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Κορωνοιός: Πάνω από 181.000 οι νεκροί
και 2,6 εκατ. κρούσματα σε όλον τον κόσμο

«Το φως της Ανάστασης
θα φωτίζει το δρόμο μέχρι
η ζωή να επιστρέψει»

Η Καθημερινή 22.04.2020

Ο πρωθυπουργό
αναφέρει ότι
γιορτάζουμε
ένα αλλιώτικο
Πάσχα, κάτω
από τον ίδιο
ανοιξιάτικο
ήλιο, δίχως
όμως τις
εκκλησίες μας,
τους φίλους
μας και τα
πατροπαράδοτα
έθιμά μας.
ΤοΒΗΜΑ Team
19.04.2020
«Tο φως της Ανάστασης θα φωτίζει το δρόμο μας μέχρι η ζωή να επιστρέψει, βήμα-βήμα,
στους κανονικούς της ρυθμούς. Μέχρι τότε, ας μη βάλουμε σε κίνδυνο όσα μας έκαναν
παράδειγμα σε ολόκληρο τον κόσμο: Σεβόμαστε τους ειδικούς, πειθαρχούμε στους κανόνες.
Κάνουμε, με άλλα λόγια, την αγωνία μας αγώνα. Και μετατρέπουμε τους πρόσκαιρους
περιορισμούς σε φωτεινούς προορισμούς», τονίζει στο μήνυμά του για το Πάσχα ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι γιορτάζουμε ένα αλλιώτικο Πάσχα, κάτω από τον ίδιο
ανοιξιάτικο ήλιο, δίχως όμως τις εκκλησίες μας, τους φίλους μας και τα πατροπαράδοτα έθιμά
μας.
Φέτος συνεχίζει, η Εβδομάδα των Παθών κράτησε περισσότερο από πενήντα ημέρες αλλά η
Ανάσταση φωτίζει, πλέον, το δρόμο για τη χαρμόσυνη έξοδο από την καταιγίδα της πανδημίας.
«Με πειθαρχία και αλληλεγγύη αποκρούσαμε τα πρώτα της κύματα. Θωρακίσαμε τη δημόσια
υγεία. Και, μένοντας στον ίδιο δρόμο, σύντομα θα ξεκινήσουμε τη σταδιακή μετάβαση σε
μία νέα εποχή. Στην οποία πολλά θα έχουν αλλάξει», αναφέρει και προσθέτει: «Θρηνούμε
για τις ζωές που χάσαμε από τον κορονοϊό. Και ευγνωμονούμε εκείνους που συνεχίζουν τη
μάχη εναντίον του. Με πρώτους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, αλλά και όσους εργάζονται ακόμα και σήμερα, ανήμερα το Πάσχα, για να μένουμε
όλοι ασφαλείς».
Ο πρωθυπουργός λέει επίσης ότι ο ιός μάς κράτησε στο σπίτι, μας έκανε, όμως, να
ξαναγνωριστούμε με τον εαυτό μας και με τη σημασία των πραγμάτων.
«Αν σκεφτούμε πόσα μικρά μάς χώρισαν, άλλοτε, από τον διπλανό μας, είμαι σίγουρος ότι θα
μετανιώναμε για τη στάση μας. Η δοκιμασία αυτή προσέδωσε σε όλους και σε όλα το αληθινό
τους μέγεθος. Ανέδειξε το υπέρτατο αγαθό της Υγείας, αποδεικνύοντας ότι όσα ζούμε και
γευόμαστε δεν είναι αυτονόητα. Πως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ότι εκτός από οικονομική,
η ευημερία έχει και διάσταση κοινωνική», υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης.
Και προσθέτει: «Οι κρίσεις πάντα κρίνουν. Έτσι, η υγειονομική περιπέτεια επανέφερε στο
προσκήνιο την ουσία της πολιτικής: Την ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα της Πολιτείας.
Τη συστράτευση της ευθύνης. Και, πάνω απ’ όλα, την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη
μεταξύ μας. Από την πανδημία, λοιπόν, θα βγούμε με ένα καλύτερο κράτος. Γιατί οι ανάγκες
του «τώρα» μετατρέπονται σε δράσεις για τις αναγκαιότητες του «μετά». Θα βγούμε, όμως,
οπλισμένοι και με ισχυρότερους δεσμούς ανάμεσα σε κοινωνία και Πολιτεία. «Αλλήλων τα
βάρη βαστάζετε», όπως καλούσε ο Απόστολος Παύλος. Μπροστά στις οικονομικές συνέπειες
της υγειονομικής θύελλας, λοιπόν, έχουμε το κοινό χρέος να μην αφήσουμε κανέναν μόνο. Να
μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Γιατί όλοι, στο μεταξύ, θα έχουμε γίνει καλύτεροι πολίτες και
καλύτεροι άνθρωποι».
Επίσης λέει ότι το φετινό Πάσχα βιώνουμε μία νέα κατάνυξη, μία άσκηση αναστοχασμού για
την απελευθέρωση «εκ της δουλείας του αλλοτρίου», όπως λέει ο ψαλμός.
«Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προχώρησα σε δικές μου, προσωπικές σκέψεις και
αναθεωρήσεις. Γιατί η ατομική πρόοδος έρχεται μέσα από δοκιμασίες. Όταν αναμετριόμαστε
με το απρόοπτο και αντιπαλεύουμε καταστάσεις που δεν έχουμε ξανασυναντήσει»,
επισημαίνει.
«Γιορτάζουμε το Πάσχα στο σπίτι. Αλλά με το βλέμμα στην Αναγέννηση που έρχεται!
Χριστός ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Χαρά και πάνω απ’ όλα υγεία», τονίζει
καταλήγοντας στο μήνυμά του ο πρωθυπουργος.

(Συνέχεια στη σελίδα 3)

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον
181.234 ανθρώπους σε όλον τον κόσμο από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν
πρωτοεμφανίστηκε ο κορονοϊός SARS-CoV-2 στην Κίνα, σύμφωνα με τον
απολογισμό που συντάσσει το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες
πηγές.
Μέχρι τις 22.00 απόψε (ώρα Ελλάδας) είχαν καταγραφεί περισσότερα από
2.602.670 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 193 χώρες και εδάφη. Περίπου το
ένα πέμπτο από αυτούς τους ασθενείς (593.800) έχουν πλέον αναρρώσει.
Από χθες μέχρι σήμερα, αναφέρθηκαν 5.576 νέοι θάνατοι και 60.299 νέα
κρούσματα. Οι χώρες όπου καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι μέσα
στο τελευταίο 24ωρο είναι οι ΗΠΑ (1.105), η Βρετανία (759) και η Γαλλία
(544).
Οι ΗΠΑ, όπου ο πρώτος ασθενής απεβίωσε στα τέλη Φεβρουαρίου, είναι η
χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, τόσο σε αριθμό κρουσμάτων (835.316)
όσο και θανάτων (45.950).
Τουλάχιστον 76.070 άνθρωποι έχουν αναρρώσει. Μετά τις ΗΠΑ,
ακολουθούν η Ιταλία (25.085 θάνατοι σε σύνολο 187.327 κρουσμάτων), η
Ισπανία (21.717 θάνατοι, 208.389 κρούσματα), η Γαλλία (21.340 θάνατοι,
155.860 κρούσματα) και η Βρετανία (18.100 θάνατοι, 133.495 κρούσματα).
Η Κίνα (χωρίς το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο) απ’ όπου ξεκίνησε η
επιδημία, έχει επισήμως 82.788 κρούσματα (30 νέα) και 4.632 θανάτους
(κανένας το τελευταίο 24ωρο). Οι ασθενείς που ανέρρωσαν φτάνουν τους
77.151.
Η Ευρώπη μέχρι σήμερα μετρά 112.855 θανάτους σε σύνολο 1.261.757
κρουσμάτων, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς μαζί 47.973 θανάτους (875.112
κρούσματα), η Ασία 7.389 θανάτους (178.630 κρούσματα), η Μέση Ανατολή
5.902 θανάτους (137.642 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική
5.797 θανάτους (116.131 κρούσματα), η Αφρική 1.223 θανάτους (25.461
κρούσματα) και η Ωκεανία 95 θανάτους (7.942 κρούσματα).
Ο απολογισμός συντάσσεται με βάση δεδομένα που συλλέγουν τα γραφεία
του Γαλλικού Πρακτορείου από επίσημες πηγές και από πληροφορίες του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Federal Politics: Justin Trudeau’s handling of COVID-19
crisis lifts his approval to highest level since 2017
While election call is highly unlikely in near future, Liberals
lead CPC by 3 points among decided voters
________________________________________
April 22, 2020 – Justin Trudeau has been no stranger to a sustained profile on the national stage. But more than one month
into an unprecedented national shutdown due to the COVID-19
outbreak, the Prime Minister’s front-and-centre presence at daily briefings has caused his approval ratings to do something they
have not done in nearly two years: crack the majority mark.
The latest study from the non-profit Angus Reid Institute finds
54 per cent of Canadians now endorse him, a 21-point increase
since the end of February.
While the Institute acknowledges the chance of a snap election call to replace this minority government anytime soon
is almost-nil – it is worth noting that Trudeau’s recent surge
in popularity does not necessarily translate into a significant
advantage for the fortunes of the Liberal Party among would-be
voters.
The governing party is now in a statistical tie, holding a slight
advantage over the opposition Conservative Party (29% to
27%). A considerable group of Canadians say they are not sure
who they would support if an election were held (16%). Looking
only at decided voters, the Liberals lead by three points: 36 per
cent to 33 per cent over the CPC.
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ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ .................

