
αντιποίνων και επιδείξεων ισχύος, αλλά
εκείνη των έργων αγάπης και συγκεκριμένων βημάτων προς το διάλογο. Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στη δέσμευση για μια
ειλικρινή αντιμετώπιση της αλήθειας που
θέτει πρώτα τις ανάγκες του πληθυσμού,
σε μια ολοένα και πιο ενεργή συμμετοχή της
διεθνούς κοινότητας και για τη διαφύλαξη
της θρησκευτικής και πολιτιστικής σας κληρονομιάς. Αναφέρομαι, στην επιστροφή αυτού που είναι ιδιαίτερα αγαπητό στον λαό,
όπως τα ιερά του μέρη ή τουλάχιστον τα
ιερά του αντικείμενα. Από αυτή την άποψη,
θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση και τη
στήριξή μου προς το Religious Track of the
Cyprus Peace Project (Διάλογο θρησκευτικών Ηγετών Κύπρου), που προωθείται από
την Πρεσβεία της Σουηδίας ώστε να ενθαρρύνουν τον διάλογο μεταξύ των θρησκευτικών ηγετών.
Εκείνοι οι καιροί που δεν φαίνονται ευνοϊκοί και στους οποίους ο διάλογος εξασθενεί,
είναι ακριβώς αυτοί που μπορούν να προετοιμάσουν την ειρήνη. Για άλλη μια φορά
το μαργαριτάρι μας το θυμίζει. Κάθε μαργαριτάρι σχηματίζεται στο σκοτάδι της υπομονής της ύφανσης νέων ουσιών μαζί με τον
παράγοντα που το έχει πληγώσει. Σε τέτοιες

στιγμές, ας μην επιτρέπουμε να κυριαρχήσει το μίσος, ας μην εγκαταλείπουμε την επούλωση των πληγών, ας
μην ξεχνάμε το δράμα των αγνοουμένων ανθρώπων. Και όποτε μπαίνουμε
στον πειρασμό να αισθανόμαστε ότι
χάνουμε το θάρρος μας, ας σκεφτόμαστε τις μελλοντικές γενιές, που ελπίζουν να κληρονομήσουν ένα ειρηνικό
και συνεκτικό κόσμο που συνεργάζεται, αντί ένα κόσμο κατοικημένο από
αιώνιες διαμάχες και μολυσμένο από
ανεπίλυτες διαφορές. Γι’ αυτό υπάρχει
ο διάλογος. Χωρίς αυτόν η καχυποψία και η πικρία μεγαλώνουν. Ας είναι για
μας σημείο αναφοράς η Μεσόγειος που,
στις μέρες μας, έχει δυστυχώς γίνει τόπο
συγκρούσεων και ανθρωπιστικών τραγωδιών. Στη ομορφιά της, είναι η mare
nostrum «η θάλασσά μας», η θάλασσα
όλων των λαών που την αντικρίζουν
ελπίζοντας να τους ενώνει αντί να τους
χωρίζει. Η Κύπρος είναι ένα γεωγραφικό,
ιστορικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό
σταυροδρόμι και χάρη σε αυτή τη θέση
μπορεί να προωθεί έργα ειρήνης. Ας γίνει ένα ανοικτό εργοτάξιο οικοδόμησης
της ειρήνης στη Μεσόγειο.
Η ειρήνη δεν γεννιέται συχνά από τις πράξεις μεγάλων προσωπικοτήτων, αλλά από
την καθημερινή αποφασιστικότητα των
απλών ανθρώπων. Η ευρωπαϊκή ήπειρος
έχει ανάγκη από τη συμφιλίωση και την
ενότητα, χρειάζεται θάρρος και ώθηση για
να προχωρήσει διότι τα τείχη φόβου και οι
αρνησικυρίες που υπαγορεύονται από εθνικιστικά συμφέροντα δεν θα τη βοηθήσουν
να προχωρήσει μπροστά, ούτε η οικονομική ανάκαμψη από μόνη της θα εγγυηθεί
την ασφάλεια και τη σταθερότητά της. Ας
θυμηθούμε την ιστορία της Κύπρου και θα
δούμε πώς η συνάντηση και η υποδοχή
των άλλων έχουν αποφέρει ευεργετικούς
καρπούς μακροπρόθεσμα. Όχι μόνο σε ό,τι
αφορά την ιστορία του Χριστιανισμού, για
τον οποίο η Κύπρος υπήρξε το «εφαλτήριο»
για εξάπλωση στην ήπειρο, αλλά και ως
προς την οικοδόμηση μιας κοινωνίας που
έχει βρει τον πλούτο της στην ενσωμάτωση. Αυτό το πνεύμα της διεύρυνσης, αυτή η
ικανότητά εκείνου που βλέπει πέρα από τα
σύνορα του μπορεί μόνο να τον αναζωογονεί και επιτρέπει την ανάκτηση της χαμένης
ακτινοβολίας.
Κάνοντας αναφορά στην Κύπρο, οι Πράξεις
των Αποστόλων αφηγούνται πως ο Παύλος
και ο Βαρνάβας «Διελθόντες δε όλην την νήσον» έφτασαν στην Πάφο (βλ. Πραξ 13,6).
Είναι χαρά για μένα να διασχίζω την ιστορία
και τη ψυχή αυτής της γης κατά τη διάρκεια
αυτών των ημερών, καθώς επιθυμώ ότι ο
πόθος της για την ενότητα και το μήνυμα
ομορφιάς που στέλνει να συνεχίσουν να καθοδηγούν την πορεία της. Ο Θεός να ευλογεί την Κύπρο!''
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Σας ενδιαφέρει να μοιραστείτε τις παιδικές σας
αναμνήσεις από τη δεκαετία του 1940 στην Ελλάδα;
Σας προσκαλούμε να πάρετε μέρος στην έρευνα των Ελληνο-Καναδικών Αρχείων του HHF και του Πανεπιστημίου York.
Πέρυσι συμπληρώθηκαν ογδόντα χρόνια
από την είσοδο της Ελλάδας στον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Μολονότι η πανδημία
εμπόδισε τις εκδηλώσεις αυτής της επετείου, η μνήμη και η κληρονομιά ολόκληρης
της δεκαετίας του 1940 παραμένουν ζωντανές ακόμα και σήμερα.
Η δεκαετία του 1940 ήταν μια από τις πιο
θανατηφόρες δεκαετίες στην ιστορία του
ελληνικού κράτους εξαιτίας της Ναζιστικής
Γερμανικής και της Φασιστικής Ιταλικής και
Βουλγαρικής Κατοχής.
Όπως είναι γνωστό, η σκληρή κατοχή προκάλεσε ,την πείνα που θέρισε εκατοντάδες
χιλιάδες Έλληνες λιμός, την εξόντωση άμαχων και την καταστροφή ολόκληρων χωριών, αλλά συνάντησε ισχυρή Αντίσταση
από τον ελληνικό λαό.
Ο Εμφύλιος Πόλεμος που ακολούθησε την
απελευθέρωση το 1944 είχε χιλιάδες νεκρούς στα πεδία των μαχών, προκάλεσε
βαθιά τραύματα στην ελληνική κοινωνία και
επιδείνωσε το βιοτικό επίπεδο.
Πολλοί από όσους μετανάστευσαν στον

Καναδά μετά από αυτά τα γεγονότα είναι
μάρτυρες και θυμούνται την καταστροφή
των σπιτιών και των οικογενειών τους, τον
τραγικό και αναίτιο θάνατο αγαπημένων
προσώπων και την έλλειψη ευκαιριών που
ακολούθησε την καταστροφή.
Αυτή η μελέτη θα στηριχτεί σε μαρτυρίες
όσων γεννήθηκαν στην Ελλάδα στα τέλη
της δεκαετίας του 1920 και στη δεκαετία του
1930.
Οι ιστορίες τους αποτελούν μέρος της ιστορίας της Ελλάδας και βέβαια και των Ελλήνων του Καναδά.
Χρειαζόμαστε πρώτα από όλα να καταγράψουμε τις ιστορίες τους, να αρχειοθετήσουμε τις αναμνήσεις και τις εμπειρίες τους.
Όσοι από εσάς που διαβάζετε αυτό το
άρθρο έχετε ζήσει αυτά τα καταστροφικά
γεγονότα ή γνωρίζετε ότι οι γονείς και οι
παππούδες σας ενδιαφέρονται να πάρουν
μέρος σε αυτήν την έρευνα, θα ήταν τιμή
μας να μιλήσουμε μαζί τους.

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να καταγράψουμε με συνεντεύξεις τις αναμνήσεις
της παιδικής ηλικίας από τη δεκαετία του
1940, αναγνωρίζουμε όμως ότι αυτό ίσως
δεν είναι εύκολο για όλους. Είναι όμως
απαραίτητο, ώστε η βοήθειά σας σε αυτό
το έργο να διασφαλίσει ότι η κληρονομιά
αυτής της γενιάς θα παραμείνει ζωντανή καθώς οι συνεντεύξεις θα κατατεθούν
στο Hellenic Heritage Foundation GreekCanadian Archives στο Πανεπιστήμιο του
York για πάντα.
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν είτε
με ηχογράφηση είτε με βίντεο και σε χρόνο/
τόπο που σας βολεύει. Οι συμμετέχοντες
έχουν επίσης τη δυνατότητα να παραμείνουν ανώνυμοι και να λάβουν αντίγραφο
της συνέντευξης εάν το επιθυμούν. Οι συνεντεύξεις και οι συνομιλίες θα ακολουθούν
αυστηρά μετρά υγείας, για την προστασία
σας και του ερευνητή από Covid-19. Εάν αισθάνεστε πιο άνετα, η συνομιλία μπορεί να

γίνει μέσω τηλεφώνου ή με Zoom.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την
έρευνα γενικά ή σχετικά με τον υποψήφιο ρόλο σας στη μελέτη, μη διστάσετε
να επικοινωνήσετε με τον Άγγελο Λάσκαρη, Ph.D. υποψήφιος, Πανεπιστήμιο
York στο (647) 324-9342 ή με email στο
laskang@yorku.ca ή, τον καθηγητή Σάκη
Γκέκα στο agekas@yorku.ca ή/και (647)
551-8622.
Η έρευνα αυτή έχει ελεγχθεί και εγκριθεί
από την Αρχή Δεοντολογίας (Ethics Review
Board_ Πανεπιστημίου του Υork, και είναι
σύμφωνο με τα πρότυπα, τις απαιτήσεις και
τις οδηγίες που ορίζει το Τριμελές -Συμβούλιο Ηθικής και Δεοντολογίας του Καναδά.
Οι ιστορίες και οι αναμνήσεις σας θα
συμβάλουν σημαντικά
στην ιστορία
της κοινότητάς και θα ήταν τιμή μας να
μοιραστείτε τις ιστορίες αυτές.

Are you interested in sharing your childhood memories from the 1940s in Greece?
We invite you to take part in the research of the Greek-Canadian Archives of the HHF and the York University
Last year marked the eightieth anniversary
of Greece’s entry into the Second World
War. While the ongoing pandemic tampered
commemorations of this anniversary, its
memory and legacy are very much alive
today. The 1940s was one of the deadliest
decades in the history of the Greek state
because of the Nazi German and Fascist
Italian and Bulgarian occupation. As is well
known, the occupation caused hunger that
decimated hundreds of thousands, led to
civilians’ deaths and destruction of whole
villages, but also faced strong resistance
by the Greek people. The Civil War that
followed liberation in 1944, also resulted to
thousands of deaths in the battlefields, and
caused deep traumas in Greek society.
Many of those who emigrated to Canada
following these events witnessed firsthand the destruction of their homes and
livelihoods, the tragic and needless death
of loved ones, and the lack of opportunities
that ensued following the destruction.
This study is seeking participants who
were born in Greece in the late 1920s
and the 1930s to document and archive
their memories and experiences. Those
of you who may be reading this article, or
your parents and grandparents have lived
through these devastating events, and it
is the purpose of this study to recall some
of those memories through one-on-one
interviews. This study poses a significant
generational issue and is time sensitive.
The situation around this pandemic has
made this more evident with the unfortunate
passing of this generation and with them
their stories and firsthand accounts. Your
assistance in this project will ensure that
the legacy of this generation remains
alive as the interviews will be deposited
into the HHF Greek- Canadian Archives
at York University in perpetuity. The role
of the research participant is to engage

in a one-on-one interview based on a list
of questions that the research team has
prepared. The interviews will be conducted
by either audio and or video recording and
at a time/place that is convenient for them.
The participants also have the option to
remain anonymous and will receive a copy
of the interview if they wish. The estimated
time commitment for the participant will be
approximately an hour to two hours of their
time per interview session. Αny in- person
interviews and conversations will follow
strict safety protocols in light of Covid-19.
The researcher will be masked and is
vaccinated. If one feels more comfortable,
the discussion can be done over the phone
or virtually, however, preference is for inperson interviews at this time.
If you have questions about the research
in general or about your prospective role in
the study, please feel free to contact:
Angelo Laskaris, PhD candidate, York
University at (647) 324-9342 or by email
at laskang@yorku.ca or,
Professor Sakis Gekas at
agekas@yorku.ca and/or
551-8622

(647)

This research has received ethics review
and approval by the Delegated Ethics
Review Committee, which is the entrusted
authority to review research ethics
protocols by the Human Participants
Review Sub-Committee, York University’s
Ethics Review Board, and conforms to
the standards of the Canadian Tri-Council
Research Ethics guideli
Your stories and memories
will be a
significant contribution to the history
of your community, and we would be
honoured to hear from you.

15

3 Δεκεμβρίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος

Greek Canadian Constantine
Passaris Appointed To Prestigious
Order of New Brunswick
Greek Canadian Constantine Passaris
has received the highest civilian honour
from the Government of New Brunswick,
Canada. He is the first Greek Canadian
in the history of this honour to be named
to the Order of New Brunswick. Every
year, ten individuals are inducted in the
Order for their demonstrated excellence
and achievement, and for having made
outstanding contributions to the social,
cultural, and economic well-being of
New Brunswick and its residents.
Passaris is a Canadian citizen of
Greek descent who came to Canada as an
international student and was subsequently
appointed a Professor of Economics at the
University of New Brunswick (Canada).
The citation read during the November
2021 investiture ceremony for the Order
of New Brunswick mentioned that “During
his almost 50-year academic career, he
has taught thousands of students and
received the highest teaching award from
the University of New Brunswick and was
also selected twice by Maclean’s Guide
to Canadian Universities as a popular
professor. As a trusted economic advisor, his
respected opinions, became a backbone of
the New Brunswick government’s economic
development strategy under Premier Frank
McKenna and laid the groundwork for the
provincial immigration strategy.
Passaris has received numerous honours
and awards, including the Government of
Canada Citation for Citizenship Award, the

Νέος Πρόεδρος της Διαρκούς
Επιτροπής Κανονισμών της
Επαρχιακής Βουλής ο Aris Babikian

national award from the Canadian Council
for Multicultural and Intercultural Education,
the Commemorative Medal for the 125th
Anniversary of the Confederation of Canada,
and the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee
Medal for his exceptional contributions to
New Brunswick and Canada. The New
Brunswick Multicultural Council presented
him its inaugural Legacy Award to recognize
his visionary accomplishment in informing
and guiding the provincial and national
public policy process.
Constantine Passaris is receiving the Order
of New Brunswick for his visionary work as
a fervent champion and strong advocate for
multiculturalism, immigration, inclusion, and
human rights.”
Passaris has maintained close ties with his
homeland. He has advised several Greek
governments and the Canadian Embassy
in Greece. In addition, he has chaired
many external evaluation committees

Συγχαρητήρια στον Επαρχιακό Βουλευτή
Aris Babikian, για την εκλογή του ως Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κανονισμών
και Ιδιωτικών Νομοσχεδίων του Οντάριο.
Η Διαρκής Επιτροπή Κανονισμών, και Ιδιωτικών Νομοσχεδίων και Προνομίων είναι
επιφορτισμένη με θέματα που αφορούν
τους κανόνες και τις πάγιες εντολές της
Νομοθετικής Συνέλευσης, τον έλεγχο των
κανονισμών, τα ιδιωτικά νομοσχέδια και τα
προνόμια μεμονωμένων μελών και της Νομοθετικής Συνέλευσης στο σύνολό της.
Σε δηλώσεις του ο κ. Babikian, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο πρόσωπο του και
τον εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής.
“Εκτός από την παραπάνω θέση, είναι τιμή
μου να υπηρετήσω τον λαό του Οντάριο ως
Αντιπρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Κυβερνητικών Οργανισμών και ως μέλος της
Μόνιμης Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής”,
συμπλήρωσε ο Επαρχιακός βουλευτής.
and external accreditation panels at the
request the Greek Ministry of Education.
In 2020, he was included in the inaugural
edition of “Who’s Who in Greece” for his
long and distinguished service to Greece.
The Professor of Economics is also one
of only a handful of international recipients
to receive the prestigious Greece-based
Onassis Foundation Fellowship — twice.
The recipients of this award are selected
from an international competition from
leading academics and scholars who have

achieved an international reputation through
their publications. In addition, he has served
for several years as a visiting professor at
the International Writer’s Center in Rhodes,
Greece. As a noted expert in many fields,
Passaris has delivered keynote addresses
and academic papers at international
conferences organized by Greek universities
and Greek government institutions and has
authored numerous opinion and editorial
articles for Greek newspapers and the
electronic media.

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
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ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

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

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.
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)

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

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}

Diana’s Seafood
Delight

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

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

Φέτα Ελληνική
Μοναδική!

Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Spiced Cabbage Soup
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lenten Cinnamon & Tahini Rolls
•
•
•
•
•
•
•

3 1/2 cups all-purpose flour
1 packette of active dry yeast
1/2 cup granulated sugar
1 1/2 Tbsp. ground cinnamon
1 tsp. ground Mahlepi
1/2 tsp. ground Mastiha
extra flour for working the dough

•
•
•
•

1 1/2 cups of tepid water
Filling
200 gr. Tahini
1 cup granulated sugar
1 tsp. ground cinnamon
Pre-heated 300F Oven

1.
In a large
bowl,
add
your
yeast along with a
little sugar and your
tepid water. Stir and
allow for the yeast to
Πήτερ
activate for a couple
Μινάκης
of moments.
2.
Combine
all of your dry ingredients in another
bowl. Add wet to dry ingredients.
Knead with your hands and you should
end up with a dough that is not tacky
(sticky). Adjust water or flour if the
dough is too sticky or too dry.
3.
Place the dough in a bowl and cover with plastic wrap. Allow to rise in a warm spot
in the kitchen for 60-90 minutes.
4.
In the meantime, mix your filling in a bowl with a spatula and set aside.
5.
Turn out your dough and cut in half. Roll out each half into a square/rectangle
(approx. 2 X 1 1/2 feet). Divide and spread your tahini filling on the surface of each section
of rolled out dough, except for 1 inch of the dough on each side.
6.
Carefully roll up each sheet of dough and using a sharp knife, slice into 1 1/2
inch rolls. Turn each piece onto its open end and place on a deep baking tray that’s been
greased/treated with cooking spray.
7.
Allow to rise in your baking tray for 2-3 hours (minimum) or overnight. Your rolls
will/should puff/expand and pre=heat oven.
8.
Place in your pre-heated oven (middle rack) 30 minutes. Allow to cool for 2-3
minutes and separate and remove from tray and allow to cool on a rack. Serve for breakfast,
as a snack or with a Greek coffee.

Νηστίσιμα ρολά κανέλας με ταχίνι
•
•
•
•
•
•
•

3 1/2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
1 πακέτο ξηρή μαγιά
1/2 φλιτζάνι κρυσταλλική ζάχαρη
1 1/2 κ.γ. κανέλα
1 κουτ. αλεσμένο Μαχλέπι
1/2 κουτ. αλεσμένη μαστίχα
επιπλέον αλεύρι για να δουλέψουμε

τη ζύμη
• 1 1/2 φλιτζάνια χλιαρό νερό
Γέμιση
• 200 γρ. Ταχίνι
• 1 φλιτζάνι κρυσταλλική ζάχαρη
• 1 κουτ. κανέλα
Προθέρμανση 300 Φαρενάιτ

1.
Σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέτουμε τη μαγιά μαζί με λίγη ζάχαρη και χλιαρό νερό.
Ανακατεύουμε και αφήνουμε για λίγα λεπτά να ενεργοποιηθεί η μαγιά.
2.
Συνδυάζουμε όλα τα ξηρά υλικά σε ένα άλλο μπολ. Προσθέτουμε υγρά σε στεγνά
υλικά. Ζυμώνουμε με τα χέρια και καταλήγουμε σε μια ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια.
Ρυθμίζουμε το νερό ή το αλεύρι εάν η ζύμη είναι πολύ κολλώδης ή πολύ στεγνή.
3.
Τοποθετούμε τη ζύμη σε ένα μπολ και σκεπάζουμε με πλαστική μεμβράνη. Αφήνουμε να φουσκώσει σε ζεστό σημείο στην κουζίνα για 60-90 λεπτά.
4.
Στο μεταξύ ανακατεύουμε τη γέμιση σε ένα μπολ με μια σπάτουλα και αφήνουμε
στην άκρη.
5.
Βγάζουμε τη ζύμη και την κόβουμε στη μέση. Ανοίγουμε κάθε μισό σε τετράγωνο/
ορθογώνιο (περίπου 2 X 1 1/2 πόδια). Μοιράζουμε και απλώνουμε τη γέμιση από ταχίνι
στην επιφάνεια κάθε τμήματος της ζύμης, εκτός από 1 ίντσα της ζύμης σε κάθε πλευρά.
6.
Τυλίγουμε προσεκτικά κάθε φύλλο ζύμης και χρησιμοποιώντας ένα κοφτερό μαχαίρι, κόβουμε σε ρολά 1 1/2 ίντσας. Γυρίζουμε κάθε κομμάτι στο ανοιχτό άκρο του και το
τοποθετούμε σε ένα βαθύ ταψί που έχουμε λαδώσει.
7.
Αφήνουμε τα ρολά να φουσκώσουν στο ταψί για 2-3 ώρες (τουλάχιστον) ή όλη τη
νύχτα.
8.
Τα τοποθετούμε στον προθερμασμένο φούρνο (στη μεσαία σχάρα) για 30 λεπτά.
Αφήνουμε να κρυώσουν για 2-3 λεπτά τα ξεχωρίζουμε και αφαιρούμε από το ταψί και αφήνουμε να κρυώσουν στην σχάρα. Σερβίρουμε για πρωινό, ως σνακ ή με ελληνικό καφέ.