Rev. Fathers, Hon. Presidents
& Est. Members of the Board of Directors
Philoptochos Society, Teachers, Students,
Youth and Psaltes of the Communities
of the Greek Orthodox Archdiocese of Canada
Αγαπητοί εν Κυρίω,

ΠΑΣΧΑ 2020

Ο κορωνοϊός αμπάρωσε τις εκκλησίες μας. Δεν μπόρεσε να σταματήσει τις ιερές
ακολουθίες και τη θεία λειτουργία. Στην αμπαρωμένη εκκλησιά ο παπάς, ο ψάλτης και ο
νεωκόρος κάνουν τη λειτουργία και όλες τις ακολουθίες. Υμνολογείται και δοξολογείται
και λατρεύεται ο πάνσοφος Δημιουργός.
Ο κορωνοϊός δεν μπορεί να αμπαρώσει, να δεσμεύσει, να φυλακίσει τον νου μας και τη
ψυχή μας. Όλοι εμείς, όπου κι αν βρισκόμαστε, ζούμε τα Άγια των Αγίων που ιερουργεί ο
παπάς. Κι όταν είμαστε στο σπίτι μας, κάνουμε το σπίτι μας “κατ’ οίκον εκκλησία” και
παραδινόμαστε στη λατρεία του αληθινού Θεού.
Με όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, εύχομαι και προσεύχομαι ευλαβικά να
προσκυνήσετε τον Χριστό στον Σταυρό και έμπλεοι χαράς να γιορτάσετε τη νικηφόρα
Ανάστασή Του. “ Ζη Κύριος ο Θεός”. Ο Αναστημένος Χριστός να γεμίζει με φως, χαρά και
ελπίδα την ψυχή σας.

CHRIST IS RISEN

The coronavirus may have prompted the closing of our churches. It could not however prevent Church Services and the Divine Liturgy from taking place. Behind closed doors, the priest,
the chanter and the sexton continue to conduct the liturgy and all the services. Hymns of praise,
doxologies and worship continue to be offered to the all-wise Creator.
The coronavirus cannot subdue, bind or imprison our mind and soul. All of us, wherever we
are, can live and experience the Holiest of Holies which our priest sacramentally officiates. And
when we are at home, let us stand in the “church that is in our house” and submit ourselves to
the worship of the true God.
With all the difficulties we face, I fervently wish and pray that you succeed in venerating
Christ on the Cross and that you come to celebrate His triumphant Resurrection in the fullness of
joy. “The Lord God Lives.” May the Risen Christ fill the soul of everyone with light, joy and hope.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Αναστάντι
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
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Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΗΠΑ: Προσωρινή αναστολή μετανάστευσης
από τον Τραμπ - Να «προστατευθούν οι θέσεις
εργασίας»
21.4.2020 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
γνωστοποίησε μέσω Twitter το βράδυ της Δευτέρας
ότι θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο
θα «ανασταλεί προσωρινά» η μετανάστευση προς τις
ΗΠΑ, για να «προστατευθούν οι θέσεις εργασίας»
στη χώρα του, μπροστά στην οικονομική κρίση που
προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού.
Εξαιτίας «της επίθεσης του αόρατου εχθρού και της
ανάγκης να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας των
σπουδαίων αμερικανών πολιτών μας, θα υπογράψω
εκτελεστικό διάταγμα για την προσωρινή αναστολή
της μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ», ανέφερε σε ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής
δικτύωσης που προτιμά ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, πληκτρολογώντας τη λέξη
«σπουδαίων» με κεφαλαία γράμματα για έμφαση, όπως συνηθίζει.
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Μήνυμα Μητσοτάκη: Πανελλήνια συγκίνηση για τον θάνατο του Μανώλη Γλέζου (Συνέχεια από σελίδα 1)
Δημοσία δαπάνη η κηδεία του
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του μηνύματος του
Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη για το Πάσχα:
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Γιορτάζουμε ένα αλλιώτικο Πάσχα. Κάτω από τον ίδιο
ανοιξιάτικο ήλιο, δίχως όμως τις εκκλησίες μας, τους φίλους
μας και τα πατροπαράδοτα έθιμά μας.

Δημοσία δαπάνη θα γίνει - ύστερα από πρόταση του
προέδρου της Βουλής, Κώστα Τασούλα και με Κοινή
Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Τάκη
Θεοδωρικάκου και Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα - η
κηδεία του μεγάλου Ελληνα αγωνιστή, Μανώλη Γλέζου, ο
οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 98 χρονών, λόγω
καρδιακής ανεπάρκειας.

Φέτος, η Εβδομάδα των Παθών κράτησε περισσότερο από
πενήντα ημέρες. Αλλά η Ανάσταση φωτίζει, πλέον, το δρόμο
για τη χαρμόσυνη έξοδο από την καταιγίδα της πανδημίας.

Ο θάνατός του βύθισε στην θλίψη την Ελλάδα και τα
συλλυπητήριά του εξέφρασε όλος ο πολιτικός και πολιτειακός
κόσμος της χώρας.

«Αγαπητοί μου συμπολίτες,

Με πειθαρχία και αλληλεγγύη αποκρούσαμε τα πρώτα της
κύματα. Θωρακίσαμε τη δημόσια υγεία. Και, μένοντας στον
ίδιο δρόμο, σύντομα θα ξεκινήσουμε τη σταδιακή μετάβαση
σε μία νέα εποχή. Στην οποία πολλά θα έχουν αλλάξει.

«Για έναν γενναίο άνθρωπο, σύμβολο της αντίστασης κατά
του ναζισμού, ασυμβίβαστο υπερασπιστή της κοινωνικής
δικαιοσύνης και αγνό πατριώτη» έκανε λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο
συλλυπητήριο μήνυμά της για τον θάνατο του Μανώλη Γλέζου.

Θρηνούμε για τις ζωές που χάσαμε από τον κορονοϊό. Και
ευγνωμονούμε εκείνους που συνεχίζουν τη μάχη εναντίον του.

«Το έθνος χαμηλώνει τις σημαίες του για να περάσει ένας μεγάλος Έλληνας» ανέφερε σε ανάρτησή του στο
facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για τον θάνατο του Μανώλη Γλέζου.

Με πρώτους τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του Εθνικού
Συστήματος Υγείας, αλλά και όσους εργάζονται ακόμα και
σήμερα, ανήμερα το Πάσχα, για να μένουμε όλοι ασφαλείς.

Εξάλλου, με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρει για τον εκλιπόντα: «Ο Μανώλης Γλέζος
υπήρξε σύμβολο της εθνικής αντίστασης των Ελλήνων στα πολύ δύσκολα χρόνια της κατοχής 1941-44 και γι
αυτό σύμβολο γενικότερα της πατρίδας μας! Μαχητής της ζωής με τη δική του ανεξάρτητη σκέψη μέχρι το τέλος!
Κέρδισε επάξια τον σεβασμό όλων!»

Συμπολίτες μου,
Ο ιός μάς κράτησε στο σπίτι. Μας έκανε, όμως, να
ξαναγνωριστούμε με τον εαυτό μας και με τη σημασία των
πραγμάτων. Αν σκεφτούμε πόσα μικρά μάς χώρισαν, άλλοτε,
από τον διπλανό μας, είμαι σίγουρος ότι θα μετανιώναμε για
τη στάση μας.
Η δοκιμασία αυτή προσέδωσε σε όλους και σε όλα το αληθινό
τους μέγεθος. Ανέδειξε το υπέρτατο αγαθό της Υγείας,
αποδεικνύοντας ότι όσα ζούμε και γευόμαστε δεν είναι
αυτονόητα.
Πως τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και ότι εκτός από οικονομική,
η ευημερία έχει και διάσταση κοινωνική.
Οι κρίσεις πάντα κρίνουν. Έτσι, η υγειονομική περιπέτεια
επανέφερε στο προσκήνιο την ουσία της πολιτικής: Την
ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα της Πολιτείας.
Τη συστράτευση της ευθύνης. Και, πάνω απ’ όλα, την
εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη μεταξύ μας.
Από την πανδημία, λοιπόν, θα βγούμε με ένα καλύτερο
κράτος.
Γιατί οι ανάγκες του «τώρα» μετατρέπονται σε δράσεις για τις
αναγκαιότητες του «μετά».
Θα βγούμε, όμως, οπλισμένοι και με ισχυρότερους δεσμούς
ανάμεσα σε κοινωνία και Πολιτεία. «Αλλήλων τα βάρη
βαστάζετε», όπως καλούσε ο Απόστολος Παύλος.
Μπροστά στις οικονομικές συνέπειες της υγειονομικής
θύελλας, λοιπόν, έχουμε το κοινό χρέος να μην αφήσουμε
κανέναν μόνο.
Να μην αφήσουμε κανέναν πίσω. Γιατί όλοι, στο μεταξύ, θα
έχουμε γίνει καλύτεροι πολίτες και καλύτεροι άνθρωποι.
Το φετινό Πάσχα βιώνουμε μία νέα κατάνυξη. Μία άσκηση
αναστοχασμού για την απελευθέρωση «εκ της δουλείας του
αλλοτρίου», όπως λέει ο ψαλμός.
Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προχώρησα σε δικές μου,
προσωπικές σκέψεις και αναθεωρήσεις.
Γιατί η ατομική πρόοδος έρχεται μέσα από δοκιμασίες.
Όταν αναμετριόμαστε με το απρόοπτο και αντιπαλεύουμε
καταστάσεις που δεν έχουμε ξανασυναντήσει.