1 small white cabbage, cored and
sliced (about 3 cups)
1/4 cup olive oil
3 medium onions, diced
1 large carrot, quartered and sliced
1 stalk of celery, diced
1 tsp. smoked paprika
1 dried chilli
3 cloves of garlic, minced
2-3 bay leaves

•
•
•
•
•
•
•
•

1 tsp. fresh thyme
1 jarred red pepper, diced
2 tsp. cracked black pepper
1 small can of white navy beans
(rinsed)
1 1/2 cups of Motts vegetable cocktail
7 cups of chicken/vegetable stock
2 zucchinis, halved lengthwise then
sliced
salt and pepper to taste

1.
In a large pot, add your olive oil over
medium-high heat. Add your onions, carrots,
celery, bay leaves, peppers and saute for
7-10 minutes to soften.
2.
Add your smoked paprika, cabbage,
thyme, garlic, black pepper, red peppers and
beans and stir to coat all the ingredients with
the paprika for a couple of minutes.
3.
Add your Motts cocktail juice, stock,
chili and bring to a boil. Cover and reduce to
a simmer on medium heat for 40-45 minutes.
4.
Adjust seasoning with salt and
pepper. Add your green zucchini and simmer
for 5 minutes to cook. Serve hot.

Λαχανόσουπα πικάντικη
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 μικρό λευκό λάχανο, ξεφλουδισμένο και κομμένο σε φέτες (περίπου 3
φλιτζάνια)
1/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο
3 μέτρια κρεμμύδια, κομμένα σε
κύβους
1 μεγάλο καρότο, κομμένο στα τέσσερα και κομμένο σε φέτες
1 κοτσάνι σέλινου, κομμένο σε
κύβους
1 κουτ. καπνιστή πάπρικα
1 κουτ. ξερό τσίλι
3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
2-3 φύλλα δάφνης

•
•
•
•
•
•
•
•

1 κουτ. φρέσκο θυμάρι
1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη
2 κουτ. σκασμένο μαύρο πιπέρι
1 μικρό κουτάκι λευκά φασόλια
(ξεπλυμένα)
1 1/2 φλιτζάνι κοκτέιλ λαχανικών
Motts
7 φλιτζάνια ζωμός κοτόπουλου/
λαχανικών
2 κολοκυθάκια, κομμένα στη μέση
κατά μήκος και μετά κομμένα σε
φέτες
Αλάτι και πιπέρι για να γευτείς

1.
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, προσθέτουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή
φωτιά. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια, τα καρότα, το σέλινο, τα φύλλα δάφνης, τις πιπεριές
και σοτάρουμε για 7-10 λεπτά να μαλακώσουν.
2.
Προσθέτουμε την καπνιστή πάπρικα, το λάχανο, το θυμάρι, το σκόρδο, το μαύρο πιπέρι, τις κόκκινες πιπεριές και τα φασόλια και ανακατεύουμε ώστε να καλυφθούν όλα
τα υλικά με την πάπρικα για λίγα λεπτά.
3.
Προσθέτουμε το χυμό του κοκτέιλ Motts, το ζωμό, το τσίλι και αφήνουμε να πάρει
μια βράση. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να σιγοβράσουν σε μέτρια φωτιά για 40-45 λεπτά.
4.
Προσαρμόζουμε το καρύκευμα με αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε τα πράσινα
κολοκυθάκια και σιγοβράζουμε για 5 λεπτά να ψηθούν. Σερβίρετε ζεστό.

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

το D N A
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ΟΜΕΛΕΤΑ ΧΩΡΙΣ
ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΑΥΓΑ, ΔΕ
ΓΙΝΕΤΑΙ

Το στέλεχος Όμικρον είναι ήδη εδώ.
Έχει ανιχνευθεί σε 23 χώρες-παρότι επιβλήθηκαν
έγκαιρα περιορισμοί στα
αεροπορικά ταξίδια μετά
Ηλίας
την πρώτη ταυτοποίηση
Κουτίνας
του στην Νότιο Αφρική.
Οι πρώτες διαπιστώσεις
υποδηλώνουν πως είναι πιο μεταδοτικό
από το στέλεχος Δέλτα αλλά φαίνεται προς
το παρών να εμφανίζει ελαφρότερα συμπτώματα σε όσους νοσούν. Αυτό φυσικά
δεν είναι καθόλου εφησυχαστικό γιατί όλα
μπορούν να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή. Ο κορωνοϊός δεν φαίνεται διατεθειμένος να ρίξει λευκή πετσέτα, και προτιμά να
παίζει με τους επιστήμονες το παιχνίδι της
γάτας με τον ποντικό. Μέχρι στιγμής φαίνεται να κερδίζει ο ποντικός, δηλαδή ο ιός. Οι
επιστήμονες σε ρόλο γάτας έχουν επιδοθεί
σε ένα ανελέητο συνεχές κυνήγι του με τον
ιό να αλλάζει συνεχώς τους κανόνες του
παιχνιδιού. Ύπουλος.
Τι μέλει γενέσθαι λοιπόν;
Για όσο καιρό οι επιστήμονες θα δίνουν τη
μάχη τους για τη τελική νίκη , οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο επικεντρώνονται σε
έναν αγώνα περιορισμού του.
Η περίοδος της ενημέρωσης πέρασε. Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου οπλισμένη με τα διάφορα εμβόλια ατενίζει το μέλλον
με συγκρατημένη αισιοδοξία. Το πρόβλημα
επικεντρώνεται στους αντιεμβολιαστές που
έχουν μετατραπεί σε αγωγούς μεταφοράς
και διάδοσης του ιού. Παρά τη γιγαντιαία
εκστρατεία ενημέρωσης αυτοί συνεχίζουν
να επιμένουν στην άρνηση. Έτσι λοιπόν με
ολόκληρο τον κόσμο να βρίσκεται αντιμέτωπος με τη νέα δυνητικά πιο επικίνδυνη
μετάλλαξη του κορονοϊού, που απειλεί τη
δημόσια υγεία και την οικονομία, στην πιο
κρίσιμη συγκυρία, τη στιγμή που... η οικονομική ζωή προσπαθεί να ορθοποδήσει
χτυπημένη από τα προηγούμενα πανδημικά κύματα, ανοίγει η συζήτηση για την
υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, δια στόματος της προέδρου της Κομισιόν.
Στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης εξήγγειλε ότι οι ανεμβολίαστοι
άνω των 60 ετών μετά τις 15 Ιανουαρίου θα
πληρώνουν 100€ τον μήνα. Το σημερινό είναι από τα καλύτερα πανδημικά μέτρα της
κυβέρνησης. Και δεν αναφερόμαστε στην
αποτελεσματικότητα ή στο ιδεολογικό του
χρώμα που είναι θαμπό, αλλά στην ηθική
και την λογική του.
Οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 είναι ως επί
το πλείστον συνταξιούχοι με εξασφαλισμένο εισόδημα από το κράτος. Οι συνέπειες
της πανδημίας στην Οικονομία και στα δημόσια οικονομικά ουδόλως (άμεσα) τους
αγγίζουν. Έτσι για αυτούς το “κόστος” του
μη εμβολιασμού μέχρι σήμερα ήταν πρακτικά ανύπαρκτο.
Όπως ήταν αναμενόμενο το μέτρο επιβολής προστίμου βρήκε αντίθετο για μία ακόμη φορά τον Σύριζα. Εξ άλλου πρόκειται για
πάγια τακτική του. Σε όλα μα όλα τα μέτρα
όχι!
Όταν η κυβέρνηση επέβαλλε μέτρα για την
αντιμετώπιση της πανδημίας, είτε καραντίνα ήταν αυτή είτε περιορισμός προσώπων στην εστίαση, ο ΣΥΡΙΖΑ έσκουζε ότι

στοχοποιούνται οι νέοι! Όταν η κυβέρνηση
έδωσε κίνητρα εμβολιασμού των νέων, ο
ΣΥΡΙΖΑ φώναζε για …χαρτζιλίκια της ντροπής. Στους δε εμβολιασμούς, από τη μια
έλεγαν για αναγκαιότητα κι από την άλλη ο
Πολάκης και δικοί του συνδικαλιστές έκαναν
τα πάντα για να θωπεύουν τους ανεμβολίαστους ή αντιεμβολιαστές! Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι και να κάνει η κυβέρνηση με στόχο να περιοριστεί η πανδημία, κάποιον …
στοχοποιεί! Κι αφού υπάρχει …στοχοποιημένος είναι.. υποχρέωση του Αλέξη Τσίπρα
να καθίσταται συνήγορός του! Ότι κάνει και
τώρα που θωπεύει τους άνω των 60 ετών,
για τους οποίους η κυβέρνηση έκανε υποχρεωτικό το εμβόλιο, με μέτρο πρόστιμο
100 ευρώ μηνιαίως.
Δεν χρειαζόταν πολύ μυαλό κάποιος για να
καταλάβει ότι ο στόχος αυτής της υποχρεωτικότητας ήταν τριπλός. Να προστατευθούν οι άνω των 60, να στηριχτεί το ΕΣΥ
και να μείνει «ανοικτή» η κοινωνία. Όμως,
ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το βλέπει έτσι αλλά … ως
στοχοποίηση της τρίτης ηλικίας!! Κι όταν
κάποιος αναφέρει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
ότι οι ΜΕΘ είναι γεμάτες με ανεμβολίαστους
άνω των 60 ετών, σου απαντούν με το …
παραμύθι της πειθούς. Λες και ένα χρόνο
τώρα γίνεται κάτι διαφορετικό, πέραν συνεχών επιχειρήσεων πειθούς.
Όμως, δεν μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας κι ο
ΣΥΡΙΖΑ με ποιον τρόπο θα πειστεί κάποιος
που δεν έχει καταλάβει τίποτα βλέποντας
εκατομμύρια ανθρώπους πεθαμένους ανά
την υφήλιο; Πώς θα πειστεί κάποιος που
ζει μεν στον 21ο αιώνα, αλλά ουσιαστικά ζει
στον Μεσαίωνα; Πώς; Πώς θα πειστούν οι
άνθρωποι που το 2000 μας έλεγαν ότι έρχεται το τέλος του κόσμου κι είχαν ανέβει στις
ταράτσες για να σωθούν από τους … Άλφα
Κενταύρου;
Αυτό το χάιδεμα του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε πικραμένο/βαρεμένο, αυτή η διγλωσσία, αποτελεί τεράστιο ζήτημα και δη την ώρα της
κορύφωσης της πανδημίας. Είναι δυνατόν
να κάνει αντιπολίτευση η ΣΥΡΙΖΑ (μοναδικό κόμμα σε όλη την υφήλιο) την ώρα που
δεν μπορεί να γίνει ένας απλός καθαρισμός
μηνίσκου ή μια χολοκυστεκτομή, επειδή οι
ανεμβολίαστοι «παίζουν τη δική τους μπάλα» κι εκείνος τους θωπεύει παντοιοτρόπως; Την ώρα που αναβάλλονται χειρουργεία ανθρώπων με χρόνιες παθήσεις που
θέλουν να ζήσουν, επειδή στις ΜΕΘ είναι
εκείνοι οι ανεμβολίαστοι που αποφάσισαν
ν’ αυτοκτονήσουν.
Κι όχι μόνο αυτά. Έφτασε στο σημείο να
καταγγείλει τον Μητσοτάκη ως… σαμποτέρ
του εμβολιασμού! Κι ας επταπλασιάστηκαν
μέσα σ’ ένα 24ωρο (από την ανακοίνωση
της υποχρεωτικότητας του εμβολίου στους
άνω των 60) τα ραντεβού για πρώτη δόση!
Αμ το άλλο; Μόλις έγινε γνωστή η υποχρεωτικότητα εμβολίου στους άνω των 60,
ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε στα κεραμίδια και
ζήτησε αντί του προστίμου των 100 ευρώ
ανά μήνα, την οικονομική ενθάρρυνση αυτής της ηλικιακής ομάδας, προκειμένου
να… μη πεθάνουν! Λες κι είναι παιδιά. Το
χάιδεμα που λέγαμε. Όλα στο βωμό της ψηφοθηρίας. Την ώρα που ζητούσε οικονομική ενθάρρυνση στους άνω των 60 για να
εμβολιαστούν, είχε ξεχάσει προφανώς ότι
τότε που έδωσε η κυβέρνηση ως ενθάρρυνση στους πιτσιρικάδες για να εμβολιαστούν
ένα ποσό, εκείνος … κατέκρινε το μέτρο
ως… αγοραίο και χυδαίο! Τελικά πότε είχε

δίκιο; Τότε ή τώρα;
Απάντηση: Ούτε τότε ούτε τώρα. Ο άνθρωπος έχει χάσει την επαφή με τη λογική.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι ο υποχρεωτικός
εμβολιασμός ηλικιακών ομάδων δεν εφαρμόζεται πουθενά. Μάλλον δεν έμαθε ότι τάχθηκε υπέρ του μέτρου ο καγκελάριος της
Γερμανίας Ολαφ Σολτς, ενώ στην Αυστρία
ετοιμάζονται για ολικό υποχρεωτικό εμβολιασμό από τον Φεβρουάριο, με πρόστιμο
7 χιλιάδες ευρώ σε κάθε ανεμβολίαστο!
Επιπλέον, ετοιμάζονται κι άλλες χώρες να
εφαρμόσουν το μέτρο, προκειμένου ν’ αναχαιτιστεί ο ιός.
Στα μέσα Οκτωβρίου, ο καθηγητής Γεροτζιάφας,( ένα από τα "λαμπρά" μυαλά του
νέου Think tank του Σύριζα), έλεγε ότι …
πρέπει να γίνει καθολικός και υποχρεωτικός
εμβολιασμός στη χώρα! Μόλις ο Τσίπρας
τον έβαλε σ’ αυτή την ομάδα επιστημόνων
που συγκρότησε, άλλαξε γνώμη κι μας
είπε ότι … ο υποχρεωτικός εμβολιασμός
με τα 100 ευρώ πρόστιμο είναι… Χουντικής
έμπνευσης χαράτσι! Δεν τους πιάνεις πουθενά. Ποιον να πιστέψουμε τελικά; Τον επιστήμονα του Οκτωβρίου ή τον πολιτικάντη
του Νοεμβρίου;
Δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε πολλοί με
έκδηλη ανακούφιση στην Ελλάδα: Άγιο
είχαμε!

ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ

Η Αριστερά στην Ελλάδα, ομολογουμένως
με μεγάλη καθυστέρηση από την υπολοιπη
Ευρώπη, οδηγείται στην περιθωριοποίηση

της.
Η νοοτροπία που κουβαλά εδώ και πολλά
χρόνια επιχειρώντας όπως συνηθίζει να διαιρεί τον ελληνικό λαό την οδηγεί εκεί. Το
πείραμα με τον Σύριζα απέτυχε παταγωδώς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει
να πεθάνουν μαζί του και κάποιες από τις
παραδοσιακές της αξίες. Αυτές μπορούν να
βρουν υπερασπιστή στο νέο κεφάλαιο που
ετοιμάζεται να ανοίξει το Κινάλ με την εκλογή νέου αρχηγού. Αν τα μέλη του επιλέξουν
να γυρίσουν στο παρελθόν εκλέγοντας τον
Γιώργο Παπανδρέου, θα του δώσουν τη χαριστική βολή. Αν επιλέξουν ανάμεσα σε Λοβέρδο ή Ανδρουλάκη, το κίνημα εκσυγχρονισμένο και απαλλαγμένο από το αμαρτωλό
παρελθόν του, θα είναι σε θέση να αποτελέσει τον άλλο πόλο της Δημοκρατίας μακριά
από λαοπλάνες φρούδες υποσχέσεις.
Η διαδικασία ανάδειξης της νέας ηγεσίας
στο ΚΙΝΑΛ αποτελεί μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για να καλυφθεί το κενό που καταγράφεται σήμερα στις τάξεις της αντιπολίτευσης και να επανέλθει το πολιτικό σύστημα σε μια κανονικότητα, αποφεύγοντας
ωστόσο τα λάθη του παρελθόντος.
Το μεγάλο στοίχημα αφορά στην επόμενη
μέρα, αν δηλαδή θα καταφέρουν οι πολιτικές ομάδες μέσα στο ΠΑΣΟΚ να αφήσουν
στην άκρη τις προσωπικές τους διαφορές,
προκειμένου να βάλουν τη σφραγίδα τους
σε μία νέα πορεία ενότητας και εξωστρέφειας ώστε να φέρουν ξανά το Κίνημα στη θέση
που ανήκει και που υπηρέτησε για πολλά
χρόνια από την ίδρυση του ως ένας βασικός
πυλώνας του δικομματικού συστήματος.
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου φανερώνει τα
ψέματα των μέσων συσκότισης του Ελλαδιστάν ή αλλιώς Κολομβίας
των Βαλκανίων, όπου μια κυβέρνηση-τσίρκο αυτόκλητων ακροδεξιών
σούργελων έχει ψηφιστεί να διατηρήσει το “στατους – κβο” των λαμόγιων,
κλεφτών, απατεώνων και εν δυνάμει καταπατητών των συνταγματικά
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του πολίτη, σε μια χώρα όπου οι μισοί
πολίτες δεν έχουν ιστορική μνήμη, και οι υπόλοιποι θέλουν να ξεχάσουν
τις προσβολές και καταπατήσεις της ελευθερίας τους.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως υπάρχει λειτουργών εγκέφαλος μέσα στο κρανίο του
ομιλούντος…
Πριν λίγο καιρό ο κούλης, που τυχαίνει
να διευθύνει το κόμμα των ακροδεξιών
σούργελων που κατέστρεψαν την χώρα
με απλήρωτα χρέη στα κόματά τους,
με χαριστικές χορηγίες σε κουμπάρους,
φίλους και κοματικούς κολλητούς, και
ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας σε
ξένους απατεώνες και ντόπια λαμόγια, σε
μια συνέντευξη τύπου επέμενε πως η ξένη
ρεπόρτερ που τον είχε ξεμπροστιάσει για
το μεταναστευτικό, δεν είχε πάει στο νησί
να δει την “πρόοδο” του καθεστώτος στο
μάντρωμα των προσφύγων / μεταναστών,
παρά τις διαμαρτυρίες της πως είχε πάει
στις αρχές του μήνα! Την προηγούμενη
βδομάδα το άτομα στάθηκε στη βουλή των
Ελλήνων και κατηγόρησε τον αρχηγό της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης πως αυτός έβαλε την Ελλάδα στα Μνημόνια! Προχθές, όταν
σηκώθηκε να υποστηρίξει την επιβολή προστίμου 100 Ευρώ σε όσους δεν εμβολιάζονται,
τόλμησε να πει πως ναι, υπάρχουν ασθενείς COVID-19 ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘ (Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας) και δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως πεθαίνουν περισσότεροι έξω
από τις ΜΕΘ παρά μέσα από τις ΜΕΘ. Δηλαδή, το άτομο, αμφισβήτησε την χρησιμότητα
και λειτουργία των ΜΕΘ, έβγαλε ψεύτες τους γιατρούς, λες και είναι γιατρός και ξέρει,
προσβάλλοντας την κοινή νοημοσύνη, τους γιατρούς, της Ελλάδας και ολου του κόσμου
που γνωρίζουν πως αν δεν υπάρχουν οι Μονάδες αυτές, οι ασθενείς δεν έχουν καμμία
πιθανότητα επιβίωσης… Ναι, δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως υπάρχει λειτουργών
εγκέφαλος στο κρανίο του ομιλούντος, υπάρχει;
Τελικά, το χαράτσι των 100 Ευρώ πρόστιμο για όσους δεν εμβολιάζονται, είναι
νόμιμο;
Short answer: ΟΧΙ είναι παράνομο το
οποιοδήποτε πρόστιμο που επιβάλλει
οποιαδήποτε κυβέρνηση για θεραπεία χωρίς
την συναίνεση του ασθενούς.
Long answer: Δεν είναι δυνατόν σε
δημοκρατία με δημοκρατικά ψηφισμένο
σύνταγμα όπως η Ελλάδα, να τιμωρείται
κάποιος πολίτης για την επιλογή του να
μην εμβολιάζεται. Αυτό είναι το ένα θέμα.
Απ’ την άλλη, υπάρχει και το εθιμικό δίκαιο
που καθορίζει πως οτιδήποτε είναι βλαβερό
για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ, θα πρέπει να
απαγορεύεται, ακόμη και αν εμπίπτει στην
ελεύθερη βούληση του πολίτη. Τώρα θα μου
πείτε, ποιός αποφασίζει αν η αποφυγή του
εμβολιασμού συνιστά βλάβη για το Κοινωνικό
σύνολο; Εδώ είναι που παρεμβαίνουν οι αυταρχικές κυβερνήσεις τύπου κυβέρνησης –
τσίρκου του κούλη, και αποφασίζουν άσπρο-μαύρο, μέρα – νύχτα, πως όποιος δεν
εμβολιάζεται αποτελεί απειλή για το κοινωνικό σύνολο. Αντί να φροντίσει το ίδιο αυτό το
κράτος – μπάτσος να δημιουργήσει ΜΕΘ και να προσλάβει γιατρούς, νοσοκόμες και ιατρικό
προσωπικό, και να αγοράσει τα απαραίτητα φάρμακα (δυο ως τώρα) που καταπολεμούν
τον κορονοϊό, αυτό σε βάζει φυλακή ή σε βάζει να πληρώνεις πρόστιμο. Μάλιστα. Το
κράτος – μπάτσος. Το ίδιο κράτος – συμμορία που γεννήθηκε στη Μεταξική δικτατορία
και γιγαντώθηκε με τις δεξιές κυβερνήσεις των λαμόγιων που κατέστρεψαν την Ελλάδα και
την καταδίκασαν να είναι ενα κουτσοχώρι της Ευρώπης, όπου το “διαίρει και βασίλευε”, το
κουτσομπολιό, ο μικροεπαρχιωτισμός, η μιζέρια και ο φασισμός, ρατσισμός, ρουφιανιλίκι
έχουν αντικαταστήσει τις πατροπαράδοτες αξίες του φιλότιμου, φιλοξενίας, ντομπροσύνης,
αξιοπρέπειας και ηθικής. Ναι είναι παράνομη και αντισυνταγματική η αυθαιρεσία του κούλη
και της “επιτελικής” του ψηφισμένης δικτατορίας...
Ποιός “άριστος”, σπουδαγμένος στα Κολάμπια, με περγαμηνές και προδιαγραφές,
χάνει το στοίχημα από απλούς ψαράδες;
Δικαιώθηκαν οι ψαράδες που έλεγαν στον κούλη ότι η θάλασσα θα πάρει το έργο στο λιμάνι
της Μαραθούπολης και αυτός χασκογελούσε και έβαζε στοίχημα πως δεν θα το πάρει ο
άνεμος, και αν κερδίσουν, πληρώνει μπύρα…Όταν τον προειδοποίησαν οι ψαράδες τον
Ιούλιο, ο πρωθυπουργός γελούσε. Τώρα που το έργο το “πήρε” η θάλασσα, και το πήγε
βόλτα, εκτίθεται ακόμα μια φορά. Αποδείχτηκε ότι οι ψαράδες από τη Μαραθόπολη που
ειρωνευόταν τον Ιούλιο Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν δίκιο όταν τον προειδοποιούσαν ότι
«το έργο που κάνετε στο λιμάνι του Μαράθου θα το πάρει η θάλασσα».