ΣΥΡΙΖΑ: «Θα μας λείψει το καθάριο βλέμμα του “πρώτου παρτιζάνου της Ευρώπης”»
Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο του Μανώλη Γλέζου έστειλε το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας
αναδρομή στην πορεία του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς.
«Η είδηση του θανάτου του Μανώλη Γλέζου βρίσκει τη χώρα και τον λαό μας σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.
Μία συγκυρία που μας επιτρέπει να ξανασκεφτούμε και να τιμήσουμε στοχαστικά εκείνους και εκείνες που
στην ιστορική διαδρομή της χώρας μας βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ισότητα, δικαιοσύνη και
αξιοπρέπεια», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:
«Η διαδρομή του Μανώλη Γλέζου υπήρξε αξεδιάλυτα συνδεδεμένη με την αναζήτηση απαντήσεων στις μεγάλες
προκλήσεις του 20ού αιώνα και τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στις αναζητήσεις της ελληνικής Αριστεράς. Την
ίδια στιγμή, ο Μανώλης Γλέζος υπήρξε ένα παγκόσμιο σύμβολο της ανειρήνευτης επιθυμίας του ανθρώπου για
ελευθερία. Όταν τη νύχτα της 30ής Μαΐου του 1941, με τον Λάκη Σάντα, κατέβαζε την ναζιστική σημαία από τον
ιστό του βράχου της Ακρόπολης έθετε τις βάσεις για την έμπρακτη αμφισβήτηση της ναζιστικής κυριαρχίας. Η
αποκοτιά εκείνης της νύχτας -όταν δύο νέοι άνθρωποι αναμετρήθηκαν με έναν πανίσχυρο εχθρό- καθόρισε τον
βηματισμό του Μανώλη Γλέζου».
Αλ. Τσίπρας: Ο Μανώλης Γλέζος θα μείνει στην αιωνιότητα ως ένα σύμβολο αγωνιστή
Επιπλέον, η ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης σημειώνει ότι «ενεργός στο κομμουνιστικό κίνημα,
πλήρωσε το βαρύ τίμημα των δύσβατων μετεμφυλιακών χρόνων με διαδοχικές καταδίκες και φυλακίσεις».
«Αλλά δεν λύγισε ούτε στιγμή. Η πορεία του ήταν μια πορεία αντίστασης και δημιουργίας, αμφισβήτησης της
κυριαρχίας των λίγων, κατάδειξης της δυνατότητας ενός μέλλοντος απαλλαγμένου από τα δεσμά του “εφικτού”.
Σταθερά στην πρώτη γραμμή των θεωρητικών αναζητήσεων για μία Αριστερά με δημοκρατία και αλληλεγγύη,
σταθερά στην πρώτη γραμμή των κοινωνικών αγώνων, σταθερά στην διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης της Εθνικής
Αντίστασης, ο Μανώλης Γλέζος σφράγισε όσο λίγοι την πολιτική και κοινωνική ιστορία του τόπου μας», σημειώνει.
Στη συνέχεια, η ανακοίνωση αναφέρεται στην εκλογή του Μ. Γλέζου το 2014 ως ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ με
περισσότερους από 438.000 σταυρούς προτίμησης.
«Ο Μανώλης Γλέζος υπήρξε πρωτοπόρος στον αγώνα για τις γερμανικές επανορθώσεις και την ηθική δικαίωση
των εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων της Κατοχής, τεκμηριώνοντας το δίκαιο του αιτήματος από όλες τις πλευρές»,
επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι «η συμβολή του κορυφώθηκε με την έκδοση της “Μαύρης Βίβλου
της Κατοχής”, την οποία αφιέρωσε στον εκτελεσμένο του αδερφό, η οποία έφτασε στους μαθητές των σχολείων
μας αλλά και σε προσωπικότητες από το διεθνές πολιτικό στερέωμα». «Αλλά και με τη συνεργασία του για τη
διατύπωση της απόφασης της ελληνικής Βουλής το 2019 που ενεργοποίησε τη ρηματική διακοίνωση της ελληνικής
κυβέρνησης προς το γερμανικό κράτος για τη διεκδίκηση με κάθε μέσο των ενεργών απαιτήσεων της χώρας για τις
γερμανικές επανορθώσεις».
«Και για αυτό σήμερα νιώθουμε πιο φτωχοί. Πιο φτωχοί γιατί θα μας λείψει η παρρησία, η ανθρωπιά και το
καθάριο βλέμμα του “πρώτου παρτιζάνου της Ευρώπης” που αναζητούσε σταθερά πέρα από τα ασφυκτικά όρια του
παρόντος τις δυνατότητες του χειραφετητικού μέλλοντος», καταλήγει η συλλυπητήρια ανακοίνωση του γραφείου
Τύπου.
Φώφη Γεννηματά: «Η Ελλάδα έχασε σήμερα έναν μεγάλο πατριώτη»
«Η Ελλάδα έχασε σήμερα έναν μεγάλο πατριώτη, αγωνιστή, έναν σπουδαίο δημοκράτη. Αποχαιρετούμε με θλίψη
τον Μανώλη Γλέζο. Το σύμβολο της Αντίστασης. Μια ζωή γεμάτη αγώνες. Μια ζωή ενός ασυμβίβαστου ήρωα»,
αναφέρει η Φώφη Γεννηματά εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια τού Μάνώλη Γλέζου.

Μέχρι τότε, ας μη βάλουμε σε κίνδυνο όσα μας έκαναν
παράδειγμα σε ολόκληρο τον κόσμο:

Προσθέτει ότι η ζωή του ήταν μια ζωή γεμάτη πάθος για τον άνθρωπο, για το δίκιο και τη λευτεριά, την αξιοπρέπεια
και τη δημοκρατία. «Για αυτά πάλεψε εκτός και εντός Βουλής, από τα έδρανα της Αριστεράς, αλλά και του ΠΑΣΟΚ
πλάι στον Ανδρέα Παπανδρέου.
Ο ελληνικός λαός τον αγάπησε και τον τίμησε με την ψήφο του.
Θα τον θυμόμαστε πάντα, για την περηφάνια, την εντιμότητα και την αγωνιστικότητα που μας δίδαξε. Σημείο
αναφοράς για τις μελλοντικές γενιές».

Σεβόμαστε τους ειδικούς, πειθαρχούμε στους κανόνες.

Ανακοίνωση του ΚΚΕ

Κάνουμε, με άλλα λόγια, την αγωνία μας αγώνα. Και
μετατρέπουμε τους πρόσκαιρους περιορισμούς σε φωτεινούς
προορισμούς.

«Έφυγε από τη ζωή, πλήρης ημερών, σε ηλικία 98 ετών, ο αγωνιστής της αντίστασης Μανώλης Γλέζος. Ο Μανώλης
Γλέζος, μαζί με τον Λάκη Σάντα, τη νύχτα της 30ης προς 31η Μάη του 1941 κατέβασαν από την Ακρόπολη την
μισητή, χιτλερική σημαία, ενέργεια-σύμβολο της θαρραλέας αντίστασης του ελληνικού λαού.

Γιορτάζουμε το Πάσχα στο σπίτι. Αλλά με το βλέμμα στην
Αναγέννηση που έρχεται!

Την περίοδο της κατοχής έδρασε μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ και του ΕΑΜ. Συνελήφθη και καταδικάστηκε
3 φορές από τις ιταλικές και τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής» αναφέρει ανακοίνωση του ΚΚΕ για τον θάνατο
του Μανώλη Γλέζου και προσθέτει: «Μετά την απελευθέρωση ανέλαβε αρχισυντάκτης στον Ριζοσπάστη.
Συλλαμβάνεται και δικάζεται το 1948. Όπως χιλιάδες αγωνιστές πέρασε χρόνια σε φυλακές, εξορίες, βασανιστήρια.

Το φως της Ανάστασης θα φωτίζει το δρόμο μας μέχρι η ζωή
να επιστρέψει, βήμα-βήμα, στους κανονικούς της ρυθμούς.

Χριστός ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους.
Χαρά και πάνω απ’ όλα υγεία».

Τον Σεπτέμβρη του 1951, όντας φυλακισμένος, εκλέγεται βουλευτής με την ΕΔΑ. Αποφυλακίζεται το 1954 και το
1956 αναλαμβάνει διευθυντής της Αυγής, που λειτουργούσε ως εφημερίδα της ΕΔΑ. Φυλακίζεται ξανά από το 1958
έως το 1962. Το 1962 τιμήθηκε από τη Σοβιετική Ένωση με το Βραβείο Λένιν για την αντιστασιακή του δράση, τον
αγώνα για την ειρήνη και την πάλη ενάντια στο φασισμό.
Το 1961 εκλέχτηκε τακτικό μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ από το 8ο Συνέδριο του κόμματος. Με την εκδήλωση του
στρατιωτικού πραξικοπήματος, στις 21 Απρίλη 1967, συλλαμβάνεται και κρατείται για 4 χρόνια στο Γουδή, το
Πικέρμι, στη Γενική Ασφάλεια (Χωροφυλακής), τη Γυάρο, το Παρθένι Λέρου. Απελευθερώθηκε το 1971 από τον
Ωρωπό.
Αποχώρησε από το ΚΚΕ το 1968.
Από το 1981 και έπειτα εκλέχτηκε βουλευτής και ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και αργότερα με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Συμμετείχε δραστήρια στο Εθνικό Συμβούλιο για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων».
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Changes to Canada Summer Jobs program
to help businesses and young Canadians
affected by COVID-19
April 8, 2020
Ottawa, Ontario
The Government of Canada is taking unprecedented action to support workers, businesses,
and all Canadians impacted by the COVID-19 pandemic. Right now, young people are facing
serious challenges finding work. To build the foundations of strong communities, we need a
strong workforce that includes good job opportunities for youth. That is why the government is
working to help employers adapt to the realities of COVID-19, and supporting young Canadians as they begin to look for summer employment.
Today, the Prime Minister, Justin Trudeau, announced temporary changes to the Canada Summer Jobs program that will help employers hire summer staff and provide young Canadians
access to the jobs they need during this unprecedented time. This program will help create up to
70,000 jobs for youth between 15 and 30 years of age.
Canada’s small businesses increasingly depend on the employment of young Canadians. The
changes to the Canada Summer Jobs program will help small businesses hire and keep the
workers they need so they can continue to deliver essential services.
The temporary changes to the program for this year include:
•
an increase to the wage subsidy, so that private and public sector employers can also
receive up to 100 per cent of the provincial or territorial minimum hourly wage for each employee
•

an extension to the end date for employment to February 28, 2021

•
vices

allowing employers to adapt their projects and job activities to support essential ser-