«Το έργο στο λιμάνι του Μαράθου
έχει ξεκινήσει λάθος» είχε πει το
καλοκαίρι του 2021 στον κούλη
ο εκπρόσωπος των ψαράδων
και συνέχισε «πρώτα έπρεπε
να κατασκευαστεί “μπαστούνι”
προστασίας των ακτών και
έπειτα να προχωρήσουν τα
έργα εντός του λιμένα. Ελάτε
τον Οκτώβριο να δείτε εάν θα
υπάρχει λιμάνι. Θα το έχει πάρει
η θάλασσα. Και θα έρθουν τότε
και θα σας ζητήσουν κι άλλα
λεφτά όπως έγινε στην Κυπαρισσία», είχε επισημάνει ο εκπρόσωπος των ψαράδων. Ο
κούλης τότε είχε πει χαμογελώντας ότι λεφτά άλλα δεν υπάρχουν, με τον εκπρόσωπο των
αλιέων να απαντά πως «τότε, πάει το έργο». Τότε ο πρωθυπουργός είχε πει στον ψαρά
ότι θα πάει τον Οκτώβριο και εάν δεν έχει πάρει το λιμάνι η θάλασσα τότε θα πρέπει να
τον κεράσει μια μπύρα. Από την σφοδρή κακοκαιρία των τελευταίων ημερών που έπληξε
την περιοχή το έργο το κατάπιε η θάλασσα και οι δρόμοι καλύφθηκαν από τη στάθμη της.
Η αστυνομία είναι εδώ για να σας προστατέψει… ή οχι;
Διεφθαρμένα
στελέχη
της
ΕΛ.ΑΣ
Ελληνοποίησαν 3.000 κακοποιούς από την
Αλβανία με τζίρο που ξεπερνά τα 5.000.000
ευρώ…Θα μου πείτε, αυτά συμβαίνουν
παντού. Ναι, αν μια καθωσπρέπει
κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και βάζει περιορισμούς στις
δυνάμεις καταστολής να κυνηγούν το
έγκλημα και οχι να δέρνουν αθώους πολίτες,
ναι συμφωνούμε πως τέτοια συμβάντα είναι
τυχαία και γίνονται παντού. Αλλά να έχεις τα σώματα καταστολής δεξί σου χέρι για να
περνάς τις αυταρχικές σου πολιτικές και παράλληλα να τους αφήνεις να κάνουν ο,τι θέλουν,
να βιαιοπραγούν, να παρανομούν και να καταπατούν τα δημοκρατικά δικαιώματα των
αθώων πολιτών, δημιουργώντας και παράνομα κυκλώματα πλουτισμού, αυτό θα πρέπει
να το φορτωθείς σαν πολιτικός, κύριε τζαφόλια, που λέει και το τραγούδι...
Για του λόγου το αληθές, σας παραθέτουμε και το σχετικό δημοσίευμα για να μην μας πείτε
πως ψευδομαρτυρούμε:
“Λουλούδια” η ΕΛΑΣ, που κυνηγούσε τους πολίτες στα πάρκα και στις πλατείες!
«Ξέπλενε» κακοποιούς το κύκλωμα αστυνομικών – Είχε εκδώσει πλαστή ταυτότητα
για τον βενζινοπώλη της Νίκαιας
30.000 ευρώ για κάθε επίσημα έγγραφο πλήρωναν οι “πελάτες” στους επίορκους
αστυνομικούς, που συμμετείχαν στο κύκλωμα των παράνομων ελληνοποιήσεων.
Συγκεκριμένα, το κύκλωμα των παράνομων ελληνοποιήσεων που εξαρθρώθηκε χθες από
την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεως προκύπτει ότι έκανε κυρίως «ξέπλυμα» κακοποιών.
Το κύκλωμα με εμπλεκόμενους τους δεκάδες αστυνομικούς, αποκαλύφθηκε μετά από
πολύμηνη έρευνα.
Οι επίορκοι αστυνομικοί, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,
χορηγούσαν νόμιμα δελτία ταυτότητας, διαβατήρια και άλλα έγγραφα σε ποινικούς,
προκειμένου να «καθαρίσουν» με αυτό τον τρόπο το ποινικό τους μητρώο, για το λόγο
αυτό ήταν και υψηλή η τιμή του κάθε εγγράφου. Όπως ανακοινώθηκε από τις υπηρεσίες, οι
«πελάτες» πλήρωναν 30.000 ευρώ για κάθε επίσημο έγγραφο.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ σύμφωνα με πληροφορίες, «πελάτες» του κυκλώματος ήταν
στην πλειοψηφία τους Αλβανοί που είχαν ποινικό μητρώο, στους οποίους τα μέλη του
κυκλώματος χορηγούσαν δικαιολογητικά με τα οποία φαίνονταν κυρίως ως ομογενείς από
την πρώην Σοβιετική Ένωση. Διευκολύνοντας έτσι την παράνομη παραμονή στη χώρα, με
όλα τα δικαιώματα, όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και άλλα και ταυτόχρονα την νόμιμη έξοδό τους από
την Ελλάδα προς άλλες χώρες, ιδιαιτέρως της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζώνης Σένγκεν,
όπου και ορισμένοι κάτοχοι των εγγράφων αυτών έχουν συλληφθεί.
Όπως έγινε γνωστό ο 37χρονος αλβανικής καταγωγής άνδρας που δολοφονήθηκε σε
βενζινάδικο επί της Θηβών, στην Νίκαια, στις 16 Νοεμβρίου, είχε εκδώσει πιστοποιητικά
από το κύκλωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος πήρε χαρτιά από το κύκλωμα
και ελληνοποιήθηκε ως ομογενής απο χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Έχοντας
«καθαρίσει» το ποινικό του μητρώο, αγόρασε το βενζινάδικο.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται για συμμετοχή στο κύκλωμα τα ονόματα 34 αστυνομικών.
Ωστόσο σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, εκτιμάται ότι συμμετείχαν στο κύκλωμα
περισσότεροι αστυνομικοί. Αναμένεται ότι από την έρευνα που συνεχίζεται, θα προκύψουν
και άλλα στοιχεία, ακόμα και για βρώμικο χρήμα που αποκτήθηκε με αυτό τον τρόπο.
Σε βάρος των συλληφθέντων, ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματική ποινική δίωξη, και
κατά περίπτωση αδικήματα όπως:
Εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροδοκία υπαλλήλου
για ενέργεια που αντίκειται στα καθήκοντά του κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση,
δωροδοκία υπάλληλου για ενέργεια που αντίκειται στα καθήκοντά του από κοινού κατ’
εξακολούθηση και κατά μόνας, ψευδής βεβαίωση, διευκόλυνση εξόδου από το ελληνικό
έδαφος πολίτη από κοινού και κατά συρροή από υπαίτιους που ενήργησαν με σκοπό
τη κερδοσκοπία και κατ’ επάγγελμα, διευκόλυνση παράνομης διαμονής πολιτών τρίτης
χώρας με δυσχέρανση των ερευνών των αστυνομικών αρχών για σύλληψη
και απέλασή τους, διακίνηση ναρκωτικών
(αγορά και κατοχή), συνέργεια σε ψευδή
συνεχίζεται στη σελίδα 21

3 Δεκεμβρίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος
βεβαίωση, συνέργεια στη διευκόλυνση εξόδου
από το ελληνικό έδαφος πολίτη τρίτης χώρας
και συνέργεια στη διευκόλυνση παράνομης
διαμονής πολιτών τρίτης χώρας με δυσχέρανση
των ερευνών. Παράλληλα ασκήθηκε ποινική δίωξη, κατά περίπτωση για ψευδή υπεύθυνη
δήλωση, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία κατ’
εξακολούθηση και μη, προμήθεια και κατοχή ποσότητας ναρκωτικών, παράνομη κατοχή
όπλου και πυρομαχικών.
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Οι κακές γλώσσες λένε πως ο κούλης τα θαλάσσωσε και στην προσέλκυση
επενδύσεων από το εξωτερικό… Οι καλές τι λένε;
Ολο το συκοφαντούν αυτό το καϋμένο.
Λένε τώρα πως οι εξαγγελίες του κούλη για
επενδύσεις από το εξωτερικό είναι “μούφα”,
δηλαδή στημένες παραστάσεις για να δείξει
πως δήθεν ξαναγυρνούν οι ομογενείς στην
Ελλάδα και επενδύουν. Πού πήγαν και
ανακάλυψαν πως η τελευταία “επιτυχία”
του κούλη όπου παρουσίασε νεο ομογενή
επιχειρηματία να θέλει να επενδύσει στην
εμφιάλωση νερού, οτι δήθεν σπούδασε
στην Αμερική και επέστρεψε στην πατρίδα
να… επενδύσει, στην πραγματικότητα είναι
γιός του μεγαλο-βιομήχανου εμφιάλωσης
νερών και απλά γύρισε απ’ τις σπουδές
του να αναλάβει την επιχείρηση του πατέρα. Και να η δυσφήμηση για την εταιρεία, και να
οι ανταγωνιστές να τρίβουν τα χέρια τους… Καλά, δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο καϋμένος ο
επιχειρηματίας ποιός θα του έκανε διαφήμηση; Άντε διαβάστε και αυτό το νεο μπας και σας
το πλασάρουν για “επιτυχία”…
Ο Μητσοτάκης παρουσίασε γιο βιομηχάνου… ως νέο που γύρισε στην Ελλάδα γιατί η ΝΔ
δίνει ευκαιρίες!
O Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στα
Ιωάννινα στο οποίο και μίλησε, μεταξύ άλλων, για την αναμόρφωση της Ελλάδας επί της
κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας και υποστήριξε ότι «πολλοί νέοι που σπουδάζουν
στο εξωτερικό επιστρέφουν στην Ελλάδα», γιατί, πλέον, «μπορούν να βρουν αξιοπρεπείς
αποδοχές και συνθήκες διαβίωσης για να ζήσουν».
Σαν παράδειγμα έφερε τον Παύλο Σεπέτα για τον οποίο είπε ότι «ο Παύλος επέλεξε, αφού
σπούδασε στο εξωτερικό στο Georgia Tech, από τα καλύτερα τεχνολογικά πανεπιστήμια
στον κόσμο, να γυρίσει στον τόπο του, γιατί φοβήθηκε μήπως χάσει το τρένο μιας χώρας
που προχωρά με γρήγορους ρυθμούς. Είναι το καλύτερο παράδειγμα νέων παιδιών
που αντιλαμβάνονται πια ότι στη χώρα τους μπορούν να έχουν τις ευκαιρίες που τους
αξίζουν … επιλέγει να γυρίσει στην Ελλάδα γιατί βλέπει μέλλον στην Ελλάδα και βλέπει
και προσωπική ευκαιρία για ατομική προκοπή … οι επιχειρήσεις μας πια αντιλαμβάνονται
ότι πρέπει να πάνε σε ένα βαθμό εξειδίκευσης και απόκτησης στελεχών με γνώσεις
τόσο προχωρημένες, για να επιβιώσουν και να διακριθούν … είναι δύσκολο για τη δικιά
μας γενιά να προσλαμβάνει νέα παιδιά που μπορεί πολλές φορές καλά-καλά να μην τα
καταλαβαίνουμε … συγχαρητήρια πραγματικά για αυτά τα οποία κάνεις».
Ωστόσο, αυτό που παρέλειψε να πει ο κ. Μήτσοτάκης είναι ότι ο Παύλος, είναι γιος των
Πέτρου Σεπετά και Μαρίας Θεοχάρη ιδρυτών της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεως
και ιδιοκτητών της Βίκος. Οι σπουδές του ήταν πάνω στο αντικείμενο που απαιτεί η
επιχείρηση για να αναλάβει ευθύνες σε αυτήν αποτελώντας την επόμενη γενιά.
Έχεις κάνει pushback στους πρόσφυγες; Οχι δεν έχεις κάνει…
Την προηγούμενη βδομάδα γράφαμε για τον κούλη που επέμενε
πως η Ολλανδή δημοσιογράφος ΔΕΝ είχε πάει στην Σάμο, όταν
εκείνη επέμενε οτι είχε πάει (κάτι θα ξέρει ο κούλης παραπάνω
απ’ την ίδια!!). Μάλιστα είχε γίνει έξαλλος όταν η δημοσιογράφος
τον κατηγόρησε για ψεύτη που κρύβει τις επαναπροωθήσεις
(pushbacks) που κάνει η Ελλάδα στο Αιγαίο, και στέλνει
παράνομα τους πρόσφυγες /μετανάστες πίσω στην Τουρκία. Ο
κόσμος τόχει τούμπανο και μεις κρυφό καμάρι, θα μου πείτε.
Μέχρι πότε θα κρύβεται ο κούλης πίσω απ’ το δάχτυλο του; Αυτή
την εβδομάδα βγήκε στην διεθνή ειδησεογραφία η είδηση πως
οχι μόνο γίνονται illegal pushbacks, αλλά σε μια τέτοια παράνομη επιχείρηση έστειλαν πίσω
στην Τουρκία και έναν Αφγανό διερμηνέα, ξέρετε σαν αυτούς που ο Καναδάς έχει δώσει
άσυλο και έστειλε ειδικά αεροπλάνα να τους μεταφέρουν με ασφάλεια από το Αφγανιστάν
στον Καναδά. Λοιπόν, για όποιον δεν έχει πειστεί πως ο τύπος που εκλέχθηκε χαριστικά
στην ηγεσία της Νέας Δεξιάς πριν κάμποσα χρόνια με σκοπό να ηττηθούν οι “καραμανλικοί”
και με στήριξη της άκρας δεξιάς φασιστόμουτρων του Σαμαρά, οδηγεί την παράταξή του
αλλά και την Ελλάδα σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια, την καταξεφτυλίζει και την γυρνά σε
εποχές Μεταξικής Απολυτοκρατίας, είτε είναι τυφλός, είτε άσχετος, είτε αφελής είτε και τα
τρία μαζί. Εδώ το άτομο έχει βάλει την Ελλάδα στο πάνθεον των τριτοκοσμικών χωρών,
έχει καταργήσει και καταπατήσει δημοκρατικά δικαιώματα που κατακτήθηκαν με αγώνες
και αίμα, έχει μονοδρομήσει την παράδοση της δημόσιας περιουσίας σε ιδιώτες για να
κερδοσκοπούν, έχει εξανδραποδίσει τους φτωχούς και έχοντες ανάγκη πολίτες, καταργεί
το δικαίωμα να είναι κανείς άνεργος, φτωχός, αξιοπρεπής, ειλικρινής, τίμιος πολίτης και
σχεδιάζει μια Ελλάδα για τους λίγους, τα λαμόγια, τους κολλητους και τους κουμπάρους. Με
όπλο τον αυταρχισμό, την καταπάτηση του συντάγματος, την επίθεση του ολοκληρωτισμού
της ελεύθερης αγοράς του υπερκεφαλαίου πάνω στην υγιή επιχειρηματικότητα. Έχεις κάνει
την Ελλάδα βιώσιμη για να γυρίσουμε εμείς οι ομογενείς; Όχι δεν την έχεις κάνει. Η μόνη
αλήθεια.
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Frontex / Διερμηνέας καταγγέλλει ότι η ΕΛΑΣ τον επαναπροώθησε παράνομα στην
Τουρκία
Την σοβαρή καταγγελία δημοσίευσαν οι New York Times, με τον Συνήγορο του Πολίτη να
διεξάγει σχετική έρευνα. Την παράνομη και βίαιη επαναπροώθηση διερμηνέα της Frontex
στην Τουρκία ερευνά ο Συνήγορος του Πολίτη μετά την διαβίβαση σχετικής καταγγελίας
από την Ευρωπαϊκή υπηρεσία. Ο διερμηνέας τον Σεπτέμβριο και ενώ βρισκόταν σε
αποστολή στον Έβρο, καταγγέλλει επίσημα τις ελληνικές αρχές ότι του επιτέθηκαν βίαια
και τον επαναπροώθησαν παράνομα στην Τουρκία.
Ο διερμηνέας της Frontex, που είναι κάτοικος Ιταλίας υπέβαλε επίσημη καταγγελία
στο Μηχανισμό Αναφοράς Παραπόνων της Frontex, συνοδευόμενη μάλιστα από
οπτικοακουστικό υλικό, βίντεο και ηχογραφήσεις, από το περιστατικό. Την σοβαρή αυτή
καταγγελία δημοσίευσε σήμερα η New York Times, επικαλούμενη πληροφορίες από
Ευρωπαίους αξιωματούχους, ενώ την επιβεβαίωσε και η Ευρωπαία Επίτροπος Ίλβα
Γιόχανσον. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η Ι. Γιόχανσον τηλεφώνησε στον υπάλληλο της Frontex
και είναι «εξαιρετικά ανήσυχη από τη μαρτυρία του», καθώς μάλιστα η καταγγελία αφορά
την επαναπροώθηση τουλάχιστον άλλων 100 προσφύγων. Η καταγγελία διαβιβάστηκε
από τον Μηχανισμό Αναφορών της Frontex στην Ανεξάρτητη Αρχή του Συνήγορου
του Πολίτη, η οποία είναι η αρμόδια για να εξετάσει την προστασία των θεμελιωδών
δικαιωμάτων κατά το περιστατικό κακομεταχείρισης και παράνομη επαναπροώθησης του
διερμηνέα της Frontex μαζί με άλλους αλλοδαπούς μέσω Έβρου στην Τουρκία, στις 3 και
4 Σεπτεμβρίου 2021. Σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη πρόκειται για την δεύτερη
ατομική αναφορά για επαναπροώθηση που διαβιβάζεται εντός του 2021 στον Συνήγορο
από τον ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αναφορών, μεταξύ άλλων καταγγελιών για παραβίαση
δικαιωμάτων σε επιχειρήσεις της Frontex από πράξεις των εμπλεκομένων οργάνων της
χώρας. Σημειώνεται ότι ο Συνήγορος έλαβε την καταγγελία από τη Frontex βάσει του
σχετικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρ.111 παρ.4 Κανονισμού 2019/1896/ΕΕ)1
και ερευνά το περιστατικό με την ειδική αρμοδιότητα του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης
Περιστατικών Αυθαιρεσίας. Ο Συνήγορος αναμένει τις άμεσες ενέργειες των αρμόδιων
υπηρεσιών της αστυνομίας και τη δεδομένη πλήρη συνεργασία τους με την ανεξάρτητη
αρχή για την διερεύνηση της καταγγελίας.
Η επαναπροώθηση του διερμηνέα της Frontex
O διερμηνέας με καταγωγή από
το Αφγανιστάν, ζει νόμιμα στην
Ιταλία εδώ και χρόνια και εργάζεται
ως υπάλληλος στης Frontex. Τον
περασμένο Σεπτέμβριο βρισκόταν
σε αποστολή στον Έβρο και
επέστρεφε με το λεωφορεία της
γραμμής στη Θεσσαλονίκη για
μερικές ημέρες άδεια, όταν η
αστυνομία σταμάτησε το λεωφορείο
και μαζί με άλλους
επιβάτες
πρόσφυγες, του έβγαλε έξω. Όπως καταγγέλλει, τους μετέφεραν σε απομακρυσμένη
αποθήκη, όπου κρατήθηκαν μαζί τουλάχιστον 100 πρόσφυγες, ανάμεσά τους γυναίκες και
παιδιά. Τους χτύπησαν άγρια, τους ανάγκασαν να γδυθούν, τους πήραν κινητά, χρήματα
και έγγραφα. Ο υπάλληλος της Frontex προσπάθησε να ενημερώσει την αστυνομία για
την ιδιότητά του, αλλά η προσπάθεια αυτή αντιμετωπίστηκε με γέλια και περισσότερα
χτυπήματα, όπως καταγγέλλει. Αργότερα τους έβαλαν σε βάρκες και τους μετέφεραν στην
Τουρκία μέσω του Έβρου. Ο διερμηνέας κατάφερε να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη,
πήγε στο ιταλικό προξενείο και επέστρεψε στην Ιταλία στις 18 Σεπτεμβρίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση με ανακοίνωσή της αμφισβήτησε την
καταγγελία του, λέγοντας ότι οι αρχικές έρευνες έδειξαν ότι «τα γεγονότα δεν είναι όπως
παρουσιάζονται». Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ως επί το πλείστον έχει κάνει
τα στραβά μάτια στις παράνομες επαναπροωθήσεις μεταναστών από την κυβέρνηση
Μητσοτάκη, βρίσκεται τώρα αναγκασμένη να το αντιμετωπίσει καθώς ο καταγγέλλων είναι
υπάλληλος της.
Στο Ελλαδιστάν, είσαι ο,τι δηλώσεις…
Ακούσατε για τους “μούφα” αστυνομικούς έτσι; Αν δεν ακούσατε, διαβάστε να δείτε πώς
στην αναμπουμπούλα χαίρεται ο λύκος και κακαρίζει σαν κότα…
Θεσσαλονίκη. Έξω από ιδιωτικό εργαστήριο που κάνει rapid test για τον κορωνοϊό,
εμφανίζονται με περιπολικό “αστυνομικοί” για έλεγχο. Με την πρώτη ματιά περνούν για
όργανα της … τάξης. Αν τους καλο-προσέξεις όμως θα καταλάβεις πως κάτι δεν πάει καλά.
Εκτός απ’ το “υφάκι” του “εγω είμαι και κανείς άλλος” θα προσέξετε και το ταμπελάκι στο
στήθος που γράφει “ Συνταγματική Αστυνομία του άρθρου 120”. Τι είναι αυτό βρε παιδιά;
Για όσους δεν γνωρίζουν άτομα και καταστάστεις, πιθανόν να φαίνεται για έφοδος της
αστυνομίας. Έλα όμως που τα πρόστιμα που έδιναν κινητοποίησαν την ιδιοκτήτρια του
εργαστηρίου η οποία κατάλαβε πως δεν ήταν πραγματικοί αστυνομικοί. Πήρε τηλέφωνο
την Άμεση Δράση, τους διηγήθηκε το συμβάν, ενώ αυτό εκτυλισσόταν και έμαθε πως οι
λεγάμενοι ήταν ψεύτικα “όργανα” που αυτο-αποκαλούνται “Συνταγματική Αστυνομία του
άρθρου 120” και για άγνωστους λόγους είχαν ήδη παρανομήσει! Έτσι, βγήκαν για μαλί
και κατέληξαν κουρεμένοι. Η Αστυνομία τους μάζεψε όλους και αναμένεται να περάσουν
“αυτόφωρο”. Εδώ να δούμε αν θα έχει πέραση η “αφοσίωσή” τους στην έρευνα και
εφαρμογή του “Συντάγματος”.
Αυτά τα λίγα για σήμερα, διαβάζετε την στήλη μας “ου ψευδομαρτυρήσεις” για να μαθαίνετε
τις αλήθειες πίσω απ’ τα ψέματα των μέσων συσκότισης που πήραν 50+εκατομμύρια Ευρώ
απ’ το κρατικό χρήμα, όπως φαίνεται με πρωτοβουλία ενός κάποιου Πέτσα (τον ξέρει ο
θυρωρός του;), για να σας ζαλίζουν με τις “επιτυχίες” της επιτελικής κυβέρνησης-τσίρκο.
Διαβάζετε και ψάχνετε να βρείτε την αλήθεια διότι από το πολύ ψέμα τα τελευταία δυο
χρόνια, σε λίγο θα πιστέψουμε και μεις πως το Ελλαδιστάν είναι η Εδέμ που ονειρεύεται ο
καθένας μας...
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Ορεινή Αρκαδία: Σπάνιο κομψοτέχνημα από φύση και ιστορία
Πλούσια παράδοση, υποβλητική φύση,
ιστορικά χωριά, μοναστήρια και αρχαίες
πολιτείες.