•
allowing employers to hire staff on a part-time basis
These changes will help youth stay connected to the labour market, save money for their future,
and find quality jobs in safe, inclusive, and healthy work environments.
Today’s announcement builds on the government’s action taken for young Canadians during
this crisis. This includes a six-month, interest-free moratorium on Canada Student Loans, and
a 75 per cent wage subsidy for businesses that will help more employers keep part-time employees and workers over the coming months. Despite these important steps, there is still more
to do for students and young Canadians. The Government of Canada will continue to look for
ways to support all Canadians, including students and young people, as we weather this pandemic together.
The Canada Summer Jobs program provides opportunities for youth to develop and improve
their skills within the not-for-profit, small business, and public sectors, and supports the delivery of key community services. By adapting the program this year, the Government of Canada
is making sure that we have the resources needed to support Canadian workers, businesses, and
communities dealing with the social and economic impacts of COVID-19.

Liberals Must Clarify Changes to Canada
Emergency
Response Benefit: MP Albas
April 16, 2020

Home buyers and sellers adjust their
activities in March amid challenging
circumstances
Metro Vancouver’s* housing market saw steady home buyer demand
to begin March and a levelling off of activity as the month went on
and concerns about the COVID-19 outbreak intensified.
The Real Estate Board of Greater Vancouver (REBGV) reports that
residential home sales in the region totalled 2,524 in March 2020, a
46.1 per cent increase from the 1,727 sales recorded in March 2019,
and a 17.4 per cent increase from the 2,150 homes sold in February
2020.
Last month’s sales were 19.9 per cent below the 10-year March sales
average.
The first two weeks of the month were the busiest days of the year
for our region with heightened demand and multiple offers becoming more common. Like other aspects of our lives, this changed as
concerns over the COVID-19 situation in our province grew.
Daily residential sales on the region’s MLS® were 138 on average in
the first ten business days of the month. In the final ten business days
of the month, the daily average declined to 93 sales.
Many of the sales recorded in March were in process before the
provincial government declared a state of emergency. We’ll need
more time to pass to fully understand the impact that the pandemic is
having on the housing market.
There were 4,436 detached, attached and apartment properties newly
listed for sale on the Multiple Listing Service® (MLS®) in Metro
Vancouver in March 2020. This represents a 10.4 per cent decrease
compared to the 4,949 homes listed in March 2019 and a 10.8 per
cent increase compared to February 2020 when 4,002 homes were
listed.
The total number of homes currently listed for sale on the MLS®
system in Metro Vancouver is 9,606, a 24.8 per cent decrease compared to March 2019 (12,774) and a 4.5 per cent increase compared
to February 2020 (9,195).
For all property types, the sales-to-active listings ratio for March
2020 is 26.3 per cent. By property type, the ratio is 21.1 per cent for
detached homes, 33 per cent for townhomes, and 28.9 per cent for
apartments.

OTTAWA, ON — Today, Dan Albas, Shadow Minister for Employment, Workforce
Development and Disability Inclusion, released the following statement regarding
the eligibility changes the government made to the Canada Emergency Response
Benefit:

Generally, analysts say downward pressure on home prices occurs
when the ratio dips below 12 per cent for a sustained period, while
home prices often experience upward pressure when it surpasses 20
per cent over several months.

“During the COVID-19 crisis, while the government has been quick to announce
new programs to provide help, they have struggled to clearly articulate who is eligible and when money will reach Canadians’ bank accounts. This is especially true
when it comes to the Canada Emergency Response Benefit (CERB).

The MLS® Home Price Index composite benchmark price for all
residential properties in Metro Vancouver is currently $1,033,700.
This represents a 2.1 per cent increase over March 2019, and a 1.3
per cent increase compared to February 2020.

“While Conservatives are pleased that the Liberals finally took our suggestions and
will allow Canadians with limited income to receive the CERB, this entire program
underscores the need for continued in person-sittings and regular opportunities to
question the Prime Minister and Ministers in the House of Commons.
“When the legislation for the CERB was originally before Parliament – Conservatives asked the government if it would apply to seasonal workers. They said yes.
The Liberals then backtracked, only to make changes weeks later.
“When the House was recalled for the second emergency sitting last Saturday, Conservatives asked Minister Qualtrough if future changes to the CERB would require
new legislation. She stated that, “in order to change the criteria to include groups
of individuals who are not working but have not stopped working . . . legislative
changes would be required.” The government is now saying that legislative changes
would not be needed.
“Government communications and direction must be clear, consistent and transparent. That has not been the case during this crisis. The fact is, that Conservatives
were able to ask questions about the eligibility of the CERB because parliament was
sitting. Without that opportunity to question the Minister, Canadians would have
much less information and much less accountability.
“Parliament must continue to have in-person sittings so that Opposition parties can
debate, discuss and improve government legislation to get the best results for Canadians.”
-

Sales of detached homes in March 2020 reached 852, a 61.1 per cent
increase from the 529 detached sales recorded in March 2019. The
benchmark price for detached properties is $1,450,700. This represents a 0.7 per cent increase from March 2019, and a 1.2 per cent
increase compared to February 2020.
Sales of apartment homes reached 1,179 in March 2020, a 35.1 per
cent increase compared to the 873 sales in March 2019. The benchmark price of an apartment property is $687,000. This represents a
2.9 per cent increase from March 2019, and a 1.4 per cent increase
compared to February 2020.
Attached home sales in March 2020 totalled 493, a 51.7 per cent
increase compared to the 325 sales in March 2019. The benchmark
price of an attached unit is $791,800. This represents a 2.5 per cent
increase from March 2019, and a 0.9 per cent increase compared to
February 2020.
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Seven-Year-Old Greek Piano
Prodigy Composes “Isolation
Waltz”
By Philip Chrysopoulos
Apr 3, 2020

Young Greek piano prodigy Stelios Kerasidis. File photo
Stelios Kerasidis, the 7-year-old Greek pianist and composer who
has stunned the entire world with his talent, has now composed
a new work, titled “Isolation Waltz,” inspired by the coronavirus
pandemic.
The composition is a moving piece of music dedicated to all the people who have either suffered or continue to suffer all across the world
from the disease, as well as those who are forced to stay at home, in
isolation.
The piano wonder child, who started performing in public at the
age of five — and performed at Carnegie Hall at the age of six —
has been composing his own music for over a year now, to critical
acclaim.
On October 31, 2018, Kerasidis won the first prize at the 2018 Golden Classical Music Awards Invited Winners List after a magnificent
performance at New York City’s Weill Recital Hall. Playing a Chopin waltz for his audience and judges, he also became the youngest
Greek musician of all time to play at Carnegie Hall.
The Greek prodigy had already won an award at the age of five when
he received first prize at the international “Citta di Spoleto” piano
competition in Italy.
Young Stelios started playing piano at three when he took the first
official lesson from his pianist father, who is also a music teacher.
It was not long before the young boy’s talent was recognized by his
teachers and the music world in general.
So far, he has also performed at London’s Royal Albert Hall and
Vienna’s Musikverein, as well as played with the Athenian Sinfonietta orchestra.
Kerasidis became widely known to Greek audiences after his participation in the television show ”Greece You Got Talent,” where he
amazed both the judges and the audience.
Since then, an entire nation has followed the progress of the prodigy,
marveling at his tremendous talent. Now, during one of the most difficult moments in recent history for the whole world, his “Isolation
Waltz” is a somber soundtrack, very appropriate for the times.

1 Απριλίου 2020, 65 χρόνια από την έναρξη του αγώνα της ΕΟΚΑ
Είναι ένα από τα πιο παλιά άρθρα του stamps-philatelic, δημοσιεύθηκε το 2015, πριν 5 χρόνια με την
ευκαιρία της επετείου των 60 ετών από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ και της
έκδοσης από τα Κυπριακά Ταχυδρομεία αναμνηστικού μπλοκ για την επέτειο. Σήμερα 1 Απριλίου
2020 πέντε χρόνια από τότε και 65 χρόνια από το ξεκίνημα του ηρωικού αγώνα, το επαναφέρουμε
αφιερωμένο σε όλους όσους αγωνίστηκαν για την ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ
ΠΑΤΡΙΔΑ.
Γράφει ο Δημήτρης Περδίκης

COVID-19 & return to normal: when
restrictions lift, most would wait at
least two weeks before resuming routines
Parks and workplaces top the list of places Canadians would like to see re-opened first
________________________________________

April 20, 2020 – As debates simmer over how to continue to
squash the spread of the coronavirus that causes COVID-19 without completely depriving the economy of oxygen, most Canadians
are girding themselves up for at least another four to eight weeks
of social distancing – if not longer.
The latest public opinion survey from the non-profit Angus Reid
Institute finds Canadians have a palpable sense of apprehension
at the prospect of their own provincial governments lifting the restrictions that have all but ended most public contact over the last
six weeks. Indeed, three-quarters (77%) say it is too soon to begin
relaxing social distancing requirements and business closures.
And while a significant segment of Canadians (39%) say both the
impacts of the shutdown on the protection of public safety and on
businesses and the economy should carry equal weight with policy
makers, the tilt towards erring on the side of reducing infection
risk remains (52% would give this factor the most weight). As
well, majorities in each part of the country say their own province
should lift restrictions either between one to two months from now
(46%) or three to six months from now (28%).
Further, the prospect of an officially sanctioned relaxing of distancing rules would prompt very few Canadians to resume former
routines immediately. Most say they would wait, for a couple of
weeks, or until the number of new COVID-19 known cases in their
provinces had declined significantly, before ending self-isolation.
www.angusreid.org/covid19-return-to-normal

Στις 2 Απριλίου τα Κυπριακά Ταχυδρομεία θα κυκλοφορήσουν ένα αναμνηστικό φύλλο (μπλοκ
- φεγιέ) με γραμματόσημο αξίας 2 ευρώ, για να τιμήσουν την 60ρίδα από την έναρξη του
απελευθερωτικού αγώνα της Κύπρου.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των ταχυδρομείων «Την 1η Απριλίου 2015,
συμπληρώνονται εξήντα χρόνια από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ, για την
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, που οδήγησε τελικά στην ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Για τέσσερα χρόνια ο κυπριακός λαός, με πρωτοπόρο τη νεολαία του, η οποία προβάλλεται στην
τιμητική αυτή έκδοση του σχετικού γραμματοσήμου, αντιτάχθηκε και πολέμησε με γενναιότητα,
αυτοθυσία και ηρωισμό. Ούτε οι υπέρτερες δυνάμεις της αποικιοκρατικής Μεγάλης Βρετανίας,
ούτε οι απαγχονισμοί, ούτε τα απάνθρωπα βασανιστήρια μπόρεσαν να κάμψουν το φρόνημα και το
μεγαλείο του λαού την εποχή εκείνη.
Η έκδοση του γραμματοσήμου αυτού στόχο έχει να τιμήσει τον αγώνα και τους αγωνιστές της
ΕΟΚΑ, οι οποίοι άνοιξαν τον δρόμο προς την ελευθερία και την δικαιοσύνη».
Αυτά γράφει η ανακοίνωση για τον ηρωικό αγώνα της Κύπρου, ο οποίος είχε βέβαια και έναν
αρχηγό, τον Γεώργιο Γρίβα - Διγενή. Είχε και πολλούς επώνυμους ήρωες που πέσανε στο πεδίο
της μάχης όπως ο μεγάλος Γρηγόρης Αυξεντίου ή απαγχονίστηκαν όπως οι Καραολής, Δημητρίου,
Παλληκαρίδης και άλλοι.
Αυτοί οι ήρωες δεν πολέμησαν για τίποτα άλλο από την ένωση της Κύπρου με την μητέρα πατρίδα
και τώρα εξήντα χρόνια μετά βλέπουμε πως ο αγώνας τους δεν δικαιώθηκε ακόμα αλλά τουναντίον
το ένα τρίτο του εδάφους της Κύπρου βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή από το 1974. Το χειρότερο
όμως είναι πως η δικαίωση της Κύπρου εμφανίζεται πλέον πως είναι κάποια διζωνική δικοινοτική
ομοσπονδία που πιθανότατα θα νομιμοποιήσει την παρουσία της Τουρκίας στον βορρά αλλά και θα
γίνει σκαλοπάτι για την μεταμόρφωση του νότου σε τουρκικό προτεκτοράτο.
Πριν από καιρό είχα περάσει στα κατεχόμενα και ο δρόμος μου με έβγαλε σε ένα χωριό κοντά
στην Αμμόχωστο. Το χωριό αυτό τώρα έχει ένα τουρκικό όνομα και πληθυσμό εποίκων. Κάποτε όμως
το λέγανε Πραστό και οι κάτοικοι ήσαν όλοι Έλληνες, γηγενείς από τα αρχαία χρόνια. Μια μικρή
πλατεία και στη μέση μία μικρή εκκλησία που τώρα είναι πια τζαμί. Όμως να εκεί σε τοίχο στην
μικρή πλατεία ξεθωριασμένη φαινόταν καθαρά γραμμένη μια λέξη που όλο τον τοίχο έπιανε. Σίγουρα
κανένας Τούρκος δεν καταλάβαινε τι έγραφε εκεί πέρα, γι αυτό και έστεκε ανενόχλητη παρά τα τόσα
χρόνια. ΕΝΩΣΙΣ έγραφε στον τοίχο της πλατείας. Τα παλληκάρια της ΕΟΚΑ δεν πέθαναν μάταια,
απλά ο αγώνας τους δεν τέλειωσε ακόμα.
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Φασολάδα Πηλίου

ανακατεύουμε.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΣΚΙΑΣ

Ζεσταίνουμε ένα αντικολλητικό
τηγάνι σε μέτρια φωτιά, σκέτο,
δίχως λιπαρή ουσία. Κόβουμε τα
λουκάνικα σε χοντρές ροδέλες
και τα ψήνουμε για 3 - 5 λεπτά,
γυρίζοντάς τα τακτικά, μέχρι να
ροδίσουν και να γίνουν τραγανά,
αλλά να μη χάσουν τους χυμούς
τους. Μοιράζουμε τη φασολάδα
στα πιάτα. Αν θέλουμε, ρίχνουμε
τα κομμάτια λουκάνικου στα
πιάτα, μαζί με τους νόστιμους

Καλαμαροχτάποδα γιουβέτσι
ΕΥΗ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

Υλικά για 4 - 6 άτομα
•
1 μικρό χταπόδι, καθαρισμένο*
•
5 - 6 μέτρια καλαμαράκια, καθαρισμένα*
•
4 - 5 μέτριες σουπιές, καθαρισμένες*
•
1/2 φλιτζ. τσαγιού λάδι
•
1/2 φλιτζ. τσαγιού κρασί κόκκινο
•
1 ποτήρι νερού ντομάτα, τριμμένη στον τρίφτη
•
1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
•
αλάτι, πιπέρι
•
1 κλωνάρι φρέσκο δεντρολίβανο ή 1 κοφτή
κουτ. σούπας ξερό, κοπανισμένο
•
1 φύλλο δάφνης
•
λίγη σκόνη κανέλας
•
1 κουτ. γλυκού μπαχάρι άκοπο
•
400 γρ. σπαγκέτο

Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Επίσης, αν θέλουμε, αφαιρούμε την πέτσα από τα καλαμάρια και τις
σουπιές. Τα ξεπλένουμε όλα πολύ καλά, ιδιαίτερα τις βεντούζες από
το χταπόδι που μαζεύουν άμμο.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Διαδικασία:

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C. Κόβουμε
όλα τα θαλασσινά σε κομμάτια παρόμοια. Τα βάζουμε
στο ταψί μαζί με όλα τα υλικά εκτός από το σπαγκέτο.
Προσθέτουμε 3 ποτήρια βραστό νερό και φουρνίζουμε
το ταψί. Ανάλογα με το μέγεθός τους, τα θαλασσινά
χρειάζονται 40 - 60 λεπτά ψήσιμο.
Τα δοκιμάζουμε τσιμπώντας με
πιρούνι και τότε υπολογίζουμε
τα υγρά του ταψιού και
προσθέτουμε βραστό νερό, να
είναι συνολικά 3 ποτήρια.
Σπάζουμε το σπαγκέτο σε
κομμάτια 4 εκατοστά μάκρος
και το ρίχνουμε στο ταψί μαζί
με το ανάλογο αλάτι. Ανακατεύουμε με το πιρούνι ώστε να μπει
μέσα στο υγρό και συνεχίζουμε το ψήσιμο μέχρι να το απορροφήσει,
γύρω στα 10 - 12 λεπτά.
Αν προτού γίνει το ζυμαρικό σωθούν τα υγρά, προσθέτουμε λίγο
ζεστό νεράκι ακόμη. Ξεφουρνίζουμε το φαγητό και το αφήνουμε να
σταθεί 5 λεπτά πριν σερβίρουμε.
* Μυστικό: Για να καθαρίσουμε το χταπόδι, τα καλαμάρια και τις
σουπιές, χωρίζουμε τα πλοκάμια από το σώμα. Τα καλαμάρια και
οι σουπιές έχουν ένα «κόκαλο» κατά μήκος του σώματος, το οποίο
αφαιρούμε. Αδειάζουμε τη σακούλα. Τα μελάνια από τις σουπιές τα
κρατάμε, αν θέλουμε, για να φτιάξουμε το «Μαύρο πιλάφι». Εκεί
όπου ενώνονται τα πλοκάμια υπάρχει ένα σκληρό σημείο, το οποίο
αφαιρούμε.