μπαρουτόμυλο, το βυρσοδεψείο, τη
νεροτριβή, το ρακοκάζανο, τον νερόμυλο θα μάθετε για τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την
παραγωγή των προϊόντων.

Et in Arcadia ego. Ο ποταμός Λούσιος
αστράφτει στο φαράγγι του. Αρχαίοι ναοί
και παλιά μοναστήρια καθαγιάζουν τον
Γιάννης
τόπο. Ιστορικά χωριά με παραδοσιακή αρΚακαγιάννης
χιτεκτονική και καλόγουστους πέτρινους
ξενώνες. Η Ορεινή Αρκαδία: ένας ξεχωριστός, σχεδόν «μυθικός» προορισμός στην καρδιά της Πελοποννήσου. Στεμνίτσα, Δημητσάνα, Καρύταινα, Αρχαία Γόρτυνα, Μονές Προδρόμου και Φιλοσόφου. Ραφτινγκ, πεζοπορία,
παραδοσιακά προϊόντα και νόστιμες τοπικές συνταγές, ένα
μοναδικό στην Ελλάδα Μουσείο Υδροκίνησης. Μπορείτε να
τα απολαύσετε όλα ακόμη και σε ένα Σαββατοκύριακο.

Η θρυλική Τρίπολη
Επίκεντρο στην περιοχή η πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας είναι κτισμένη σε υψόμετρο 650μ. Ιδρύθηκε
στις αρχές του 14ου αι. και μέχρι τα
τέλη του 19ου αι. λεγόταν Τριπολιτσά. Πολλοί κατακτητές, όπως οι
Ενετοί και οι Τούρκοι, άφησαν εδώ τα
ίχνη τους. Στην Τρίπολη υπάρχουν
ακόμη κάποια διατηρητέα νεοκλασικά κτήρια και αξιόλογες εκκλησίες,
μεγάλες πλατείες και πάρκα. Αξίζει
να δείτε το Πολεμικό Μουσείο, το
Πνευματικό Κέντρο, τη Ματζούνειο
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη και
το εξαιρετικά οργανωμένο Αρχαιολογικό Μουσείο, σε κτήριο του Τσίλερ, όλα σπουδαία αξιοθέατα που
θα πλουτίσουν τις πολιτισμικές σας
εμπειρίες από την περιοχή.

Αξίζει να δείτε στην Ορεινή Αρκαδία

Τα διάσημα χωριά της Ορεινής Αρκαδίας
Απλώνονται στις δασωμένες πλαγιές με τα πέτρινα κεραμοσκεπή σπίτια και τις εκκλησίες με τα κομψά καμπαναριά.
Δημητσάνα, Στεμνίτσα, Καρύταινα. Κάθε χωριό και μια μακρόχρονη ιστορία, κάθε γειτονιά και ένα οικιστικό κόσμημα.
Σε όλα θα βρείτε αξιοθέατα και άπλετη ομορφιά. Στη Δημητσάνα θα επισκεφθείτε την ονομαστή Βιβλιοθήκη της και το
Μουσείο Υδροκίνησης. Στη Στεμνίτσα θα θαυμάσετε τον πύργο του Ροϊλού, το αρχοντικό του Μπουρνάζου και εκκλησίες
του 12ου και του 15ου αιώνα. Στην Καρύταινα θα εντυπωσιαστείτε από το κάστρο που το λένε «Τολέδο της Ελλάδας»:
κτίστηκε τον 13ο αιώνα και ήταν από τα πιο σημαντικά της
Πελοποννήσου.
«Ερημίτες» στο φαράγγι: οι Μονές Προδρόμου και
Φιλοσόφου
Με τη γλυκιά γεύση του λουκουμιού που θα σας φιλέψουν οι
μοναχοί, θα βγείτε στα ξύλινα μπαλκόνια της μονής Προδρόμου που κρέμεται πάνω από το φαράγγι του Λούσιου από
τον 16ο αιώνα: η θέα μόνο ως θεϊκή μπορεί να χαρακτηριστεί.
Η ομορφιά της φύσης της Πελοποννήσου βρίσκεται όλη εδώ,
απλωμένη στα πόδια σας.
Σε πολύ κοντινή απόσταση από τη μονή Προδρόμου, ένα εκπληκτικό μονοπάτι που κατηφορίζει μέχρι το ποτάμι του Λούσιου και ανηφορίζει στην απέναντι πλαγιά του φαραγγιού,
θα σας φέρει στην Νέα Μονή Φιλοσόφου, που κτίστηκε το
1691. Δείτε δίπλα της το καθολικό της παλιάς μονής του 10ου
αιώνα και μετά μπείτε στη Νέα Μονή, για να θαυμάσετε τις
τοιχογραφίες του 1693, ένα από τα σπουδαιότερα αξιοθέατα
της περιοχής.

Οι κρυμμένοι θησαυροί
της Ορεινής Αρκαδίας

Αρχαία Γόρτυνα: οι Αρχαίοι στην κοιλάδα
Το σημαντικότερο μνημείο στην ορεινή Αρκαδία από το αρχαίο παρελθόν της κοιλάδας του Λούσιου και ένας τόπος
πολύ ενεργειακός. Τα λείψανα της πόλης που ήκμασε στην
κλασική και την ελληνιστική εποχή βρίσκονται στην έξοδο του
φαραγγιού. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν τις δύο ακροπόλεις,
δύο Ασκληπιεία, λουτρικές εγκαταστάσεις, ναούς, ιαματικά
λουτρά.
Με τη δύναμη του νερού: το ξεχωριστό Μουσείο
Υδροκίνησης
Μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, παρουσιάζει τηv τεχνολoγία της πρoβιoμηχαvικής επoχής, η οποία εκμεταλλεύεται την κινητήρια δύναμη του νερού. Στον αναστηλωμένο

Rafting και πεζοπορία στο Λούσιο
Ιδανικός για rafting με φουσκωτές
βάρκες 6-8 ατόμων είναι ο ποταμός
Λούσιος. Το φαράγγι του ενδείκνυται, επίσης, για πεζοπορία. Σε αυτόν
τον τόπο της Πελοποννήσου, οι λάτρεις των σπορ στη φύση σίγουρα θα γεμίσουν τις μπαταρίες
τους.
Προϊόντα τοπικής παράδοσης
Τα μικρά τετράγωνα ζυμαρικά που θα δείτε στα μαγαζιά με
παραδοσιακά προϊόντα, τα λένε «τουτούμια». Αξίζει να αγοράσετε και τα άλλα χειροποίητα ζυμαρικά, βότανα ή γλυκά.
Στο εσωτερικό της σπιτιού της Ορεινής Αρκαδίας
Πώς ήταν το εσωτερικό του παραδοσιακού σπιτιού της
Ορεινής Αρκαδίας; Θα το δείτε στο Λαογραφικό Μουσείο
της Στεμνίτσας, μαζί με αναπαραστάσεις παραδοσιακών
εργαστηριών.

Ιδανικός προορισμός για τους ψηφιακούς νομάδες η Ελλάδα
Προσκλητήριο στους ψηφιακούς νομάδες
(Digital Nomads), τους ανθρώπους δηλαδή
που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο διατηρώντας παράλληλα την επαγγελματική τους
ζωή μέσα από την εξ’ αποστάσεως εργασία, να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα,
απευθύνει, η Marketing Greece, με όχημα
την δράσης Work From Greece και τη νέα
ψηφιακή πλατφόρμα που την πλαισιώνει.
Μάλιστα, όπως τονίζει σε συνέντευξη της
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διευθύνουσα σύμβουλος
της MG, Ιωάννα Δρέττα, η Ελλάδα έχει τη
δυναμική αλλά και τις προϋποθέσεις να
διεκδικήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού
των Digital Nomads. "Εκ φύσεως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, το κλίμα, η
γαστρονομία, οι βιωματικές εμπειρίες, αποτελούν βασικά στοιχεία προσέλκυσης ενδιαφέροντος. Προσθετικά σε αυτά, είναι το
σχετικά χαμηλό κόστος ζωής συγκριτικά με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες", αναφέρει.
Μέσω της δράσης Work From Greece,

όπως τονίζει η Ιωάννα Δρέττα, επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σημείο επαφής, όπου οι εν
δυνάμει ψηφιακοί νομάδες, όπως
εξηγεί, "θα μπορούν να λαμβάνουν
χρηστικές, χρήσιμες και αξιόπιστες
πληροφορίες, inspirational tips και
περιεχόμενο, contact points με τα
υπάρχοντα communities αλλά και
λύσεις μέσα από την ενσωμάτωση
υπηρεσιών που ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις του εν λόγω κοινού". Η πρωτοβουλία, Work From
Greece, που τελεί υπό την αιγίδα
των υπουργείων Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποτελεί
το πρώτο βήμα προσέγγισης των
Digital Nomads, που όπως τονίζεται, δεν περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη
αγορά, αλλά δραστηριοποιούνται σε όλο
τον κόσμο.
Στο σημείο αυτό, η διευθύνουσα σύμβουλος

της Marketing Greece, προαναγγέλλει ότι
στο μέλλον η MG προχωρήσει σε παραγωγή νέου οπτικοακουστικού περιεχομένου:
"Θα υλοποιήσουμε off line δράσεις με στόχο
την επικοινωνία της Ελλάδας ως ιδανικού
προορισμού για τους Digital Nomads και

θα εξακολουθήσουμε να κάνουμε
άνοιγμα προς όλους. Όπως όλες
οι δράσεις μας, έτσι και αυτή προϋποθέτει τη συνεργασία και τη συνέργεια με όλους, καθώς έχουμε
όλοι μας δει, πως η ένωση δυνάμεων μόνο μεγιστοποίηση αποτελεσμάτων μπορεί να φέρει".
Εστιάζοντας εξάλλου στα οφέλη
που προκύπτουν για την Ελλάδα
από την έλευση των ψηφιακών νομάδων, η κυρία Δρέττα υπογραμμίζει ότι το όφελος από τους Digital
Nomads μπορεί να είναι πολλαπλό
για τη χώρα μας και να αποτελέσει
ένα σημαντικό μοχλό ανάπτυξης.
Επιπρόσθετα, εξηγεί, η προοπτική
κάποιοι από τους Digital Nomads
να εγκατασταθούν στην Ελλάδα, θα ενισχύσει την προσέλκυση ταλέντων (talent
density) στην χώρα μας, αλλά και την επιχειρηματικότητα μέσα από την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση.
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Trivago: Οι τρεις τάσεις που θα
επικρατήσουν στα ταξίδια το 2022
Τρεις τάσεις που θα επικρατήσουν στα
ταξίδια το 2022, εντόπισε και παρουσιάζει η πλατφόρμα trivago.
Οι ανάγκες των καταναλωτών καθώς
επιστρέφουν στις διακοπές είναι μεγαλύτερες σε σύγκριση με την εποχή
προ πανδημίας, και περιλαμβάνουν την
ασφάλεια, το value και τη συνολική ταξιδιωτική εμπειρία.
Οι ταξιδιώτες συνεχίζουν να επιθυμούν
να γνωρίζουν ότι εάν μπορούν να ταξιδέψουν θα είναι σε θέση να επιστρέψουν
στο σπίτι τους και ότι δεν θα αναγκαστούν να παραμείνουν στον προορισμό
για μεγαλύτερο διάστημα λόγω των
lockdown και των κανόνων καραντίνας.
Οι σημαντικότερες ταξιδιωτικές τάσεις
όπως τις αναδεικνύει η trivago, είναι οι
ακόλουθες...
-Μεγάλες πόλεις | Μετά το ξέσπασμα της
πανδημίας, καταγράφηκε στροφή για διακοπές παραλίας και σε προορισμούς με
πλούσια φύση. Οι καταναλωτές επιθυμούσαν να αποφύγουν τα μεγάλα πλήθη, να
επισκέπτονται την ύπαιθρο και, το σημαντικότερο όλων, να χαλαρώνουν. Με την άρση
όμως ορισμένων περιορισμών στα ταξίδια,
η trivago προβλέπει την επιστροφή των ταξιδιών σε πόλεις όπως το Λονδίνο, το Άμστερνταμ, η Σιγκαπούρη, η Νέα Υόρκη και
το Σικάγο.
-Οι Staycations θα παραμείνουν | Η μεγάλη
τάση της πανδημίας ήταν ότι οι άνθρωποι
έμεναν περισσότερο στο σπίτι ή τουλάχιστον κοντά σε αυτό. Οι καταναλωτές έμαθαν
να αγαπούν την περιοχή τους ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια των lockdown, και
προτίμησαν τα μικρότερα ταξίδια πιο κοντά στο σπίτι. Πολλοί ταξιδιώτες, όσο πιο

μακριά ταξιδεύουν από το σπίτι, τόσο πιο
αβέβαιοι νιώθουν. Οι Staycations προσφέρουν την ίδια αίσθηση ταξιδιού στους καταναλωτές, με το πλεονέκτημα της ασφάλειας
ότι οι ταξιδιώτες μπορούν να επιστρέψουν
ανά πάσα στιγμή στο σπίτι εάν αυτό είναι
απαραίτητο.
-Η επαναφορά των επαγγελματικών ταξιδιών καθυστερεί | Η έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού το καλοκαίρι του 2021
οδήγησε πολλές εταιρίες να επανεξετάσουν
το σχεδιασμό για το άνοιγμα των γραφείων
τους, βάζοντας φρένο στην επιστροφή των
επαγγελματικών ταξιδιών. Η trivago προβλεπει ότι η στροφή στην απομακρυσμένη
εργασίας και οι βελτιωμένες λύσεις όπως
οι επαφές μέσω βίντεο για πωλήσεις και
μάρκετινγκ θα συνεχίσει να περιορίζει τα
επαγγελματικά ταξίδια. Το ερχόμενο έτος
προβλέπεται μικρή ανάκαμψη των επαγγελματιών ταξιδιών, κυρίως σε μεγάλους
αστικούς κόμβους όπως η Νέα Υόρκη και
το Λονδίνο, όμως η πλήρης επιστροφή τους
τοποθετείται πολύ αργότερα.