Μακαρονάδα τσουχτή - ένα ξεχωριστό μανιάτικο φαγητό
Φωτογραφία: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΡΑΚΟΣ

Ενα φαγάκι-έκπληξη, απαράμιλλης νοστιμιάς, έξοχο παράδειγμα
του πόσο ευρηματική είναι η κουζίνα της Μάνης. Χοντρά
μακαρόνια, τότε φτιαγμένα στο χέρι, αναμειγνύονται με ξερή
μυζήθρα «τσουρουφλισμένη» σε καυτό ελαιόλαδο και σερβίρονται
με τηγανητό αυγό, που, ελλείψει κρέατος, προσθέτει πρωτεΐνη στο
φαγητό.
Υλικά (για 4 άτομα)
•
1 πακέτο μακαρόνια Νο 5
•
300 γρ. μυζήθρα ξερή, ψιλοτριμμένη + λίγη ακόμη για το
σερβίρισμα
•
100 ml ελαιόλαδο + λίγο ακόμη για το τηγάνισμα των
αυγών
•
2 κουτ. σούπας βούτυρο αγελαδινό
•
4 αυγά (ή περισσότερα, ανάλογα με το πόσα θέλει ο
καθένας στη μερίδα του)
•
φρεσκοτριμμένο πιπέρι, αλάτι
Διαδικασία
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό βράζουμε τα
μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου. Παράλληλα, σε
ένα μεγάλο τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο και το βούτυρο σε μέτρια
προς δυνατή φωτιά να ζεσταθούν καλά.
Προσθέτουμε την τριμμένη μυζήθρα, με μια ξύλινη σπάτουλα
ανακατεύουμε πολύ καλά και σοτάρουμε για περίπου 5 - 8 λεπτά
μέχρι να σκουρύνει, αλλά όχι να καεί.
Σουρώνουμε, τα επαναφέρουμε στην κατσαρόλα και, μόλις το
μείγμα του τυριού είναι έτοιμο, το αδειάζουμε πάνω από τα
ζυμαρικά και ανακατεύουμε ώστε να μοιραστεί ομοιόμορφα.
Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι τηγανίζουμε ένα- ένα ή δύο-δύο τα
αυγά μάτια (κατά προτίμηση μελάτα), σε λίγο ελαιόλαδο.
•
Σερβίρουμε στο πιάτο τα μακαρόνια και από πάνω
προσθέτουμε ένα ή δύο αυγά. Αν θέλουμε, τρίβουμε πιπέρι και
επιπλέον μυζήθρα και σπάμε τον κρόκο για να «τρέξει» μέσα στα
μακαρόνια.
Νόστιμη παραλλαγή: Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη μυζήθρα
με παρμεζάνα ή κεφαλίσιο τυρί της αρεσκείας μας.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Τι πίνουμε: Διαλέξτε ένα
κόκκινο κρασί από τον
αμπελώνα της Στερεάς Ελλάδας,
που τα τελευταία χρόνια έχει
δείξει μικρά διαμάντια. Syrah,
Merlot, Ξινόμαυρο, δοκιμάστε

και επιλέξτε.

Περισσότερες συνταγές στο
www.gastronomos.gr

Υλικά για 4 - 6 άτομα:
•
500 γρ. μικρά άσπρα
ξερά φασόλια, βραστερά,
μουσκεμένα αποβραδίς σε κρύο
νερό
•
1 φύλλο δάφνης
•
1 μεγάλο ξερό
κρεμμύδι, σε μικρά καρέ
•
120 γρ. πελτές
ντομάτας (περίπου 2 γεμάτες
κουτ. σούπας)
•
1 αποξηραμένη
καυτερή πιπερίτσα, τριμμένη
(προαιρετικά)
•
1 πράσο (το λευκό και
το τρυφερό πράσινο μέρος), σε
μέτριες ροδέλες
•
2 - 3 καρότα, κατά
προτίμηση βιολογικά, σε
στρογγυλές φέτες
•
3 κλωνάρια σέλερι
(μόνο τα κλωνάρια), κομμένα σε
λεπτές φέτες (κρατάμε τα φύλλα
στο ψυγείο, τυλιγμένα σε χαρτί
κουζίνας, για άλλη συνταγή ή
για σαλάτα)
•
50 ml ελαιόλαδο
•
3 - 4 κουτ. σούπας πολύ
ψιλοκομμένος μαϊντανός (τα
φύλλα)
•
αλάτι, φρεσκοτριμμένο
πιπέρι
•
2 πικάντικα χωριάτικα
λουκάνικα, κατά προτίμηση
Θεσσαλίας, π.χ. Πηλίου ή
Καρδίτσας ή Τρικάλων (τα
λουκάνικα Καρδίτσας και
Τρικάλων είναι συνήθως
καπνιστά, μέτρια ή έντονα
πικάντικα, περιέχουν συχνά
πράσο ή/και ρίγανη και πολλά
από αυτά είναι και κρασάτα. Θα
τα βρούμε σε μεγάλα σούπερ
μάρκετ και παντοπωλεία
- ενδεικτικά: Carrefour,
Πανδαισία, Μανδραγόρας,
Αμφιλοχία, Παντοπωλείο της
Μεσογειακής Διατροφής)

Διαδικασία

χυμούς που θα βγάλουν
στο τηγάνι, διαφορετικά, τα
σερβίρουμε σε ξεχωριστό πιάτο.

Ξεπλένουμε καλά τα
μουσκεμένα φασόλια με άφθονο
κρύο νερό και τα βάζουμε σε
μια μεγάλη κατσαρόλα. Τα
σκεπάζουμε με άφθονο νερό και
τα αφήνουμε να πάρουν μια-δυο
βράσεις σε δυνατή φωτιά. Τα
στραγγίζουμε, πετάμε αυτό το
νερό και τα ξαναβάζουμε στην
άδεια κατσαρόλα.
Προσθέτουμε περίπου 1 - 1,2
λίτρα κρύο νερό (φροντίζουμε
να τα σκεπάζει) και τα αφήνουμε
να πάρουν μια βράση, σε δυνατή
φωτιά. Μόλις το νερό αρχίσει
να κοχλάζει, χαμηλώνουμε
τη φωτιά και αρχίζουμε να
ξαφρίζουμε με μια τρυπητή
κουτάλα, για όσο διάστημα
ανεβαίνει αφρός στην επιφάνεια
(περίπου 30 λεπτά). Οταν
σταματήσει να βγαίνει άλλος
αφρός και το νερό είναι διαυγές
και καθαρό, προσθέτουμε το
φύλλο δάφνης, το κρεμμύδι, τον
πελτέ ντομάτας, την πιπερίτσα
(αν τη χρησιμοποιήσουμε) και
το πράσο.
Μισοσκεπάζουμε την
κατσαρόλα και σιγοβράζουμε
σε χαμηλή φωτιά, για 1½ - 2
ώρες (ανάλογα με το πόσο
βραστερά είναι τα φασόλια),
μέχρι να μαλακώσουν και η
φασολάδα να χυλώσει. Αν το
υγρό μειωθεί κατά τη διάρκεια
του μαγειρέματος, προσθέτουμε
λίγο ακόμη, ζεστό. Περίπου
15 λεπτά πριν από το τέλος
του μαγειρέματος, ρίχνουμε
στην κατσαρόλα τα καρότα
και τα κλωνάρια του σέλερι.
Αποσύρουμε από τη φωτιά,
ρίχνουμε το ελαιόλαδο, το
μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι και

Αρνάκι ή κατσικάκι στη λαδόκολλα με θυμάρι
ΝΕΝΑ ΙΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥ
Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Το γνωστό μας κλέφτικο,
αλλά και το εξοχικό και το
γιούλμπασι, είναι εκδοχές
αυτού του ψησίματος, μόνο
που περιέχουν συνήθως
τυρί, προσθήκη που κάνει το φαγητό πιο πλούσιο και πιο
βαρύ, αλλά όχι πιο νόστιμο, αφού το κρέας είναι αρκούντως
γευστικό ως έχει.
Υλικά για 6 άτομα
•
περίπου 3 κιλά αρνάκι ή κατσικάκι (περίπου 1 μπούτι
και 2 «χεράκια»), με το κόκαλο - ζητάμε από τον κρεοπώλη να
τα κόψει σε μέτρια κομμάτια-μερίδες
•
αρκετό χοντρό θαλασσινό αλάτι
•
30 ml χυμός λεμονιού
•
3 κουτ. σούπας μέλι, κατά προτίμηση θυμαρίσιο
•
2 κουτ. σούπας φυλλαράκια από φρέσκο θυμάρι (το
βρίσκουμε σε ματσάκια ή γλαστράκια σε μεγάλα σούπερ
μάρκετ και σε ενημερωμένα μανάβικα ή σε γλαστράκια στα
φυτώρια – εναλλακτικά, βάζουμε 1 γεμάτη κουτ. σούπας ξερό
θυμάρι, κοπανισμένο, ή ξερή ρίγανη)
•
6 σκελίδες σκόρδου (ή όσο σκόρδο θέλουμε),
ψιλοκομμένες
•
60 ml ελαιόλαδο
•
φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Διαδικασία
Ξεπλένουμε τα κομμάτια του κρέατος κάτω από τρεχούμενο
νερό, για να απομακρύνουμε τυχόν θραύσματα οστών από το
κόψιμό τους. Τα στεγνώνουμε καλά με χαρτί κουζίνας.
Τρίβουμε τα κομμάτια ένα-ένα με χοντρό αλάτι και τα
αφήνουμε για 30 λεπτά σε ένα σουρωτήρι ή τα απλώνουμε
πάνω σε χαρτί κουζίνας.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 170° C.
Σε μια μεγάλη λεκάνη ανακατεύουμε καλά με ένα πιρούνι
το χυμό λεμονιού, το μέλι, το φρέσκο ή ξερό θυμάρι (ή τη
ρίγανη), το σκόρδο και το ελαιόλαδο.
Βάζουμε τα κομμάτια του κρέατος (χωρίς να τα ξεβγάλουμε
από το αλάτι) και ανακατεύουμε καλά με τα χέρια μας.
Στον πάγκο της κουζίνας βάζουμε 4 αρκετά μεγάλα κομμάτια
λαδόκολλας, το ένα πάνω στο άλλο, σταυρωτά, εναλλάξ.
Στο κέντρο βάζουμε τα κομμάτια του αρνιού, μαζί με το
αρωματικό μείγμα του μπολ.
Ρίχνουμε άφθονο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και τυλίγουμε
τα κομμάτια με τις λαδόκολλες, μία-μία, όπως τις έχουμε
τοποθετήσει, ώστε να τα καλύψουμε καλά και σφιχτά.
Τυλίγουμε το πακέτο με ένα μεγάλο κομμάτι αλουμινόχαρτο
ή το δένουμε σφιχτά με σπάγκο. Γι’ αυτήν τη δουλειά ίσως
χρειαστούμε βοήθεια, για να μη μας ανοίξει το πακέτο.
Βάζουμε το πακέτο σε ένα ταψί που να το χωράει σχεδόν
ακριβώς και προσθέτουμε 300 ml καυτό νερό. Φουρνίζουμε
και ψήνουμε για περίπου 2½ ώρες, μέχρι το κρέας να
μαλακώσει καλά.
Σβήνουμε το φούρνο, αφήνουμε την πόρτα του μισάνοιχτη
και αφήνουμε εκεί μέσα το πακέτο για 15 - 20 λεπτά, να
«ξεκουραστεί» για λίγο το ψητό.
Ξεφουρνίζουμε, ανοίγουμε προσεκτικά το πακέτο μέσα στο
ταψί και μεταφέρουμε το κρέας σε μια πιατέλα μαζί με τα
υγρά του. Εναλλακτικά, φτιάχνουμε μια σάλτσα με τα υγρά:
τα σουρώνουμε και τα βράζουμε σε ένα κατσαρολάκι με
ελάχιστο λεμόνι ή/και κρασί και 1 κουτ. σούπας μουστάρδα,
μέχρι να μειωθούν στο μισό και να «δέσουν». Διορθώνουμε
το αλατοπίπερο και συνοδεύουμε με πουρέ πατάτας με
ελαιόλαδο και λίγο ψιλοκομμένο μάραθο.
Περισσότερες συνταγές στο www.gastronomos.gr