Όλες οι αεροπορικές αφίξεις στον
Καναδά, εκτός από τις ΗΠΑ, πρέπει
τώρα να ελέγχονται κατά την άφιξη
και να απομονώνονται μέχρι να
γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα
Αυτό ισχύει ακόμη και για πλήρως
εμβολιασμένους ταξιδιώτες.
Η είδηση ήταν μέρος της ανακοίνωσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σχετικά με τρεις ακόμη χώρες που προστέθηκαν στη λίστα
παρακολούθησης, λόγω μεγάλης
προσοχής σχετικά με την παραλλαγή «όμικρον».
«Όλοι οι αεροπορικοί ταξιδιώτες που προέρχονται από χώρες
εκτός Καναδά, εκτός από τις ΗΠΑ,
θα πρέπει τώρα να υποβληθούν
σε εξετάσεις στο αεροδρόμιο στο
οποίο προσγειώνονται στον Καναδά», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Jean-Yves
Duclos. Ο νέος κανόνας ισχύει ακόμη και
για πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες.
«Πρέπει να απομονωθούν μέχρι να πάρουν
τα αποτελέσματα των δοκιμών τους», είπε
ο Duclos.
Η ανακοίνωση αποτελεί πλήγμα για τον ταξιδιωτικό κλάδο που μόλις αρχίζει να πατά
στα πόδια του. Δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση για το πώς τα αεροδρόμια του Καναδά - περισσότερα από τα οποία μόλις άνοιξαν ξανά για διεθνή ταξίδια - θα χειριστούν

τους τεράστιους όγκους των τεστ.
3 χώρες προστέθηκαν στη λίστα παρακολούθησης της «OMICRON»
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προσθέτει
τρεις ακόμη χώρες στη λίστα παρακολούθησης λόγω της έξαρσης του ιού σχετικά με
την παραλλαγή όμικρον.
Οι αφίξεις από την Αίγυπτο, το Μαλάουι και
τη Νιγηρία θα υπόκεινται πλέον στα ίδια
πρωτόκολλα με τις αφίξεις από τις επτά
χώρες που ανακοινώθηκαν την περασμένη
εβδομάδα: Νότια Αφρική, Λεσότο, Μποτσουάνα, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Ναμίμπια και Εσβατίνι.
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Η Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα την 1η Δεκεμβρίου 1913
Τι ήταν κεκτημένο από πριν και τι άλλαξε;

Γράφει ο Γιώργος Λιμαντζάκης
*
Για πολλούς, η 1η Δεκεμβρίου
1913 σηματοδοτεί το επίσημο τέλος του Κρητικού Ζητήματος, με
την ανακήρυξη της Ένωσης Κρήτης και Ελλάδας στο Κάστρο του
Φιρκά των Χανίων, παρουσία του
τότε πρωθυπουργού Ελευθερίου
Βενιζέλου και του βασιλιά Κωνσταντίνου. Η Ένωση ήταν πλέον
γεγονός, αλλά πέραν αυτού τι
άλλαξε πραγματικά στο νησί; Δεν
ήταν ήδη ελεύθερη η Κρήτη; Ή
μήπως δεν είχε ήδη ενωθεί, κατά
τους Κρητικούς από το 1908, και
για την κυβέρνηση της Αθήνας
από τον Οκτώβριο του 1912; Κατά
πόσο διαφοροποιήθηκε το κεκτημένο αυτό μετά την 1η Δεκεμβρίου, και με
ποιό τρόπο;

Η εκκρεμότητα του
Κινήματος του 1908

Το Κρητικό Ζήτημα ακολούθησε μια δαιδαλώδη ιστορική πορεία μέχρι τις αρχές του
20ου αιώνα, όταν με αφορμή την προκήρυξη εκλογών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία,
η κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας κήρυξε
με ψήφισμά της στις 22 Σεπτεμβρίου 1908
την ένωση με την Ελλάδα. Η τότε ελληνική
κυβέρνηση αρνήθηκε να αναγνωρίσει την
ένωση και να δεχτεί τους Κρήτες βουλευτές
στο ελληνικό κοινοβούλιο, φοβούμενη ότι
μια τέτοια κίνηση θα προκαλούσε την Πύλη
να προβεί σε νέες επιθετικές ενέργειες κατά
της Ελλάδας, όπως είχε άλλωστε συμβεί
κατά τον «ατυχή πόλεμο» του 1897, με ολέθρια αποτελέσματα για την τελευταία, όπως
μια ταπεινωτική ήττα και διεθνής οικονομικός έλεγχος.
Στο πλαίσιο αυτό, το ζήτημα παρέμεινε εκκρεμές μέχρι το Νοέμβριο του 1910, όταν
ανακινήθηκε με αφορμή τη νίκη των Φιλελευθέρων στις εκλογές που διενεργήθηκαν
στην Ελλάδα, και την ανάληψη της εξουσίας
από τον Βενιζέλο. Το γεγονός αυτό δημιούργησε στους Κρήτες την πεποίθηση ότι
η ένωση ήταν κοντά, αλλά οι εξελίξεις επρόκειτο σύντομα να τους διαψεύσουν και πάλι.
Η άρνηση του Βενιζέλου να δεχτεί τους Κρήτες βουλευτές στην ελληνική Βουλή, στο
όνομα της αποφυγής προκλήσεων κατά της
Πύλης, δημιούργησε έντονες αντιδράσεις
στην Κρήτη στα τέλη του 1911. Αποτέλεσμα
αυτών υπήρξε η επικράτηση της συντηρητικής μερίδας στο νησί και η συγκρότηση
«Επαναστατικής Συνέλευσης» από πληρεξούσιους που είχαν εκλεγεί από ένοπλα
συλλαλητήρια, με νέα «Επαναστατική Κυβέρνηση» υπό τον Αντώνη Μιχελιδάκη.
Με σχετικό ψήφισμά της, η νέα κρητική κυβέρνηση αποφάσισε να σταλούν και πάλι
βουλευτές στην ελληνική Βουλή τον Απρίλιο, ενώ εξέδωσε διάταγμα για την προκήρυξη εκλογών την ίδια ημερομηνία που θα
διεξάγονταν και στην Ελλάδα, στις 11/25
Μαρτίου 1912. Ενώπιον των εξελίξεων αυτών, οι Δυνάμεις αποφάσισαν να μη μείνουν
αδρανείς στα τεκταινόμενα, καθώς οι επανειλημμένες προσπάθειες των Κρητών να
μετάσχουν στο ελληνικό κοινοβούλιο ισοδυναμούσαν με πλήρη ένωση, και υπό αυτή
την έννοια απειλούσαν το υφιστάμενο καθεστώς. Αποφασισμένες να αποθαρρύνουν

κάθε σχετική πρωτοβουλία, συμφώνησαν
στην αποστολή μοίρας του βρετανικού
ναυτικού στο Αιγαίο, η οποία θα εμπόδιζε
τη μετάβαση των Κρητών βουλευτών στην
Αθήνα.1
Άμεση ήταν όμως και η αντίδραση του Βενιζέλου, ο οποίος σε κατεπείγον μήνυμά
του προς τον κυβερνητικό αντιπρόσωπο
στα Χανιά, υπογράμμιζε ότι «Οι Κρήτες λησμονούν ότι τίθενται αντιμέτωποι, όχι μόνον
της Τουρκίας και των Μεγάλων Δυνάμεων,
αλλά και αυτού τούτου του ελευθέρου Βασιλείου, του οποίου η κυβέρνησις δεν εννοεί
να αποδεχθή το κρητικόν πραξικόπημα και
να έλθη εις άκαιρον ρήξιν με την Τουρκίαν.
Συντόνως και άνευ απώλειας μιάς ημέρας
ασχολουμένη με την στρατιωτικήν συγκρότησιν της χώρας, η κυβέρνησις αξιοί όπως
εις την γνώμην της προσαρμοσθή η γνώμη των πολιτικών αρχηγών της Κρήτης».2
Με δεδομένο ότι στις εκλογές στην Κρήτη
επικράτησαν τελικά οι αντιβενιζελικοί, οι
Κρήτες αντιπρόσωποι δεν αποθαρρύνθηκαν ούτε από την κινητοποίηση του βρετανικού στόλου, ούτε από τη σκόπιμη αναβολή ενάρξεως των εργασιών του ελληνικού
κοινοβουλίου. Όταν τελικά το σώμα συνήλθε την 1η Ιουνίου, οι Κρήτες πληρεξούσιοι
επιχείρησαν να εκβιάσουν την είσοδό τους
στην αίθουσα, αλλά ο Βενιζέλος διέταξε τη
βίαιη απομάκρυνσή τους. Η στάση του αυτή
έδωσε λαβή για ποικίλα σχόλια και κριτική
-τόσο εντός όσο και εκτός του κοινοβουλίου- και μόνο η εσπευσμένη διακοπή των
εργασιών της Βουλής επέτρεψε την εξουδετέρωση των αντιδράσεων.

Οι Βαλκανικοί και η
πρακτική τέλεση της
ένωσης

Την ίδια περίοδο, η κλιμάκωση του ιταλοτουρκικού πολέμου που μαινόταν από τον
Σεπτέμβριο του 1911 με επίκεντρο τη Λιβύη,
έμελλε να προσφέρει μια διαφορετική διέξοδο στα του Κρητικού Ζητήματος.3 Η στάση
της Πύλης και η τροπή του πολέμου είχαν
κάνει εμφανή την αδυναμία των Οθωμανών
να υπερασπιστούν τα εδάφη της αυτοκρατορίας, ενθαρρύνοντας τα βαλκανικά κράτη
να ενισχύσουν τους μεταξύ τους δεσμούς
και να προωθήσουν πιο ενεργά τις εδαφικές
τους βλέψεις. Στο πλαίσιο αυτό, και ιδιαίτερα από τις αρχές του 1912, η διπλωματική
δραστηριότητα μεταξύ Σερβίας, Βουλγαρίας
και Ελλάδας για τη συγκρότηση συμμαχίας επιταχύνθηκε, καθιστώντας σαφές ότι ο

πόλεμος για τα ευρωπαϊκά
εδάφη της αυτοκρατορίας δε θα αργούσε πολύ
ακόμα.4
Εκμεταλλευόμενος τη συγκυρία, ο Βενιζέλος έθεσε
το Κρητικό ενώπιον της
Βουλής την 1η Οκτωβρίου,
προτείνοντας τη διενέργεια
νέων εκλογών στην Κρήτη,
αφού οι αντιπρόσωποι της
Συνέλευσης και της προσωρινής κυβέρνησης δεν
είχαν εκλεγεί σύμφωνα με
τον Καταστατικό Χάρτη
του ελληνικού βασιλείου.
Την ίδια μέρα, η ελληνική
κυβέρνηση έστειλε επίσημη διακοίνωση προς την
κρητική, όπου δήλωνε ότι «η Ελληνική Κυβέρνησις, καθ’ ην στιγμήν απεφασίζετο η
επιδίωξις εν τη Ευρωπαϊκή Τουρκία ριζικών
μεταρρυθμίσεων, δηλοί ότι αποδέχεται την
ένωσιν της Κρήτης μετά της Ελλάδος και
αποδέχεται όπως του λοιπού ενυπάρχει
κοινόν Κοινοβούλιον δια το ελεύθερον Βασίλειον και δια την νήσον Κρήτην».5
Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων διάβασε στο σώμα το ψήφισμα που κήρυσσε
την ένωση, αλλά το καθεστώς της αυτονομίας δεν διαταράχθηκε τύποις μέχρι το τέλος
του πολέμου.6 Ο Βενιζέλος έστειλε στο νησί
ως Γενικό Διοικητή το Στέφανο Δραγούμη,
ο οποίος ανέλαβε επίσημα καθήκοντα στις
12 Οκτωβρίου (τη μέρα που κηρύχθηκε ο
πόλεμος κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας), ενώ την ίδια μέρα έφτασε στην Αθήνα
το πρώτο κρητικό σύνταγμα 2.000 ανδρών,
το οποίο προωθήθηκε στη Θεσσαλία, όπου
ο πόλεμος είχε ξεκινήσει από τις 4 Οκτωβρίου.7 Μερικούς μήνες αργότερα και αφού το
μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας είχε πια
απελευθερωθεί, στις 14 Φεβρουαρίου 1913
έγινε επίσημα η υποστολή των σημαιών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των Δυνάμεων από το φρούριο της Σούδας, το τελευταίο δηλαδή μέρος στην Κρήτη στο οποίο
αυτές παρέμεναν. Η πλήρης και ουσιαστική
αυτοδιάθεση της Κρήτης ήταν και συμβολικά γεγονός, καθώς δεν υπήρχαν πια ξένα
σύμβολα «προστασίας» ή επικυριαρχίας
στο νησί, αλλά ούτε και καμία πρόθεση να
αποκατασταθούν.

Η νομική επικύρωση του
νέου καθεστώτος και η
επίσημη τελετή

Με το τέλος του Α’ Βαλκανικού Πολέμου, τα
εμπόλεμα μέρη κλήθηκαν να υπογράψουν
τη Συνθήκη του Λονδίνου (30 Μαΐου 1913),
στο άρθρο 4 της οποίας αναφέρεται ότι ο
σουλτάνος «εκχωρεί την Νήσον Κρήτην εις
τους συμμάχους ηγεμόνας και υπέρ αυτών
παραιτείται παντός δικαιώματος επί της
Νήσου ταύτης».8 Η μετάβαση της επί της
Κρήτης κυριαρχίας από την Οθωμανική
Αυτοκρατορία στην Ελλάδα επιβεβαιώθηκε
ακολούθως από ένα δεύτερο ελληνοοθωμανικό πρωτόκολλο, το οποίο υπεγράφη
στην Αθήνα στις 1/14 Νοεμβρίου 1913. Με
βάση το άρθρο 4 αυτού, οι «Μουσουλμάνοι
και Ισραηλίτες» των Νέων Χωρών θα έπρεπε μέσα σε μια ορισμένη ημερομηνία να
επιλέξουν αν θα αποκτήσουν την ελληνική

υπηκοότητα ή θα διατηρήσουν την οθωμανική. Σύμφωνα με το άρθρο 6, όσοι επέλεγαν την οθωμανική υπηκοότητα όφειλαν
να εγκαταλείψουν την ελληνική επικράτεια,
αλλά διατηρούσαν την ακίνητη περιουσία
τους και το δικαίωμα να τη διαχειρίζονται
μέσω τρίτων.9 Μετά την υπογραφή των κειμένων αυτών, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε
από τις Δυνάμεις στις 29 Νοεμβρίου να αναγνωρίσουν την κατάργηση των διομολογήσεων στις πρώην οθωμανικές κτήσεις που
προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα, μεταξύ των
οποίων και η Κρήτη.10 Οι Δυνάμεις αποδέχτηκαν σιωπηρά το γεγονός, δηλώνοντας
ότι «έλαβον γνώση της Διακοινώσεως της
Ελληνικής Κυβερνήσεως».11Ακολούθως,
και προς επικύρωση του νέου καθεστώτος,

στις 28 Νοεμβρίου 1913 ο Γενικός Διοικητής
Κρήτης απηύθυνε προκήρυξη προς τον
κρητικό λαό, ενημερώνοντας ότι «ο δαφνοστεφής Βασιλεύς μας, συνοδευόμενος
υπό του πρωθυπουργού και επιβαίνων
μοίρας του ένδοξου ημών στόλου, έρχεται
την προσεχή Κυριακήν, ίνα επισφραγίση
επισήμως και οριστικώς την περιπόθητον
ένωσιν της Κρήτης μετά της Μητρός Ελλάδος».12 Στο πλαίσιο αυτό, η ανακήρυξη
της ένωσης πραγματοποιήθηκε τελικά με
κάθε επισημότητα την 1η Δεκεμβρίου 1913,
με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στο
φρούριο του Φιρκά των Χανίων, παρουσία
του Βασιλιά Κωνσταντίνου και του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου. Το γεγονός
σηματοδότησε το επίσημο τέλος της Κρητικής Πολιτείας, και την αρχή μιας νέας περιόδου για την πολιτική ζωή της Κρήτης, στο
πλαίσιο πλέον του ελληνικού κράτους.
Περισσότερα σχετικά με την εξέλιξη του
Κρητικού Ζητήματος και τη θέση και στάση της μουσουλμανικής κοινότητας μπορεί κανείς να βρει στο βιβλίο του Γιώργου
Λιμαντζάκη με τίτλο «Οι Τουρκοκρήτες και
το Κρητικό Ζήτημα από την Ύστερη Τουρκοκρατία έως την Ένωση» που κυκλοφορεί
από τις Εκδόσεις Έρεισμα.
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13 Γυναικοκτoνίες στην Ελλάδα.
γράφει ο Πλάτων Ρούτης

Πόσο εύκολά είναι να σηκώσεις το μαχαίρι, το πιστόλι και ότι άλλο φονικό όπλο να
αφαιρέσεις τη ζωή ενός ανθρώπου που το
θεωρείς κτήμα σου. Αυτά τα ανθρωπόμορφα τέρατα που ζουν ανάμεσα μας όχι μόνο
βρωμίζουν τον τόπο με τις δολοφονικές
πράξεις τους, είναι τα παράσιτα μιας κοινωνίας που φθίνει. Είναι τα απόβλητα μιας κοινωνίας που επικρατεί ο νόμος του «εγώ καθαρίζω για πάρτη μου γιατί η ζωή του άλλου
ανθρώπου μου ανήκει». Είναι η χειρότερη,
η πιο ακραία μορφή βίας κατά των γυναικών. Αυτού του είδους βίας ενάντια στις γυναίκες έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην
Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως.
Tα χέρια των συντρόφων και συζύγων τους
βάφτηκαν με το αίμα τους. Την σκότωσε
για λόγους «τιμής» σου λέει ο άλλος στην
είδηση, σε μια κοινωνία που ο ίδιος ο δολοφόνος δέχεται τη δική του τιμή της δουλειάς
του να την πουλάει τόσο εξευτελιστηκά χαμηλά στο αφεντικό του. Στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης για «λόγους τιμής» δολοφόνησε
την 48χρονη σύζυγο του με συνολικά 23 μαχαιριές και μετά την δολοφονία πήγε μόνος
του, στους δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
μπροστά από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού
Πύργου και τους είπε, «παιδιά σκότωσα τη
γυναίκα μου». Ποια είναι η «τιμή» αυτού
του τερατόμορφου ατόμου;
Συνολικά 13 γυναίκες δολοφονήθηκαν στην
Ελλάδα μέσα στο 2021. Δράστες, είναι εκείνοι που πίστεψαν πως οι ζωές αυτών των

γυναικών τους ανήκουν, είναι ιδιοκτησία
τους και προστατεύουν αυτή την ιδιοκτησία
τους. «Γυναίκες που πήραν (πολύ σωστά)
την απόφαση να φύγουν μακριά από μια κακοποιητική τοξική σχέση έγιναν τα θύματα
αδίστακτων δολοφόνων που ήταν οι πρώην σύντροφοι και σύζυγοι τους», λέει μία
ψυχολόγος. Η 32χρονη εκπαιδευτικός στη
Ρόδο πυροβολείτε εν ψυχρό μέρα μεσημέρι
την ώρα που βγαίνει από το αυτοκίνητο της.
Ο 40χρονος πρώην σύντροφός της εμφανίζεται μπροστά της με μια κυνηγετική καραμπίνα και την εκτελεί. Ήταν η απάντηση
του στην απόφαση της για τον χωρισμό. Το
καπιταλιστικό σύστημα που επικρατεί επεκτείνεται και στις σχέσεις των ανθρώπων
και έχει ως βασική αρχή την εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο, την προστασία
της ιδιοκτησίας και η γυναίκα θεωρείται
προσωπική ιδιοκτησία. Αυτό επεκτείνεται
και στις ανθρώπινες σχέσεις ιδιοκτησίας
που μια από τις χειρότερες μορφές της είναι
οι δολοφονίες γυναικών.
Εκεί φαίνεται η δειλία τους, να τα βάλουν τις
περισσότερες φορές με ανυπεράσπιστες
γυναίκες. Ο αριθμός των γυναικών που
έχουν δολοφονηθεί από άντρες, συζύγους,
αλλά και αγνώστους τρομάζουν. Μιλάμε
μόνο για δολοφονίες και όχι για κακοποίηση
γενικά που ανήκει σε μία άλλη στατιστική
κατηγορία. Δεκατρείς γυναικοκτονίες μέσα
σε 11 μήνες, από τις αρχές του 2021. Γυναίκες που βίωναν τον εφιάλτη της κακοποίησης μέσα στο σπίτι τους, επέλεξαν να μη
μιλήσουν και τελικά δολοφονήθηκαν από
τα χέρια των ίδιων των συντρόφων και των
συζύγων τους.

Η βία κατά των γυναικών είναι μια κουλτούρα συνυφασμένη με το σάπισμα του καπιταλιστικού συστήματος και με την αντίληψη
ότι τα γυναικόπαιδα είναι παράπλευρες
απώλειες, επεσήμανε η Λιάνα Κανέλλη,
βουλευτής του ΚΚΕ, μιλώντας στην εκπομπή «ΕΡΤ Σαββατοκύριακο» της ΕΡΤ1, για
τις δολοφονίες και τη βία κατά των γυναικών. «Τα κλειστά στόματα είναι το πρόβλημα. Αυτό το οποίο έχει σαπίσει στην κοινωνία είναι το κακώς εννοούμενο «κλειστό
στόμα». Θέλει να νοιάζεσαι για το διπλανό
σου, όταν ζεις σε μια κοινωνία όπου όλα είναι «ατομική ευθύνη», όπου επικρατεί το «ο
θάνατός σου η ζωή μου», τόνισε ανάμεσα
σε άλλα. Η βία κατά των γυναικών οδηγεί
πολλές φορές στην αφαίρεση της ζωής τους
και δεν είναι μόνο «ατομική ευθύνη» αλλά
είναι ευθύνη όλης της κοινωνίας.

Σβολόπουλος, Η Ελληνική Εξωτερική
Πολιτική 1900-1945, σελ. 68-74.
5 «Προς την Κρητικήν Κυβέρνησιν, Χανιά: Φέροντες ταύτα εις γνώσιν υμών,
παρακαλούμεν να εξακολουθήσητε επί
του παρόντος ασκούντες την διοίκησιν,
παρασκευάζοντες τα της διεξαγωγής
κανονικών εκλογών προς αποστολήν
νόμιμων αντιπροσώπων της Νήσου εις
το Εθνικόν Κοινοβούλιον, μεριμνώντες
μάλιστα πάντως υπέρ της διατηρήσεως της τάξεως και της λυσιτελούς προστασίας του μουσουλμανικού πληθυσμού». Αθήνα, 1η Οκτωβρίου 1912. Σ.
Αλιγιζάκη, Η επαναστατική προκήρυξη
της 22ας Σεπτεμβρίου 1908, σελ. 170.
6 Σ. Αλιγιζάκη, «Πολιτικές εξελίξεις και
γεγονότα», Κρητική Πολιτεία, τεύχος
1ο, σελ. 10.
7 Ι. Χρηστάκης & Γ. Πατεράκης, Η Κρήτη και η Ιστορία της, σελ. 347.
8 Η Σερβία παραιτήθηκε από κάθε δικαίωμα επί της Κρήτης με την ελληνοσερβική Συνθήκη Φιλίας και Συμμαχίας
του 1913. Ακολούθησε ο Β’ Βαλκανικός
πόλεμος, ο οποίος έληξε με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου στις 28/10
Αυγούστου και την παραίτηση και της
Βουλγαρίας (Άρθρο 5) από κάθε αξίωση στην Κρήτη. Σ. Αλιγιζάκη, «Πολιτικές εξελίξεις και γεγονότα», Κρητική
Πολιτεία, τεύχος 1ο, σελ. 10.
9 Η συμφωνία αναφορικά με το καθεστώς των μουσουλμάνων της Ελλάδας
δεν επρόκειτο ωστόσο να συμβάλλει
στην βελτίωση των ελληνοτουρκικών
σχέσεων, καθώς με διακοίνωσή τους
στις 13 Φεβρουαρίου 1914 οι Δυνάμεις συνέδεσαν την αναγνώριση της

ελληνικής κυριαρχίας επί των νησιών
του ανατολικού Αιγαίου με την απόσυρση των ελληνικών στρατευμάτων από
τη Βόρεια Ήπειρο και την αποθάρρυνση κάθε αντίδρασης απέναντι στην αλβανική κυριαρχία. Η Ελλάδα απέσυρε
όντως τα στρατεύματά της και ενθάρρυνε τη συνεργασία του ντόπιου πληθυσμού με τις αλβανικές αρχές, αλλά
η Πύλη εξακολούθησε να μην αναγνωρίζει την κατακύρωση των νησιών του
ανατολικού Αιγαίου στην Ελλάδα, στάση που υποβάθμισε κάθε απόπειρα
διευθέτησης των εκκρεμών διαφορών
μέχρι την κήρυξη του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου στην Ευρώπη, τον Ιούλιο του
1914.
10 Με βάση τη σχετική διακοίνωση, η
ελληνική κυβέρνηση «θεωρεί τας διομολογήσεις εις τας υπ’ αυτής προσαρτηθείσας νέας χώρας ως καταργηθείσας,
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Σημειώσεις:
•

•
•

•

1 Παράλληλα, οι Δυνάμεις επανέλαβαν
με διακοίνωση των προξένων τους στα
Χανιά στις 13 Φεβρουαρίου την απόφασή τους να μη δεχτούν αλλαγή του
καθεστώτος της Κρήτης, ενώ απείλησαν με αλλεπάλληλα υπομνήματα για
«άγνωστες συνέπειες» και «επιδείνωση της κατάστασης», ιδίως αν συνεχίζονταν οι διακρίσεις σε βάρος των μουσουλμάνων βουλευτών. Σ. Αλιγιζάκη,
Η επαναστατική προκήρυξη της 22ας
Σεπτεμβρίου 1908, σελ. 170.
2 Κ. Σβολόπουλος, Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 1900-1945, σελ. 63.
3 Η Ρώμη επέδωσε τελεσίγραφο στην
Πύλη στις 27 Σεπτεμβρίου 1911, και
ενώπιον της άρνησης της τελευταίας
να εκχωρήσει τη Λιβύη, οι εχθροπραξίες ξεκίνησαν δύο μέρες μετά. Ο πόλεμος ωστόσο έμελλε να διαρκέσει
αρκετά περισσότερο από τις αρχικές
προβλέψεις, και σε μια απόπειρα να
εκβιάσει την τουρκική υποχώρηση, η
Ιταλία βομβάρδισε τα Δαρδανέλλια
(Çanakkale) και κατέστρεψε μέρος του
τουρκικού στόλου στη Βηρυττό και την
Υεμένη, ενώ το Μάιο του 1912 αποβίβασε στρατεύματα και κατέλαβε τα
Δωδεκάνησα.
4 Το πρώτο στάδιο προς τη συγκρότηση της συμμαχίας αυτής ήταν η σερβοβουλγαρική συνθήκη που υπογράφηκε στις 13 Μαρτίου 1912, η οποία
συμπληρώθηκε από αντίστοιχη ελληνοβουλγαρική στις 29 Μαϊου 1912. Κ.
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•

•
•
•

•

Μία τρομερή σκηνή άγριας δολοφονίας
αλλά και βίας περιγράφεται στην είδηση
από τοπική εφημερίδα του Αγρινίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που
μεταφέρει το agrinionews.gr, 35χρονος

•

σκότωσε τη 54χρονη μητέρα του με μαχαίρι, και τραυμάτισε τη γιαγιά του η οποία
ειδοποίησε τις αρχές. Το φονικό σημειώθηκε σε σπίτι στην περιοχή του παλαιού Νοσοκομείου όπου βρίσκεται ισχυρή δύναμη
της Αστυνομίας. Ο δράστης συνελήφθη
και ανακρίνεται. Όπως αναφέρει κάτοικος
της περιοχής το έγκλημα έγινε στις 6πμ το
πρωί, και ο δράστης προσπάθησε ανεπιτυχώς να φύγει από το παράθυρο.
Στις αρχές του Αυγούστου η 47χρονη Σταυρούλα, δολοφονείται πισώπλατα με καραμπίνα από έναν 49χρονο μέσα στην επιχείρησή της στο Ρέθυμνο.
Τον Ιούνιο του 2021 , η 64χρονη Ελένη πυροβολείται εξ επαφής από τον εν διαστάσει
σύζυγό της έξω από το σπίτι της στην Αγία
Βαρβάρα.
Η 28χρονη Κωνσταντίνα έχει αποδράσει
από έναν εφιαλτικό γάμο κι έχει βρει καταφύγιο στο σπίτι του αδελφού της στη Μακρυνίτσα. Ο σύζυγός της θα εμφανιστεί
μπροστά τους και θα σκοτώσει και τους δυο
με μαχαίρι. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης για την επίθεση σοκάρουν το
πανελλήνιο.
«Καρολάιν, Ντόρα, Γαρυφαλιά, Κωνσταντίνα, Σταυρούλα, Μόνικα. Ονόματα, γυναίκες
άγνωστες η μία με την άλλη. Το μόνο κοινό που έχουν είναι ότι είναι ανάμεσα στις
13 γυναίκες που δολοφονήθηκαν από τους
συντρόφους τους. Αυτή η μαύρη λίστα με
τα 13 ονόματα του 2021 είναι η πιο δυνατή
γυναικεία κραυγή για να μην προστεθούν
και άλλες. Φωνάζει για δικαίωση για αυστηρότερους νόμους και για υποστήριξη των
γυναικών πριν να είναι πολύ αργά», αναφέρει χαρακτηριστικά αρμόδια εγκληματολόγος. Μιλάει να δει η κοινωνία σε ποιες
βάσεις στηρίζεται και συνέχεια αποτυχαίνει
να προστατεύσει την ζωή των μελών της.
Ποιες αξίες αυτή η κοινωνία εξυπηρετεί.
καθώς και τα εξ αυτών απορρέοντα
δικαιώματα υπέρ των ξένων». Σ. Παπαμανουσάκης, Η Ξενοκρατία στην Κρήτη, 1979, σελ. 163.
• 11 Οι πρόξενοι «εδήλωσαν εις τον κον
Γενικόν Διοικητήν ότι αναγνωρίζουν
επισήμως την Ένωσιν της Κρήτης μετά
της Ελλάδος και αυτόν ως επίσημον
αντιπρόσωπον της Ελληνικής Κυβερνήσεως». Δ. Νικολακάκης, Η Ένωση
της Κρήτης, σελ. 22.
• 12 Σ. Αλιγιζάκη, Η επαναστατική προκήρυξη της 22ας Σεπτεμβρίου 1908,
σελ. 182.
O Γιώργος Λιμαντζάκης είναι απόφοιτος
Τουρκικών Σπουδών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (ΜΑ) στις Διεθνείς και
Ευρωπαϊκές Σπουδές, Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και
Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστημίου
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Κύπελλο Ελλάδας: Σέντρα στη
φάση των «16» -Τα βλέμματα
σε Χαριλάου και Λεωφόρο
Με έξι αναμετρήσεις ανοίγει την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου η φάση των «16»
του Κυπέλλου Ελλάδας
στο ποδόσφαιρο. Κάποιες εξ αυτών έχουν ξεκάθαρα φαβορί και άλλες
Ντίνος
προμηνύονται πολύ πιο
Μέλλιος
αμφίρροπες.
Όπως αυτή στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με τον προερχόμενο από
τη νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης,
Άρη, να υποδέχεται τον ΟΦΗ που μετράει
τρεις σερί νίκες στη Super League ενώ είχε
αποσπάσει «λευκή» ισοπαλία στο αντίστοιχο παιχνίδι πρωταθλήματος. Με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον αναμένεται και το παιχνίδι στο
«Απόστολος Νικολαΐδης», με τον Παναθηναϊκό να θέλει να επαναλάβει το σκορ του
αγώνα πρωταθλήματος (5-1) κόντρα στον
Βόλο.
Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αναμένεται
να έχουν πιο εύκολο έργο, παρά το ότι θα
παραταχθούν με αρκετές αλλαγές, απέναντι σε Λεβαδειακό (στη Βοιωτία), Κηφισιά
(στο ΟΑΚΑ) και Λάρισα (στο Αλκαζάρ),
αντίστοιχα. Η Νίκη Βόλου θα προσπαθήσει
για την έκπληξη κόντρα στον Παναιτωλικό
ενώ την Πέμπτη (2/12), το δικό τους άλμα
πρόκρισης θα προσπαθήσουν να κάνουν

Άγιος Νικόλαος και Αναγέννηση Καρδίτσας
στην Κρήτη, αλλά και Λαμία και Ιωνικός στο
«Αθανάσιος Διάκος».
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της 6ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας:
Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021
15:00 Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός
17:00 Άρης - ΟΦΗ
17:00 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
19:00 Παναθηναϊκός - Βόλος
20:15 ΑΕΚ - Κηφισιά
21:30 Λάρισα - ΠΑΟΚ
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021
15:00 Άγιος Νικόλαος - Αναγέννηση
Καρδίτσας
17:00 Λαμία - Ιωνικός
Οι επαναληπτικοί αγώνες είναι προγραμματισμένοι για το τριήμερο 21-22-23 Δεκεμβρίου. Ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας
γκολ.

“ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ!” Μερικά παιδάκια πήγαν εκδρομή, αρκετά
μακριά από την πόλη τους. Σαν άρχισε να σουρουπώνει, ξέσπασε μια
φοβερή ανεμοθύελλα. Τρομαγμένα τα πιτσιρίκια μπήκαν μέσα σε ένα
εγκαταλειμμένο σπιτάκι και περίμεναν σιωπηλά να περάσει η
μπόρα. Κάποια στιγμή ακούστηκαν χτυπήματα στην πόρτα. Κοιτάχτηκαν
μεταξύ τους φοβισμένα. Ξαφνικά ένας μικρούλης της παρέας πετάχτηκε,
πήγε και ξεκλείδωσε την μανταλωμένη πόρτα και είπε με
ενθουσιασμό: “Είναι ο μπαμπάς μου, είναι σίγουρα ο μπαμπάς μου. Το
ήξερα ότι θα ερχόταν.”
Αυτό θα πει πίστη. Αυτή την παιδική πίστη ζητά από μας ο Θεός, ο
Ουράνιος μας Πατέρας. Πίστη είναι να έχεις βεβαιότητα για την επέμβαση
του Θεού, ακόμα και όταν όλα μαρτυρούν για το αντίθετο. Πίστη είναι να
ακουμπάς στα δυνατά χέρια του Ουράνιου Πατέρα αναπαυμένος. Ο
ευλογημένος μας Ιησούς Χριστός, μας λέει: “Ελάτε σ’ Εμένα όλοι όσοι
κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, κι Εγώ θα σας ξεκουράσω”. Σε όποια
καρδιά μπήκε ο Χριστός έφερε ειρήνη, αγάπη, ελπίδα. Πάρε λοιπόν
θάρρος αγαπητέ μας αδελφέ και φίλε. Αν είσαι παιδί του Θεού να
χαίρεσαι, γιατί έχεις σύντροφο σου στο ταξίδι της ζωής σου τον Χριστό. Αν
ακόμη δεν έγινες πιστό παιδί του ουράνιου πατέρα μας, να γίνεις
σήμερα. Μη χάνεις καιρό. Ίσως άλλη ευκαιρία να μην έχεις. Φώναξε στον
Χριστό: “Κύριε Ιησού Χριστέ σώσε με”. Μόνο τότε θα έχεις ειρήνη και
ελπίδα στην καρδιά σου και δεν θα φοβάσαι ούτε τον θάνατο.

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

ΑΕΛ - ΠΑΟΚ 1-1
Ο Κούρτιτς ήταν σωτήριος για τον ΠΑΟΚ
και με γκολ στο 90+5' ισοφάρισε σε 1-1 την
ΑΕΛ στον πρώτο αγώνα της φάσης των 16
του Κυπέλλου Ελλάδας. Όλα ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς της Τούμπας.
Ισόπαλο 1-1 έληξε το παιχνίδι ανάμεσα στην
ΑΕΛ και τον ΠΑΟΚ για τον πρώτο αγώνα
της φάσης των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στην ήττα, όμως ο
Κούρτιτς με μία εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ έσωσε την ομάδα του στο 90+5'. Πλέον, όλα είναι ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς της
Τούμπας στις 21-22-23 Δεκεμβρίου.
Ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή της μπάλας, ωστόσο δημιούργησε λίγες ευκαιρίες προς την
εστία της ΑΕΛ. Οι γηπεδούχοι τιμώρησαν

τον Δικέφαλο και ο Ταχάρ στο 64ο λεπτό
έδωσε το προβάδισμα στους βυσσινί.
Όμως, όλοι υπολόγιζαν δίχως τον Σλοβένο
που γι' ακόμη μία φορά σκόραρε με απευθείας φάουλ.

Λεβαδειακός - Ολυμπιακός 3-2
Ο Λεβαδειακός έβαλε δύσκολα στον
Ολυμπιακό, επικράτησε 3-2 στο πρώτο
παιχνίδι της φάσης των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας και η πρόκριση στα προημιτελικά πλέον θα κριθεί στη ρεβάνς
στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Πολέτο
(3'), Παναγιώτου (6') και Δούμτσιος
(61') τα γκολ για τους γηπεδούχους,
Σεμέδο (26') και Λόπες (63') για τους
ερυθρόλευκους.
Έκπληξη είχε η πρώτη μάχη για τη
φάση των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας
ανάμεσα στο Λεβαδειακό και τον Ολυμπιακό στη Λιβαδειά. Οι Βοιωτοί επικράτησαν 3-2 των ερυθρόλευκων και έχουν
τον προβάδισμα, αν και τους περιμένει δύσκολη ρεβάνς στο Γεώργιος Καραϊσκάκης,
με τα εκτός έδρας γκολ να βρίσκονται σε
ισχύ.
Ο Λεβαδειακός δυσκόλευσε τον Ολυμπιακό, ο οποίος παρατάχθηκε στον αγωνιστικό

χώρο με αρκετές αλλαγές. Ο Πολέτο (3')
άνοιξε το σκορ, ενώ ο Παναγιώτου στο 6'
έκανε το 2-0. Ο Σεμέδο μείωσε στο 26' για
να κάνει ο Δούμτσιος στο 61' το 3-1. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Λόπες στο 63'.
Το τριήμερο 21-22-23 Δεκεμβρίου θα γίνει ο
δεύτερος αγώνας στο Φάληρο. Να σημειωθεί πως αυτή ήταν η πρώτη ήττα του Ολυμπιακού σε εγχώριες διοργανώσεις.

Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός 0-1
Ο Παναιτωλικός νίκησε τη Νίκη Βόλου
στο Πανθεσσαλικό με 1-0, χάρη στη
σκαστή κεφαλιά του Φρεντερίκο Ντουάρτε στο 44ο λεπτό και πήρε το προβάδισμα για τη ρεβάνς του Αγρινίου.
Η Νίκη Βόλου φιλοξένησε τον Παναιτωλικό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στην
αναμέτρηση που άνοιξε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστική της φάσης
των "16' του Κυπέλλου Ελλάδας, με
τους φιλοξενούμενους να επικρατούν
με 1-0 και να παίρνουν το προβάδισμα
για την πρόκριση στα προημιτελικά της
διοργάνωσης.
Ο Γιάννης Αναστασίου δεν προχώρησε σε
εκτεταμένο ροτέισον διατηρώντας κάποιους
βασικούς ποδοσφαιριστές και η εξέλιξη του
αγώνα έδειχνε να δικαιώνει την απόφασή
του, καθώς η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη
ήταν ιδιαίτερα αξιόμαχη και είχε τις ευκαιρίες να πετύχει κάποιο γκολ.
Οι γηπεδούχοι ήταν πολύ καλοί και δημιούργησαν τις ευκαιρίες τους, έχοντας
σε πολύ καλή μέρα τον Κάσσο, ο οποίος
δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχος στην τελική
προσπάθεια.
Αντίθετα ο Παναιτωλικός πέτυχε το πρώτο
γκολ στο 44ο λεπτό. Ο Ντέιμπι Φλόρες έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Νίκης, έκανε

το γύρισμα στον Μεντόσα, αυτός σέντραρε
από τα αριστερά και ο Ντουάρτε με σκαστή
κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα.
Ο Μπάγιτς προσπάθησε να αποτρέψει το
σκορ αλλά δεν τα κατάφερε. Η Νίκη πήγε να
απαντήσει άμεσα, δίχως όμως αποτέλεσμα,
καθώς ο Τζοβάρας από πολύ πλεονεκτική
θέση στο δεύτερο δοκάρι, δεν μπόρεσε να
την σπρώξει προς τα δίχτυα.
Στο δεύτερο μέρος, ο ρυθμός του παιχνιδιού
έπεσε, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν
ελάχιστες καλές φάσεις στις δύο εστίες,
Μετά το 80ο λεπτό οι παίκτες του Αλέκου
Βοσνιάδη προσπάθησαν να βρουν το γκολ
της ισοφάρισης, δίχως όμως αποτέλεσμα
με το 1-0 να παραμένει μέχρι το τελευταίο
σφύριγμα της λήξης.
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Κύπελλο Ελλάδας: Το πανόραμα του
πρώτου σκέλους της φάσης των 16
Οι πρώτες αναμετρήσεις για την φάση των
"16" ολοκληρώθηκαν με δύο σημερινές
αναμετρήσεις, από τις οποίες η Λαμία και
η Αναγέννηση Καρδίτσας πήραν προβάδισμα για την πρόκριση στα προημιτελικά.
Το "επιδόρπιο" του πρώτου σκέλους της
φάσης των 16 του Κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώθηκε με τις δύο σημερινές αναμετρήσεις. Αρχικά η Αναγέννηση Καρδίτσας
νίκησε τον Άγιο Νικόλαο με 1-0 στις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου με κεφαλιά του Μάνιου.
Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της σημερινής αγωνιστικής ημέρας, η Λαμία νίκησε
τον Ιωνικό με 2-0 και έβαλε τις βάσεις για
πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, με τους Τσούκαλο και Ρόμανιτς να χρίζονται σκόρερ.

Χθες διεξήχθη το κύριο μέρος της φάσης
των "16" του πρώτου μέρους. Στον πρώτο
αγώνα του προγράμματος της Τετάρτης
(1/12) ο Παναιτωλικός έκανε το πρώτο βήμα
επικρατώντας 1-0 της Νίκης Βόλου στο
Πανθεσσαλικό. Ο Λεβαδειακός έκανε την
έκπληξη παίρνοντας τη νίκη με 3-2 απέναντι στον Ολυμπιακό, που παραμένει το
φαβορί.
Ο Άρης πήρε προβάδισμα απέναντι στον
ΟΦΗ, τον οποίο νίκησε 3-1 στο Κλεάνθης
Βικελίδης. Ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω
χέρι μετά το 2-1 απέναντι στον Βόλο, αλλά
οι Θεσσαλοί παραμένουν στο παιχνίδι. Η
ΑΕΚ καθάρισε στο δεύτερο μέρος επικρατώντας 4-0 της Κηφισιάς, ενώ ισόπαλο 1-1
έληξε το ΑΕΛ - ΠΑΟΚ που είχε δραματικό
φινάλε.

Άρης - ΟΦΗ 3-1
Ο Άρης επιβλήθηκε 3-1 του ΟΦΗ
σε ένα συναρπαστικό ματς στο
"Κλεάνθης Βικελίδης" χάρη σε ένα
ασύλληπτο μακρινό σουτ του Ιτούρμπε στο 90ο λεπτό και απέκτησε
προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Κυπέλλου.
Με κεκτημένη ταχύτητα από τον
θρίαμβο στην Τούμπα επί του
ΠΑΟΚ για την 11η αγωνιστική της
Super League Interwetten, ο Άρης
πήρε μία ακόμα νίκη, αυτή τη φορά
στο "Κλεάνθης Βικελίδης" απέναντι
στον ΟΦΗ στο πρώτο ραντεβού
των δύο ομάδων για τους "16" του Κυπέλλου και έχει πλέον τον πρώτο λόγο για να
κλείσει μία θέση για τα προημιτελικά της
διοργάνωσης.
Οι κίτρινοι ήταν αρκετά καλύτεροι από τον
αντίπαλό τους στο πρώτο μέρος όπου και
βρήκαν δύο γκολ με ισάριθμες εκτελέσεις
πέναλτι των Γκάμα και Καμαρά , ύστερα από
έλεγχο της φάσης από το VAR (ανέτρεψε τις
αρχικές αποφάσεις του διαιτητή Φωτιά που

είχε διατάξει να συνεχιστεί το ματς), με το
δεύτερο μέρος να προσφέρει ακόμα περισσότερες συγκινήσεις.
Στο 56' οι Κρητικοί βρήκαν το εκτος έδρας
γκολ που έψαχναν με σκόρερ τον Καστάνιος και δημιουργό τον Τοράλ (2-1), με τους
γηπεδούχους να βλέπουν γκολ τους στο 66'
να μην μετράει μετά από χρήση του VAR
αλλά να χαμογελούν στο φινάλε, όταν ο
Ιτούρμπε κεραυνοβόλησε τον Βάτερμαν με
απίστευτο μακρινό σουτ για να γράψει το
τελικό 3-1 μέσα σε αποθέωση.

Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1
Ο Παναγιώτης Μάνιος λύτρωσε την Αναγέννηση χάρη στην κεφαλιά του στο 90+1'
απέναντι στον Άγιο Νικόλαο στην πρώτη
μεταξύ τους αναμέτρηση στη φάση των "16"
του Κυπέλλου Ελλάδας, με την ομάδα της
Καρδίτσας να αποκτά προβάδισμα.
Η Αναγέννηση Καρδίτσας έφυγε με το διπλό
από την Κρήτη, επικρατώντας του Αγίου Νικολάου με 1-0, χάρη στην κεφαλιά του Παναγιώτη Μάνιου, ο οποίος χάρισε στην ομάδα του το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς
στη φάση των "16" του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι γηπεδούχοι είχαν καθ' όλη τη διάρκεια
της αναμέτρησης τον έλεγχο, σημειώνοντας
μάλιστα στο πρώτο ημίωρο του αγώνα πέντε σουτ εντός εστίας, με τον Νέστορα Γκέκα να πραγματοποιεί σωτήριες επεμβάσεις
και να διατηρεί το μηδέν στην εστία του.
Η πρώτη καλή στιγμή του Αγίου Νικολάου
ήταν μόλις στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης,
μετά το φαλτσαριστό σουτ του Μηνά. Τέσσερα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι άγγιξαν το γκολ, με τον Γκέκα να αποκρούει
σωτήρια εξ επαφής, έπειτα από το σουτ του
Νοκάι από πλεονεκτική θέση.
Οι παίκτες του Νίκου Σουργιά συνέχισαν το πρέσινγκ, υποχρεώνοντας τον

τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων σε
δύο καίριες αποκρούσεις, Στο 14' ο Μαρκάκης δοκίμασε μία σέντρα σουτ του Μαρκάκη, ενώ στο 18' ο Μηνάς έκανε τη σέντρα
από τα αριστερά, με τον Παπαδόπουλο να
δοκιμάζει ένα αδύναμο σουτ εκτός περιοχής. Η μπάλα έφτασε στον Νοκάι, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι έκανε το σουτ,
αλλά ήταν άστοχος. Λίγο πριν τη λήξη του
πρώτου μέρους ο Παπαδόπουλος εκτέλεση
απευθείας το φάουλ, αλλά ο Γκέκας δήλωσε
πάλι παρών.
Οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι δεν απείλησαν
με αξιώσεις την εστία του Δαψαλάκη στο
42' είδαν τον Μπένκο να βρίσκει την μπάλα, μετά την καλή ενέργεια από τον Καρανίκα που έπιασε ένα εξαιρετικό βολέ από το
ύψος της περιοχής, η οποία χτύπησε στη
συνέχεια στο δοκάρι και έφυγε κόρνερ. Στο
δεύτερο μέρος δεν υπήρχαν αξιόλογες φάσεις, με τους φιλοξενούμενους ωστόσο, να
βρίσκουν τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο
90+1' ο Μάνιος έπιασε την κεφαλιά μετά
από πλάγιο από τα δεξιά και έστειλε την
μπάλα στην εστία του Μπένκο, διαμορφώνοντας το 0-1 για την ομάδα του.

Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Βόλου
και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τους
"8" του Κυπέλλου ενόψει και του δεύτερου
αγώνα που θα γίνει στην πρωτεύουσα της
Μαγνησίας στα τέλη Δεκεμβρίου.
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε το Βόλο με 2-1 την
Τετάρτη το βράδυ στη Λεωφόρο στο πρώτο
παιχνίδι των δύο ομάδων για το Κύπελλο
Ελλάδας και πήρε προβάδισμα, έστω και
μικρό ενόψει του δεύτερου αγώνα που θα
γίνει στα τέλη Δεκεμβρίου.
Το τριφύλλι πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη
νίκη του, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, είχε
και πάλι πρωταγωνιστές τους Μακέντα και
Αλεξανδρόπουλο και έφτασε σε ένα εύκολο
2-0.
Ο Βόλος όμως κατάφερε να μειώσει σχετικά
γρήγορα σε 2-1 με τον Φερνάντες με αποτέλεσμα το γκολ αυτό να κόψει τα "φτερά" των
πράσινων οι οποίοι εν συνεχεία πρόσεξαν

πως θα διατηρήουν το υπέρ τους σκορ και
όχι πως να βάλουν και τρίτο τέρμα.
Βέβαια το τελικό σκορ μπορεί και να αδικεί
τον Παναθηναϊκό που είχε περισσότερες
ευκαιρίες για να πετύχει και άλλα τέρματα
κόντρα στο Βόλο που σκόραρε στην πρώτη
του τελική προς την εστία του Διούδη.

ΑΕΚ - Κηφισιά 4-0
Η Κηφισιά άντεξε ένα ημίχρονο στο ΟΑΚΑ
και η ΑΕΚ στην επανάληψη... πάτησε γκάζι
και καθάρισε την υπόθεση πρόκριση στους
«8» του Κυπέλλου Ελλάδος με το άνετο
4-0. Ανσαριφάρντ, Τάνκοβιτς, Σβάρνας και
Χατζισαφί τα γκολ της Ένωσης.
Την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου «σφράγισε» ουσιαστικά από το
πρώτο ματς η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε με
4-0 της Κηφισιάς στο ΟΑΚΑ και μετέτρεψε
σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς. Μπορεί
στο πρώτο μέρος οι κιτρινόμαυροι να μην
είχαν το καθαρό μυαλό για να σκοράρουν
στις πολλές τελικές που δημιούργησαν,
αλλά στο δεύτερο... έβρεξε γκολ με τον Γέβτιτς μάλιστα να καταγράφει τρεις ασίστ! Ο

Ανσαριφάρντ στο 52' και ο Σβάρνας πέντε
λεπτά αργότερα σημείωσαν τα δύο πρώτα
τέρματα, με τον Τάνκοβιτς στο 69' να κάνει
το 3-0 και τον Χατζισαφί στο 73' να διαμορφώνει το τελικό 4-0.

Λαμία - Ιωνικός 2-0
Η Λαμία νίκησε τον Ιωνικό 2-0 στην έδρα
της για το πρώτο σκέλος της φάσης των
"16" του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους Τσούκαλο και Ρόμανιτς να χρίζονται σκόρερ για
την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.
Η Λαμία φιλοξένησε τον Ιωνικό στο ΔΑΚ
Λαμίας για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη φάση των "16" του Κυπέλλου
Ελλάδας, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 2-0, χάρη στα τέρματα του Τσούκαλου στο 25' και του Ρόμανιτς στο 53'.
Το παιχνίδι διεξήχθη σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο, ο οποίος εμπόδιζε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο
ομάδων, με τη Λαμία να είναι ανώτερη στο

μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού.
Οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου πήραν κεφάλι στο σκορ με τον Τσούκαλο στο 25'. Ο
Βύντρα έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και
ο φορ των Φθιωτών πήδηξε πιο ψηλά απ'
όλους στην καρδιά της άμυνας, με την μπάλα να καταλήγει στο βάθος της εστίας του
Η Λαμία δεν σταμάτησε εκεί, καθώς στο 52ο
λεπτό ήταν η σειρά του Ρόμανιτς να χριστεί
σκόρερ. Ο Γκόλεμιτς έκανε μια καταπληκτική βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας
του Ιωνικού, με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό να
προλαβαίνει τον Βαφέα στο σπριντ και με
ωραίο τελείωμα να νικάει τον Αναγνωστόπουλο για το 2-0.
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN MISSION

Η εχεµύθεια των πιστών σε θέµατα εκκλησιαστικά και εν καιρώ διωγµού
Η γνώση είναι απο τη φύση της καλή, όπως και η υγεία. Αλλα τα αντίθετά τους ωφέλησαν πολλούς περισσότερο απο ό,τι
αυτά. Στους κακούς η γνώση δεν βγαίνει σε καλό, αν και φύσει ειναι καλή. Οµοίως ούτε η υγεία, ούτε ο πλούτος, ούτε η χαρά,
γιατι δέν τα χρησιµοποιούν για το συµφέρον της ψυχής. Άρα λοιπόν τους συµφέρουν τα αντίθετα. Εποµένως ούτε τα αντίθετα
είναι φύσει κακά, άν και νοµίζονται κακά.
Εδω παρουσιαζοµε τον µακαριστό π. Αθανάσιο Μυτιληναίο, σε µια φοβερά επίκαιρη οµιλία του. Κάτι σαν εγχειρίδιο για τις
µέρες που ζούµε. Αλήθεια πόσο σηµαντική είναι η εχεµύθεια στους καιρούς µας; Τι κίνδυνος υπάρχει από το έχοντας την
γνώση µαζί µε την “ακράτεια” της γλώσσας και πόσο εύκολα µπορεί να καταστεί κάποιος προδότης; Πόσες µορφές έχει η
προδοσία και πόσο συχνό (θα) είναι το φαινόµενο της προδοσίας στις µέρες µας;
Πάτερ Αθανάσιος Μυτιληναίος
[απόσπασµα από την 127η οµιλία στις
Πράξεις των Αποστόλων]
…Εδώ τίθεται ένα πάρα πάρα πολύ σοβαρό πρόβληµα· το οποίον εµένα µε απασχολεί πολλά χρόνια, µια που κι εσείς κι
εγώ βρισκόµεθα µέσα στην Εκκλησία και
αποτελούµε την Εκκλησίαν. Είναι το εξής:
Η µυστικότητα των θεµάτων της Εκκλησίας εκ µέρους των πιστών. Κάποτε η
Εκκλησία ήτο ένα κλειστό κύκλωµα. Ένα
λείψανο του κλειστού της Εκκλησίας είναι
αυτό που ακούµε, λείψανο, που λέγεται
«τάς θύρας, τάς θύρας». Δηλαδή, κλείστε
τις πόρτες. Βέβαια σήµερα δεν κλείνοµε τις
πόρτες, γιατί υποτίθεται ότι δεν υπάρχει
λόγος να κλείσουµε τις πόρτες. Και έχοµε
δώσει στους νεότερους ερµηνευτάς της Θείας Λειτουργίας, µια διάσταση, θα λέγαµε
κάπως µεταφορική: «Κλείστε τις πόρτες της
ψυχής, που είναι οι πέντε αισθήσεις. Δηλαδή τα µάτια σας, να µην βλέπουν παράξενα
µέσα στην Εκκλησία, τα αυτιά σας να µην
ακούν κάτι που δεν θα έπρεπε να ακούσουν» κ.ο.κ. «Κλείστε», µε άλλα λόγια, «όλα
εκείνα τα σηµεία, τα οποία θα µπορούσαν
να σας κάνουν να µην έχετε συγκέντρωση
κατά τη Θεία Λειτουργία».
Όµως αυτό το παράγγελµα δεν είναι
πνευµατικό. Είναι καθαρά τεχνικό. Όπως
εκείνο το «Σοφία. Ὀρθοί». «Σοφία». Έχει τελεία. Μετά: «Ὀρθοί». Όταν βγαίνει ο ιερεύς
και λέει: «Σοφία». Και θα ‘πρεπε εκεί να
σταµατάµε. «Σοφία». Μία διακοπή που να
δείχνει τελεία και µετά: «Ὀρθοί». Και πάλι
τελεία. Που θα πει: «Το Ευαγγέλιο είναι η σοφία του Θεού· σηκωθείτε από τα καθίσµατά
σας». Διότι οι πιστοί από την αρχαία Εκκλησία εκάθηντο ή µπορούσαν να καθίσουν.
Όπως και σήµερα έχοµε καθίσµατα. Ή δεν
φθάνουν για όλους ή, όπως θέλετε πάρτε
το, πάντως µπορούσαν να καθίσουν εις τα
σκαµνιά τους. Εκεί τι; Έπρεπε να σηκωθούν
την ώρα εκείνη. Να σηκωθούν. Αυτά είναι
τεχνικά παραγγέλµατα. Κι εφρόντιζαν οι
αρµόδιοι, διάκονοι συνήθως, ό,τι ήσαν, οι
αρµόδιοι για όλα αυτά.
Έτσι κι εδώ, µε το «τάς θύρας, τάς θύρας»,
θα πει: Κλείστε τις πόρτες. Τεχνικό παράγγελµα. Γιατί; Η Εκκλησία ήταν µία κλειστή
υπόθεσις. Εάν δεν ήσουν βαπτισµένος,
δεν µπορούσες να µπεις στην Εκκλησία. Μετά οι Κατηχούµενοι µπαίναν, αλλά
φεύγαν όταν θα εγίνετο η Θεία Λειτουργία,
δηλαδή το κύριο σώµα, δηλαδή ο καθαγιασµός των Τιµίων Δώρων. Φεύγαν.
Στους χρόνους του διωγµού ήταν η Εκκλησία κρυµµένη. Το τι έκανε η ίδια και
πώς ενεργούσε, δεν έπρεπε ποτέ να το

µάθουν εκείνοι που δεν είχαν σχέση µε
την Εκκλησία. Δεν έπρεπε ποτέ. Αυτό το
κρυφό, το µυστικό, του Χριστιανισµού, ετηρείτο µετά απολύτου σχολαστικότητος.
Σας έλεγα µια περασµένη φορά, θα το
δούµε, θα το διαβάσουµε, όταν θα δούµε
τις Μυσταγωγικές Κατηχήσεις του αγίου
Κυρίλλου, υπάρχει απέξω, δεν το ‘γραψε ο
άγιος Κύριλλος, το έγραψε άλλος: «Πρόσεξε», λέει, «δεν θα το παραδώσεις αυτό εις
τους αµυήτους». Αλλά ο άγιος Κύριλλος εις
την πρώτη Κατήχηση το λέει µε σαφήνεια:
«Πρόσεξε, διότι εάν», λέει, «µπήκες να περιπολήσεις το τι κάνοµε εµείς εδώ, σε περιπολεί ο Θεός! Και πρόσεξε καλά!». Το τονίζει και το ξανατονίζει αυτό ο άγιος Κύριλλος.
Διότι δεν έπρεπε να υπάρχουν άνθρωποι
που θα µπαίναν ως κατάσκοποι να δουν τι
κάνουν οι Χριστιανοί µέσα στη Λειτουργία
τους. Δεν έπρεπε! Εδιώκοντο δε οι Χριστιανοί. Συνεπώς ήταν αναγκαιοτάτη η περίπτωσις διατηρήσεως µυστικών και εκ
µέρους των κληρικών και εκ µέρους των
λαϊκών.
Πώς µπορούσε ένας ιερεύς να κυκλοφορεί;
Εκείνο που θα γίνει ή έχει γίνει ή θα γίνει
ή γίνεται- όπως θέλετε πάρτε το- ας πούµε
ότι κάποια µέρα των ηµερών, δεν φοράω
ράσα, όχι από µοντερνισµό, αλλά διότι
απαγορεύονται ρητώς και κατηγορηµατικώς· δεν φοράω λοιπόν ράσα, έχω µία περιβολή και εµφάνιση κοσµικού και λαϊκού,
δεν ξέρει κανείς ότι είµαι ιερεύς. Μάλιστα µε
την ευκαιρία το λέω γιατί µου ‘καναν δώρο
αυτές τις µέρες από κάπου ένα πολύ µικρό,
πολύ µικρό επιτραχήλιο, στενό και µικρό.
Λέω: Αυτό το βάζει κανείς από µέσα, δεν το
βλέπει κανένας και µπορεί να κάνει δουλειά.
Εγώ τουλάχιστον το ‘χω κάνει αυτό που
σας λέω. Έχω εξοµολογήσει ανθρώπους
στον δρόµο. Στον δρόµο! Το φαντάζεστε; Ή
µπαίνοντας στην είσοδο µιας πολυκατοικίας. Και το επιτραχήλιο το φορώ από µέσα
από το ράσο.
Τώρα φοράµε και τα ράσα. Κάποια φορά
µπορεί να µην τα φοράµε και να είναι
από µέσα, σαν πουκάµισο από µέσα.
Ένα πολύ µικρό επιτραχήλιο, πολύ µικρό,
το φοράει κανείς. Και να λέει στον άλλον:
«Λοιπόν…, Γιωργάκη, τι νέα; Τι κάνουνε στο
σπίτι; (Λέγε τις αµαρτίες σου)». Κι αρχίζει
να λέει ο άλλος: «Πώς πάνε οι δουλειές;».
Δηλαδή µ’ άλλα λόγια κάποια κρυφά, κάποια δυνατά τα λέµε, ότι συζητούµε… Κι
ο άλλος κάνει την εξοµολόγησή του. Μπορείτε να φανταστείτε την περίπτωση αυτός που εξοµολογήθηκε να πάει να πει -σε
αδελφούς, εννοείται- ότι… «ξέρετε, ο πατήρ
Αθανάσιος µε εξοµολόγησε στον δρόµο· ο

κάποια και το λέει στη γειτονιά. «Αχ, να
δεις µια ωραία Λειτουργία!». «Πού; Πώς;
Τι;» Ξέρετε, κρατιέται µυστικό; Κυκλοφορεί.
Και µετά; Άµα ξαναπάµε δεύτερη φορά εκεί,
έρχονται και µας συλλαµβάνουν. Και τι κάνοµε παρακάτω; Τι κάνοµε παρακάτω;

οποίος βέβαια δεν φοράει ράσα» κτλ. έτσι;
Και τώρα κρυφά αυτά τα πράγµατα, είναι
διωγµός, δεν ξέρω τι είναι. Και τώρα αυτός
ο 2ος, ο 3ος, ο 10ος που θα το µάθουνε,
γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν εχεµύθεια,
να πάνε να πουν: «Α, αυτός είναι ιερεύς και
εξοµολογεί». Πάνε λοιπόν και συλλαµβάνουν τον πατέρα Αθανάσιο ότι κάνει εξοµολόγηση και είναι παπάς. Και για να µη νοµίζετε ότι αυτά είναι µακρινά πράγµατα,
δεν είναι παρά ελάχιστα χρόνια, ίσως 5-6
χρόνια, όταν διαβάσαµε στις εφηµερίδες το
εξής περιστατικό: Στη Ρωσία, ένας ανώτατος αξιωµατούχος της ρωσικής ιεραρχίας, βρέθηκε νεκρός µέσα εις το τραίνο.
Πήγαινε να κάνει επιθεώρηση, ας πούµε,
λογιστική. Δεν ξέρω τι πήγαινε να κάνει.
Πάντως ανώτατος αξιωµατούχος, και είχε
και µία βαλιτσούλα, την οποία πάντοτε
έπαιρνε µαζί του. Πέθανε ο άνθρωπος µέσα
στο τραίνο από καρδιακή προσβολή. Όταν
άνοιξαν το βαλιτσάκι, ξέρετε τι βρήκανε
µέσα; Μίαν επισκοπικήν στολήν! Ήταν
κρυφός επίσκοπος. Να, στις ηµέρες µας…
Λοιπόν, αύριο µπορεί να είναι χειρότερα
τα πράγµατα. Δεν ξέροµε. Έχοµε παλινδροµήσεις των φαινοµένων. Ερωτώ:
Ανάµεσα στους πιστούς υπάρχει εχεµύθεια; Όταν ο Απόστολος Πέτρος τους κάνει
να ησυχάσουν και τους είπε ό,τι
τους είπε, µπορούσε κανείς να πάει από
αυτούς την άλλη µέρα στο σπίτι του, στη
γειτονιά και να πει: «Ξέρετε, είδαµε τον
Πέτρον;» κτλ, κτλ. Τσιµουδιά! Τσιµουδιά!
Φερµουάρ! Τ’ ακούτε; Δυστυχώς ανάµεσα
στους πιστούς µας υπάρχουν επιπόλαιοι
άνθρωποι, ακριτόµυθοι, αβαθείς και ανεύθυνοι, που µπορούν αυτοί, χωρίς να λογαριάσουν το βάθος των πραγµάτων, να
δηµιουργήσουνε πάρα πολύ κακό στην
Εκκλησία. Μαζεύονται 50 άνθρωποι και
κάνοµε κρυφά κάποια Λειτουργία. Κρυφά
από αρχές και εξουσίες. Και πάει κάποιος,