Support for students and new
grads affected by COVID-19

Prime Minister announces further support
to help Canadians in need
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April 21, 2020
Ottawa, Ontario

April 22, 2020
Ottawa, Ontario
Post-secondary students are feeling the economic impacts of
COVID-19. Many students were preparing to start a summer job in
May, and are now worried about how to pay rent and cover basic
living expenses, while recent graduates are struggling to find meaningful work. This is a critical point in their lives, and we must do
everything possible to support their future.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced comprehensive support of nearly $9 billion for post-secondary students and
recent graduates. This plan will help provide the financial support
they need this summer, help them continue their studies in the fall,
and help many get the experience they need to start their careers.
These measures include launching:
• the proposed Canada Emergency Student Benefit, which would
provide support to students and new graduates who are not eligible
for the Canada Emergency Response Benefit. This benefit would
provide $1,250 per month for eligible students or $1,750 per month
for eligible students with dependents or disabilities. The benefit
would be available from May to August 2020.
• the new Canada Student Service Grant, which will help students
gain valuable work experience and skills while they help their communities during the COVID 19 pandemic. For students who choose
to do national service and serve their communities, the new Canada
Student Service Grant will provide up to $5,000 for their education
in the fall.
The Government of Canada will expand existing federal employment, skills development, and youth programming to create up to
116,000 jobs, placements, and other training opportunities to help
students find employment and develop valuable skills this summer
and over the coming months. In addition, to help students continue
their studies in the fall, the government will:
• double the Canada Student Grants for all eligible full-time
students to up to $6,000 and up to $3,600 for part-time students in
2020-21. The Canada Student Grants for Students with Permanent
Disabilities and Students with Dependents would also be doubled.
• broaden eligibility for student financial assistance by removing
the expected student’s and spouse’s contributions in 2020-21, in
recognition that many students and families will struggle to save for
school this year.
• enhance the Canada Student Loans Program by raising the maximum weekly amount that can be provided to a student in 2020-21
from $210 to $350.
• increase existing distinctions-based support for First Nations,
Inuit, and Métis Nation students pursuing post-secondary education
by providing an additional $75.2 million in 2020-21.
• extend expiring federal graduate research scholarships and
postdoctoral fellowships, and supplement existing federal research
grants, to support students and post-doctoral fellows, by providing
$291.6 million to the federal granting councils. In addition, the government intends to enhance work opportunities for graduate students
and post-doctoral fellows through the National Research Council of
Canada.
Taken together, these programs will not only help ensure more students get the financial support they need, but the opportunities and
experience many students were counting on.
The government will continue to monitor and respond to the health,
social, and economic impacts of COVID-19. We are ready to take
additional actions as needed to stabilize the economy and mitigate
the impacts of the pandemic on Canadians.

Canadians across the country are continuing to face challenges during this difficult time, particularly
those who are most vulnerable to the health, social, and economic impacts of COVID-19. For many
Canadians who were already struggling, it’s even harder now, and they are turning more and more to
charities and non-profit organizations for help.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today announced an investment of $350 million to support vulnerable Canadians through charities and non-profit organizations that deliver essential services to those in
need.
The government has been working to put in place supports for all Canadians facing a tough situation.
However, COVID-19 is having a disproportionate impact on those most vulnerable, creating a greater
need for community-based organizations. To help these Canadians, the Government of Canada will
provide additional support to charities and non-profit organizations through the Emergency Community
Support Fund.
The investment will flow through national organizations that have the ability to get funds quickly to
local organizations that serve vulnerable populations. It will support a variety of activities, such as:
•

Increasing volunteer-based home deliveries of groceries and medications

•
Providing transportation services, like accompanying or driving seniors or persons with disabilities to appointments
•

Scaling up help lines that provide information and support

•

Helping vulnerable Canadians access government benefits

•
Providing training, supplies, and other required supports to volunteers so they can continue to
make their invaluable contributions to the COVID-19 response
•
Replacing in-person, one-on-one contact and social gatherings with virtual contact through
phone calls, texts, teleconferences, or the Internet
With these further supports, we are making sure vulnerable Canadians feeling the financial and social
impacts of COVID-19 can get the help they need, when they need it most. The government will continue to have the backs of organizations helping Canadians get through this difficult time.

Statement by the Prime Minister on Earth Day
April 22, 2020 Ottawa, Ontario
The Prime Minister, Justin Trudeau, today issued the following statement on Earth Day:
“Today, we join the international community to observe Earth Day.
“As Canadians, we are fortunate to be surrounded by an abundance of nature. With this privilege comes a shared responsibility to
safeguard our environment and the natural treasures we have inherited.
“We want our children and grandchildren to be able to enjoy our majestic forests, breathe clean air, and play by our beautiful
oceans, lakes, rivers, and streams. That is why the Government of Canada has taken important steps to protect our environment,
while growing the economy and making life more affordable for families across the country.
“This year, families are going to observe Earth Day in a different way, because our parks are closed and Canadians have to stay
home. This does not mean we cannot all still appreciate and continue to share a resolve to protect our natural beauty and our
environment.
“Climate change continues to present a long-term threat to our health and economy. Last week, we made a historic investment to
clean up orphan and inactive oil and gas wells, creating thousands of jobs and lasting environmental benefits. We also proposed a
new Emissions Reduction Fund to reduce greenhouse gas emissions in Canada’s oil and gas sector, with a focus on methane.
“Our number one focus right now is dealing with the immediate threat of COVID-19. But this does not mean that we can neglect
the environmental crisis. Canada can, and will, build a stronger and more resilient economy by investing in a cleaner and healthier
future for everyone.
“We remain committed to our climate plan, which includes ambitious actions to reduce emissions, promote clean technology and
jobs, and put a price on pollution. To meet our Paris Agreement commitments, we are taking action so we can exceed Canada’s
2030 emissions reduction goal, achieve net-zero emissions by 2050, and position our businesses and industries to remain globally
competitive. We are also committed to protecting 25 percent of Canada’s land and 25 percent of our oceans by 2025 to preserve
our natural legacy for our generation and the next.
“On behalf of the Government of Canada, I encourage all Canadians to do their part for the environment and to reflect on how
fortunate we are to live in such a beautiful country.”

*Aluminum Railing *Glass Railing *Patio Covers *Fences & Motorized Gates * Window Guards

18521 - 97th Avenue, Surrey, B.C., V4N 3N9
E-Mail : info@contemporaryrailings.com

O Έλληνας ιδιοκτήτης με πάνω από 40 χρόνια ειδικότητα στις κατασκευές με αλουμινένια
κάγκελα, για βεράντες, μπαλκόνια και φράκτες, και αυτόματες πόρτες.
’Εχει εξαιρετικές τιμές και είναι πολύ ειλικρινής στην εργασία του.

FOR
FREE ESTIMATE

CALL: Steve Schismenos

Tel:604-455-0703
Fax:604-455-0723
Cell: 604-816-1367
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ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Στην κυβέρνηση, ωστόσο,
υπάρχει σκέψη και για την
επόμενη περίοδο. Όπως και σε
όλη την Ευρώπη.
Για αγώνες κεκλεισμένων των
θυρών, τουλάχιστον μέχρι να
βρεθεί ένα φάρμακο που θα
προφυλάσσει τον κόσμο, μιας
και το εμβόλιο αργεί ακόμα.

Μια ιστορία επιτυχιών

Ολυμπιακός : Σαν σήμερα ο Θρύλος
έραψε το 4ο αστέρι στη φανέλα του

Είναι κάτι που θα αποφασιστεί
από την κυβέρνηση, σε
συνεργασία με τους ειδικούς
και που απλά θα… ανακοινωθεί
στις ομάδες, οι οποίες ναι μεν
θα δεχτούν νέο οικονομικό
χτύπημα, λόγω της έλλειψης
εισιτηρίων, αλλά δε θα μπορούν
να κάνουν το παραμικρό.
Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι
πιθανότητες της επιστροφής του
Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο θα
είναι ακόμα περισσότερες.