Εµένα αυτό το πρόβληµα µού ήταν πάντοτε. Αν έρθουν δύσκολες ηµέρες, πώς θα
µπορούσε κανείς να ασκήσει ποιµαντικήν, όταν οι άνθρωποι έχουν αυτήν την
επιπολαιότητα. Γιατί πρέπει να σας πω ότι
σε καιρό διωγµού το θέµα αυτό ως πρόβληµα είναι σχεδόν αξεπεράστο. Είναι
πρόβληµα. Γι΄αυτό οι πιστοί πρέπει, αγαπητοί µου, να αποκτούν µία εκκλησιαστική
συνείδηση και µίαν υπευθυνότητα έναντι
της Εκκλησίας, ώστε να µη φτάσουν να
βλάψουν την Εκκλησία. Και µην ξεχνάµε
ότι στις έσχατες ηµέρες, που δεν θα είναι
εύκολη η Θεία Λειτουργία, τι πιστεύετε,
όταν θα πάρουν τα βουνά οι Χριστιανοί
στις ηµέρες Αντιχρίστου ή παραµονών
Αντιχρίστου αυτό το θέµα δεν θα υπάρχει; Είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέµα,
πάρα πολύ… Το πώς µπορείς να κάνεις
µία Λειτουργία κρυφά; Το πώς µπορείς
να ασκείς τα πνευµατικά σου καθήκοντα
κρυφά; Τότε, το αποτέλεσµα θα είναι, εκείνοι που δεν θα είναι σοβαροί και θα είναι
ακριτόµυθοι, θα είναι έτοιµοι κάτι να τους
φύγει από τα δόντια τους, να πουν δηλαδή από το «ἔρκος τῶν δοντιῶν των»,
όπως λέγεται, τότε θα παραχωρήσει ο
Θεός, έτσι το καταλαβαίνω, να προσκυνήσουν οι άνθρωποι αυτοί τον Αντίχριστον. Θα µου πείτε, γιατί; Είναι πολύ απλό,
είναι πολύ απλό. Διότι θα συλληφθούν. Και
τότε, επειδή έφθασαν σε αυτήν την επιπολαιότητα, για να µην κακοποιηθούν
από τις αρχές και εξουσίες, θα αρνηθούν
τον Χριστό. Συνεπώς θα προσκυνήσουν
τον Αντίχριστο. Αυτό έχουν να πάθουν
εκείνοι που δεν κρατάνε ένα µυστικό. Σας
παρακαλώ, ας ασκούµεθα στο σηµείο
αυτό, να είµεθα πάρα πολύ προσεκτικοί,
να είµεθα σοβαροί, να είµεθα εχέµυθοι σε
θέµατα Εκκλησίας. Μην είµεθα έτοιµοι να
βγούµε έξω και να πούµε ό,τι µας κατέβη
στο µυαλό µας. Και πολλές φορές τα λέµε
και παραποιηµένα εκείνα τα οποία ακούµε
µέσα στην Εκκλησία.
Βέβαια ένας τέτοιος τύπος, είτε το καταλαβαίνει, είτε δεν το καταλαβαίνει,
γίνεται προδότης. Και, δυστυχώς, όπως
λέγει το Πνεύµα το Άγιον, δια γράφιδος
Αποστόλου Παύλου, στις έσχατες ηµέρες
θα υπάρξουν και οι προδόται. Λέγει στον

συνεχίζεται στη σελίδα 29
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Holiday Inn and a Christmas Carol - Review of 2021 Shaw Festival Productions
The Shaw Festival has struck
the perfect note for the
holidays by bringing back two
marvelous chestnuts. It would
be hard to lift one’s spirits
James
higher than with fine-tuned
Karas
and delightful productions
of A Christmas Carol and
Holiday Inn. Both shows take us to distant,
different but, in our imagination, familiar
worlds that we watch with pleasure and
extend a standing ovation to all concerned
in gratitude.
Holiday Inn started as a movie that was
being filmed in late 1941 when Pearl
Harbor was attacked by the Japanese and
catapulted America into World War II. The
filming was completed in early 1942 and the
movie was a hit. It contained incomparable
music and lyrics by Irving Berlin celebrating
major American holidays and with stars like
Bing Crosby and Fred Astaire it could hardly
fail.
Most of the songs of the movie were used
to shape a stage musical with an improved
script by Gordon Greenberg and Chuck
Hodge. It opened on Broadway in 2016
where some embarrassingly racist content
(Abraham Lincoln in blackface!) was
mercifully removed.
What do you get at the Festival Theatre in
Niagara-on-the-Lake? You get a plot, okay?
Jim (Kyle Blair) and Ted (Kyle Golemba) are
the best of friends, a song and dance duo
who perform around the U.S.A. with the
lovely Lila (Vanessa Sears). Jim loves Lila
and wants to marry her and move to a farm
in Connecticut. Lila wants stardom and she
dumps Jim and goes off with Ted.
On the bankrupt farm Jim meets the lovely
Linda (Kristi Frank), the former owner of the

συνέχεια από τη σελίδα 28
Τιµόθεο, στην Β΄ του επιστολή, 3,4: «Ἒσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι ἐν ἐσχάταις ἡµέραις ἄσπονδοι, προδόται». «Ἂσπονδοι»,
όπως λέει ένας ερµηνευτής, «οὐ βέβαιοι
περί τάς φιλίας, οὐδέ ἀληθεῖς περί ἃ συντίθενται». Είναι εκείνοι οι οποίοι έχουνε µία
επιπολαιότητα γύρω από τις συµφωνίες
που κάνουν. Αυτοί λέγονται ἄσπονδοι. Δεν
είναι «τῆς αὐτῆς σπονδῆς» -από εκεί κατάγεται. Συνεπώς είναι εκείνοι που αθετούν
τις συµφωνίες τους. Και µετά λέει: «προδόται». Προσέξτε: «προδόται»... Και το
θέµα βέβαια είναι ευρύ, του προδότου και
της προδοσίας, είναι ευρύ. Μπορεί κανείς
να γίνει προδότης από επιπολαιότητα.
Όπως κάποτε πίεσαν κάποια παιδιά να
πουν πού κρύβεται ο άγιος Πολύκαρπος,
επίσκοπος Σµύρνης. Και τα παιδιά αυτά
υπέδειξαν πού κρύβεται ο άγιος Πολύκαρπος και τον συνέλαβαν τον άγιο Πολύκαρπο. Αλλά κάποτε όµως και από µία διάθεση προδοσίας. Δυστυχώς ποτέ δεν έχει
λείψει αυτό το στοιχείον της προδοσίας.
Είτε για να πετύχει κανείς κάτι καλύτερο
στη ζωή του ή όπως θέλετε. Πάντως προδόται είναι εκείνοι οι οποίοι µπορούν να
φθάσουν να προδώσουν τους οικείους
της πίστεως αλλά και τους οικείους των,
τους κατά σάρκα συγγενείς των, όπως
µας το έχει πει ο Κύριος. «Θα προδώσει»,
λέει, «ο πατέρας το παιδί» κτλ. κτλ. «σε ηµέρες τέτοιες δύσκολες».

farm. Jim and Linda will turn the
rambling farmhouse into a holiday
inn where they will put on shows
only during holidays. Please, no
guessing about what will happen
to the two couples. You are here to
have fun not to foretell the future.
Irving Berlin provides some
very familiar songs which you
will recognize even if you have
never seen the movie. How about
the following: White Christmas,
Cheek to Cheek, Easter Parade
and a dozen other melodies that
mark Thanksgiving, New Year’s
Eve, Valentine’s Day, Easter and
American holidays like the 4th of
July. The singing by the principals, Louise
(Gabrielle Jones) and the ensemble may
be uneven at times but you are enjoying the
production so much you skip such details.
And the dancing? These actors can tap, twirl
and get in the air with abandon. What do you
think Fed Astaire was doing in the movie?
And Golemba does the firecracker dance
superbly. A huge bow to choreographer
Allison Plamondon
Singing and dancing look much better
when there is an ensemble of beautiful
women and handsome men on stage. The
costumes are stunning and I did not count
how many changes there were but their
splendour was captivating. The sets which
required numerous changes were handled
judiciously and effectively. Chalk up a big
one for set and costumes designer Judith
Bowden.
Paul Sportelli is credited with the musical
direction and Rachel O'Brien, the Shaw’s
Music Intern, conducted a few of the musical
numbers when I saw the production. I am
Ακόµη προδόται είναι εκείνοι οι οποίοι
µπορούν να καταδώσουν πιστούς, το
τι κάνουν, στους εχθρούς, στους διώκτας των. Ακόµη, προδόται είναι εκείνοι
οι οποίοι, όπως µας είπε ο Κύριος, θα
προδίδει ο ένας τον άλλον από ποικίλα
συµφέροντα, ποικίλα, σας το ξαναλέγω.
Και η προδοσία, µέσα στην Εκκλησία,
δυστυχώς, έχει έναν ευρύτερο χαρακτήρα. Όπως ένας µπορεί να γράψει ένα βιβλίο
-να βαφτίστηκε Χριστιανός, ε;- να γράψει
ένα βιβλίο το οποίον να είναι…ας πούµε οικουµενιστικόν. Δηλαδή να προσπαθεί να
αποπλανήσει τους πιστούς εις την αίρεσιν του Οικουµενισµού. Δεν είναι προδότης της πίστεως, αυτός; Κ.ο.κ.
Γι΄αυτό λοιπόν ας προσέχουµε πάρα
πολύ. Και µην ξεχνάµε ότι προδότες βρίσκονται στον χώρο µιας υποτονισµένης
πνευµατικότητος. Διότι εκείνος που έχει
µίαν ακµαία πνευµατικότητα, ανθούσα,
ανθηρά πνευµατικότητα, ο άνθρωπος
αυτός προτιµά να γίνει µάρτυς, παρά
προδότης.

ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ
ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN
MISSION
846 Pape Ave. Toronto, Ontario, M4K 3T6,
Canada, Tel 416-461-4623

advised that she is being prepared for her
conducting an entire show.
Kevin Lamotte designed the bright lighting
that added to the pleasure of watching the
production.
Kate Hennig directed the wonderful holiday
bouquet and took us to another world.
Unmitigated kudos to her for the two-hour
trip.
Have you never seen or read Charles
Dickens’ A Christmas Carol? The Shaw
Festival has decreased that possibility by
presenting Tim Carroll’s adaptation of that
unforgettable story over the last several
years in the appropriate season.
The telling is imaginative, creative, authentic
but not slavish and a complete delight. You
need a door? Well, an actor holds a small
board tied to his arm and swings to open and
shut, well, the door. An actor holds another
board on her head and presto Scrooge has a
desk. They use puppets and painted scenery
to have the action move briskly and tell the
famous story of reformation and redemption.

There are ten actors who do
not hesitate to burst into singing
Christmas carols and provide
humour. We get to the story of
course and Graeme Somerville
leads the cast as a mean, stingy,
horrible Scrooge but we know that
underneath that nasty exterior
there is a decent and generous
man. (We have read the story and
seen previous productions, you
see.)
We need three Spirits: the Spirit
of Christmas Present (Peter
Fernandes), of Christmas Past
(Kelsey Verzotti) and of Christmas
Future, a scary ghost floating in
the air and terrifying Scrooge of the effects
of his conduct. There is no room for doubt.
Scrooge and the rest of us need to change.
His nephew Fred (Kelly Wong) and his wife
(Julie Lumsden) set the example for family
feeling and forgiveness. But what we want
to see is the loving family of the poor Bob
Cratchit (Andrew Laurie) and his wife
(Marla McLean, who is also movement and
puppetry Captain) and their disabled son
Tiny Tim, judiciously played by a puppet.
Tim Carroll did the original adaptation and
directed that production. This year’s staging
is capably directed my Molly Atkinson.
Fit these two productions between shopping
malls and credit card abuse and you will
enjoy Christmas even more.
A Christmas Carol by Charles Dickens,
adapted by Tim Carroll and Holiday Inn by
Irving Berlin continue until December 23,
2021, at the Royal George and Festival
Theatres respectively in Niagara-on-theLake, Ontario. www.shawfest.com/
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Πρ. Σοφονίου /
Αγ. Αγγελή
Νεουμαρτυρος
/ Θεοδώρου
Αλεξανδρείας /
Θεοδούλου
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7 Τρίτη

Αγ. Βαρβάρας
Μ/μαρτυρος /
Ιωάννου
Δαμασκηνού /
Κασσιανού του
Κυπρίου

Αγ. Σάββα του
Ηγιασμένου /
Διογένους /
Νεκταρίου εν
Αγίω Όρει

Αγ. Νικολάου επ.
Μύρων / Νείλου
εκ Στολοβνόε /
Αντωνίου εν
Σιήσκω

Αγ. Αμβροσίου
επ. Μεδιολάνων
/ Γρηγορίου του
εν Άθω

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«Ήν διδάσκων ο Ιησούς εν μιά των συναγωγών εν τοις Σάββασι»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ n (Κατά Λουκά, κεφ. 13: 10 - 17)

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ
ΥΨΙΣΤΗΣ σπουδαιότητος και πρωταρχικής σημασίας έργο του Κυρίου ήταν,
βέβαια, η προσφορά της λυτρωτικής θυσίας.
η άφεση των αμαρτιών της χιλιοταλαιπωρημένης ανθρωπότητος, η προσφορά των
μέσων της σωτηρίας, το άνοιγμα των κατάκλειστων θυρών του παραδείσου. Παράλληλα όμως έργο μεγίστης σπουδαιότητος ήταν
και η αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού και του
θείου θελήματος. Για τη πραγμάτωση αυτού
του σκοπού περιήρχετο ο Κύριος μεγάλες και
μικρές πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά για να
κηρύττει «την βασιλείαν των ουρανών». Τα
κηρύγματά Tου τα απηύθυνε, όχι μονάχα
στις πολυπληθείς συγκεντρώσεις του λαού
και τον ναό κατά τις μεγάλες γιορτές, αλλά και
στις συναγωγές και προς τα πλήθη, σε διαφόρους περιστάσεις που διψούσαν, να γνωρίσουν το θέλημα του Θεού. Δεν παρεγνώριζε
και τα άτομα, που εφλέγοντο από τον πόθον
ν’ ακούσουν λόγον Θεού. Έθετε σε εφαρμογή
την ατομική επικοινωνία. Φυσικά προς τους
στενούς μαθητές Tου πρόσφερε ιδιαίτερα

μαθήματα, για να τους καταρτίσει ως Αποστόλους Tου και οικουμενικούς διδασκάλους.
Εδίδασκε με οικειότητα και συγκατάβαση
προς τους ακροατές Tου. Σε καμμία περίσταση δεν παρουσίαζε ποτέ πνεύμα υψηλοφροσύνης και αποστάσεως από τον λαό. Αντίθετα, φερόταν με πνεύμα ταπεινοφροσύνης
και συγκατάβασης. Άκουε τις απορίες και τις
ερωτήσεις, όχι μονάχα του πλήθους, αλλά
και του καθενός ακροατού Tου. Έλυε τις απορίες, απαντούσε στις ερωτήσεις με σαφήνεια
πάντοτε και πειστικότητα. Ήταν φανερό ότι η
διδασκαλία Tου, πρωτάκουστη, όχι μόνο για
τους συγχρόνους Tου, αλλά και για όλες τις
γενεές των ανθρώπων από του Αδάμ μέχρι
και της συντελείας των αιώνων, ήταν φυσικό
να προκαλεί απορίες και μάλιστα μεταξύ των
Εβραίων, που ήσαν επηρεασμένοι, όχι μονάχα από το μωσαϊκό Νόμο αλλά πιο πολύ από
τη διαβόητη παράδοση των πρεσβυτέρων.
Απαντούσε ακόμη και σε πειραστικές ερωτήσεις ανθρώπων κακής διαθέσεως, που υπέβαλλαν τις ερωτήσεις των με το σκοπό να τον

8 Τετάρτη

Αγ. Τυχικού,
Δαμιανού &
Σωφρονίου των
Κυπρίων / Απ.
Απολλώ, Καίσαρος,
Επαφροδίτου

φέρουν σε δύσκολη θέση ή σε αντίθεση με
τους τότε ισχύοντας ρωμαϊκούς νόμους. Εν
τούτοις ο Κύριος χρησιμοποιούσε σαν ευκαιρία αυτές τις περιπτώσεις, για να διδάξει
ύψιστες αλήθειες!
Εκείνο ακόμη που εχαρακτήριζε τον Κύριο ως
διδάσκαλο ήταν η απροσποίητη απλότης, η
ακριβολογία, η σαφήνεια, η χάρη και η πειστικότης. Χρησιμοποιούσε λέξεις απλές, καταληπτές από το λαό, διότι ήταν ο Διδάσκαλος
του λαού, αλλά και των σοφών, που ήθελαν
να γνωρίσουν την αλήθεια. Χρησιμοποιούσε
τη φρασεολογία της εποχής χωρίς να παρασύρεται σε ταυτολογίες και κουραστικές επαναλήψεις. Είχε τον λόγο ανεπιτήδευτο, χωρίς
τις ποιητικές εξάρσεις θεοπνεύστων συγγραφέων της Παλαιάς Διαθήκης.
Όπου η θεωρητική διδασκαλία του παρουσίαζε δυσκολίες σε κατανόηση, χρησιμοποιούσε εξαίρετες παραβολές, εικόνες και παρομοιώσεις παρμένες από την καθημερινή ζωή.
Δεν είχε τίποτε το ρητορικό στην έκφρασή
Tου. Αντίθετα, η φυσικότης και η απλότης
εχαρακτήριζε και τις πιο μακρές ομιλίες Tου.
Εξέθετε τα νοήματά Tου με λογική συνάρτηση χωρίς χάσματα. Όλη Tου η διδασκαλία παρουσίαζε ένα αρμονικότατο όλον και
η κάθε φράση, και η πιο απλή είχε τη θέση
της, ώστε να αποτελείται ένα καλλιτεχνικότατο και αρμονικότατο αλλά και διδακτικότατο
σύνολο.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της διδασκαλίας Του Κυρίου ήταν και το ότι εύκολα
απεμνημονεύετο. Γενικότερα ο Κύριος σαν
ομιλητής και σαν διδάσκαλος επρόσφερε
την αλήθεια με ιδιαίτερη χάρη και απλότητα,
ώστε να ευχαριστεί και να οικοδομεί και τον
πλέον απλοϊκό ακροατή. Εν τούτοις κάτω
από την απλή φράση έκρυβε πάντοτε ύψιστα
διδάγματα.
Γι’ αυτό και λέμε και επαναλαμβάνομε ότι
ο Κύριος ήταν, είναι και θα είναι άφθαστο

9 Πέμπτη

Η Σύλληψις της
Αγ. Άννας /
Αγ. Άννης μητρός
Σαμουήλ του
Προφήτου

υπόδειγμα για τους ομιλητές και τους εργάτες του Ευαγγελίου. Ιεροκήρυκες, κληρικοί
και λαϊκοί, πρέπει να τον μιμούνται όσον
ημπορούν περισσότερο. Να έχουν τη φράση
απλή, ακριβολόγο και σαφή. Να μη παρασύρονται από ό,τι κάνει εντύπωση, αλλά να
προσφέρουν ό,τι οικοδομεί τους ακροατές.
Να μη παρασύρονται σε μακρές ομιλίες, σε
ταυτολογίες και κουραστικές επαναλήψεις.
Να σκέπτονται τι θα πουν και να λένε αυτό
που σκέφθηκαν να πουν.
Να αποφεύγουν κάθε επίδειξη και να έχουν
υπ’ όψιν τους, ότι η χρησιμοποίηση του άμβωνος ή του βήματος των αιθουσών προς
αυτοπροβολή αποτελεί ιεροσυλία και καπήλευση του θείου λόγου. Ας μη λησμονούν
αυτό που γράφει ο Απ. Παύλος: «Ουκ εσμέν
ως οι πολλοί καπηλεύοντες τον λόγον του
Θεού, αλλ’ ως εξ ειλικρινείας, αλλ’ ως εκ
Θεού κατ’ ενώπιον του Θεού εν Χριστώ λαλούμεν (Β΄Κορ. β΄17).
Ο Απ. Παύλος, όπως και οι άλλοι Απόστολοι,
μιμήθηκαν στην άδολη προσφορά του θείου λόγου, τον Κύριον. Και στους διά μέσου
των αιώνων ιεροκήρυκες και θρησκευτικούς
ομιλητές ο Απ. Παύλος απευθύνει την προτροπή: «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς καγώ
Χριστού» (Α΄Κορ. 11:1). Περιττό να πούμε,
ότι η θεόπνευστος αυτή προτροπή αναφέρεται και στους εκπαιδευτικούς, όπως επίσης
στους προϊσταμένους και συμμετέχοντας σε
οικοδομητικές συναντήσεις.
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“Άνοιξε την καρδιά του” το HHF
Το “GivingTuesday” είναι ένα παγκόσμιο κίνημα γενναιοδωρίας, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο μετά τη ημέρα του Black Friday.
Η «Ημέρα έναρξης της σεζόν των δώρων», είναι μια στιγμή που φιλανθρωπικές οργανώσεις, εταιρείες και ιδιώτες ενώνονται και συσπειρώνονται για
αγαπημένους σκοπούς.
Φέτος ο οργανισμός Hellenic Heritage Foundation, “άνοιξε την καρδιά
του” και με τη συμβολή πολλών δωρητών η Επιτροπή Επόμενης Γενιάς
του HHF, συγκέντρωσε το ποσό των $11.470. Το ποσό θα δωθεί προς το
Hellenic Hope Center, προκειμένου να προβεί σε βελτίωση του υπαίθριου
χώρου του Κέντρου και να συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του
Ιδρύματος.
Ακολουθεί η ανακοίνωση του Hellenic Heritage Foundation:
Dear friends, donors and partners,
Thank you for opening your hearts this Giving Tuesday.
Together, we managed to raise an incredible $11,470 in support of the HHF
Next Generation Committee’s fundraising drive for the Hellenic Hope Center.
Because of your outstanding generosity we will be providing 100% of the
funds raised to the Hellenic Hope Center so it can improve the Center’s
outdoor space to enhance the lives of all the individuals and families, it
serves so well.
Thank you for your generosity today and every day from all of us at the
Hellenic Heritage Foundation and for your ongoing support of our efforts to
help our community.
Looking forward to seeing everyone again soon as we continue our work
to preserve and promote our
Hellenic heritage in Canada.
Thank you,
The Hellenic Heritage Foundation
Board of Directors
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