Στις 21 Απριλίου 2013 ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 40ό
πρωτάθλημα της πλούσιας ιστορίας του, ράβοντας με αυτόν τον
τρόπο το 4ο αστέρι στη φανέλα του
TANEA Team21 Απριλίου 2020
Mία ιστορία με πάρα πολλές σελίδες. Όμορφες σελίδες, που έχουν
κάνει υπερήφανους εκατομμύρια φιλάθλους του!
Ο Ολυμπιακός Πειραιώς έχει κατακτήσει συνολικά 44
πρωταθλήματα Ελλάδας, 27 Κύπελλα, 17 νταμπλ, 4 Σούπερ Καπ και
πολλά ακόμη τρόπαια.
Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα έχει… επέτειο.
Σαν σήμερα, στις 21 Απριλίου 2013, οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν
το 40ό πρωτάθλημα Ελλάδας, ράβοντας με αυτόν τον τρόπο το 4ο
αστέρι στη φανέλα τους.
Αυτό επετεύχθη με τη νίκη 2-1 κόντρα στον Πανιώνιο στο «Γ.
Καραϊσκάκης» για την 30ή και τελευταία αγωνιστική της Super
League.
Ο Κώστας Μήτρογλου άνοιξε το σκορ στο 12′, ο Ανδρέας Σάμαρης
ισοφάρισε στο 20′ κόντρα στη μετέπειτα ομάδα του και ο Αβραάμ
Παπαδόπουλος έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό με το γκολ που
πέτυχε στο 72′.
Η σεζόν 2012-13 ήταν απόλυτα επιτυχημένη για τους Πειραιώτες,
καθώς εκτός από την προσθήκη του 4ου αστεριού κατέκτησαν και
το Κύπελλο Ελλάδας, πετυχαίνοντας το 16ο νταμπλ της ιστορίας
τους.

Κυρίως για τα λειτουργικά
έξοδα, τα οποία είναι λιγότερα
στο Απόστολος Νικολαΐδης σε
σχέση με το Ολυμπιακό Στάδιο
της Αθήνας. Κι επιπλέον, ο
Παναθηναϊκός θα θελήσει να
πετύχει μια πιο συμφέρουσα
συμφωνία με τη διοίκηση του
ερασιτέχνη, όσον αφορά το
ενοίκιο της χρησιμοποίησης της
Λεωφόρου.
Έτσι κι αλλιώς εντός της
ΠΑΕ υπάρχουν σκέψεις και
συζητήσεις για επιστροφή
στη Λεωφόρο εδώ και καιρό,
ανεξάρτητα από τον κορωνοϊό
και απ’ όλα όσα έχουν συμβεί
στην Ελλάδα τον τελευταίο
1,5 μήνα, με την έξαρση της
πανδημίας.
Όμως μια απόφαση από την
κυβέρνηση για αγώνες πίσω από
κλειστές πόρτες, θα φέρει την
ομάδα ένα βήμα πιο κοντά στην
επιστροφή στην ιστορική της
έδρα, μιας και ένα άδειο ΟΑΚΑ
εκτός όλων των άλλων δεν
προσφέρει και την παραμικρή…
δύναμη στους πράσινους.
Όλα αυτά σε μια περίοδο
που όλος ο οργανισμός του
Παναθηναϊκού περιμένει να
ακούσει ευχάριστα νέα από
τις εξελίξεις γύρω από τον
βοτανικό.

Οι σκέψεις για το αύριο

Παναθηναϊκός : Πιο
κοντά στη Λεωφόρο
αν παραμείνουν
κλειστές οι πόρτες

Σε περίπτωση που η κυβέρνηση
προχωρήσει σε μέτρο για αγώνες
κεκλεισμένων των θυρών την
επόμενη σεζόν, ο Παναθηναϊκός
θα εξαντλήσει τις πιθανότητες
για επιστροφή στη Λεωφόρο
TANEA Team 21 Απριλίου 2020
H επιστροφή στη δράση για το
τελευταίο κομμάτι της φετινής

Τσιτσιπάς : Η κατάσταση απαιτεί
σοβαρότητα από όλους

σεζόν θα γίνει χωρίς κόσμο στις
εξέδρες.
Ο κοροναϊός δεν επιτρέπει το
παραμικρό ρίσκο, και παρά το
γεγονός πως στην Ελλάδα τα
πράγματα πάνε πολύ καλύτερα
από άλλες χώρες, οι αγώνες δεν
πρόκειται να γίνουν με τους
φιλάθλους στο γήπεδο.

ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΙΤΗΣ
ΣΤΗ
ΓΝΩΜΗ
ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΟΥ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην
κατάσταση που επικρατεί με τον κορωνοϊό, τονίζοντας πως
απαιτείται σοβαρότητα από όλους
ΤοΒΗΜΑ Team
17.04.2020
O Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε μια εκτενή συνέντευξη στο επίσημο
site της ATP Tour αναλύοντας τις σκέψεις του για όσα συμβαίνουν
γύρω μας αυτές τις κοσμοϊστορικές στιγμές της πανδημίας του
κορωνοϊού.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
Όλοι έχουμε δει ότι αυτή η πανδημία έχει οδηγήσει σε καραντίνα
όλες τις χώρες του κόσμου. Πρέπει όλοι μας να ασχοληθούμε με
αυτό το πρόβλημα. Το πιο σημαντικό, τώρα, είναι να πάρουμε όλες
τις απαραίτητες προφυλάξεις και να μείνουμε σπίτι.
Όλη αυτήν την περίοδο, έχω προσπαθήσει να συνεχίσω να μαθαίνω
πράγματα και να εκπαιδεύομαι εκ νέου. Είναι μια «τρελή» περίοδος
αλλά το έχω δει σαν μια ευκαιρία. Επειδή αυτή η κατάσταση θα
κρατήσει πολύ καιρό, προσπαθώ να τη συνηθίσω. Γι’αυτό, ήρθε η
ώρα να διευρύνω τις γνώσεις μου και να καλλιεργηθώ περαιτέρω!».
Και συνέχισε: «Ποτέ δεν ήμουν 100% εξαρτημένος από το τένις.
Βεβαίως αυτή είναι η δουλειά μου αλλά πάντα είχα plan B και plan
C τα οποία και μου δίνουν μεγάλη χαρά. Μπορεί να μην παίζω
τένις τώρα, αλλά κάνω άλλα πράγματα! Πρωταρχικά, θέλω να
εκπαιδεύω το μυαλό μου. Θέλω να μάθω μια καινούρια γλώσσα και
να βελτιώσω τη μαγειρική μου! ‘Εχω εξελίξει πολύ το κανάλι που
διαθέτω στο Instagram. Επίσης, «πειραματίζομαι» και με το κανάλι
μου στο Youtube για να σας διασκεδάζω!».
Ενώ για την περίοδο της καραντίνας λόγω του κορονοϊού
είπε: «Eίναι μια παράξενη και δύσκολη περίοδος. Δεν έχω να
κυνηγήσω κάποιον στόχο. Όλα είναι σε παύση αλλά προσπαθώ να
απολαμβάνω κάθε μέρα! Ξυπνάω κάθε μέρα χαρούμενος γιατί δεν
έχω ευθύνες. Μου λείπει βέβαια ο ανταγωνισμός αλλά προσπαθώ
να δω τη θετική πλευρά. Βέβαια, μας λείπουν οι παρέες και οι
φίλοι μας αλλά τώρα δεν είναι ο καιρός για αυτό. Ήξερα ότι είμαι
κοινωνικός αλλά μόνο τώρα καταλαβαίνω πόσο μου λείπει η
συναναστροφή με άλλους ανθρώπους. Έχω έρθει πιο κοντά με την
οικογένειά μου όμως.
Στη Mouratoglou Tennis Academy, είμαστε φυσικά εσώκλειστοι
αλλά ευτυχώς υπάρχουν μεγάλοι χώροι για βόλτα με πράσινο.
Φυσικά, τον περισσότερο καιρό είμαι στο σπίτι και κάνω δουλειά
στη φυσική κατάσταση. Είμαι εκ φύσεως εξωστρεφής και αυτό με
ενοχλεί. Αλλά πρέπει να πάρουμε την όλη κατάσταση πολύ σοβαρά.
Θα δημιουργηθεί σύντομα ένα νέο αισιόδοξο μέλλον για όλους! Να
μείνετε ασφαλείς!».

ΣΧΟΛΙΟ

Ο COVID-19 ΕΝΑΣ ΑΟΤΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Η εμφάνιση ενός αόρατου ιού που ξεκίνησε απο την Κίνα
και αποσκοπά στον θάνατο ηλικιωμένων και όχι μόνο, έφερε
τεράστιες αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή. Ξύπνησα
μια μέρα και διαπίστωσα από τις ειδήσεις ότι κλείνουν τα
καταστήματα, τα εστιατόρια, τα πάρκα, τα θέατρα και
δεν ήθελα να το πιστέψω. Έτρεξα και αγόρασα ένα κονιάκ
ΜΕΤΑΞΑ και κλείστηκα στο σπίτι, ούτε για καφέ, ούτε για
καφενείο. Πέρασαν μέρες, πέρασαν εβδομάδες και πάμε για
τον δεύτερο μήνα σε λίγες εβδομάδες κλεισμένος στο σπίτι.
Οι πρώτες ημέρες πέρασαν λίγο ευκολώτερα, αλλά καθώς
περνούσαν οι μέρες, χωρίς να μπορώ να αγκαλιάσω τα
εγγόνια, χωρίς να μπορώ να πάω να ψωνίσω, χωρίς να μπορώ
να πάω επίσκεψη ή να δεχθώ επισκέψεις, καρφωμένος
στην τηλεόραση, στο κομπιούτερ, αναζητώντας κάποια
ευχάριστη είδηση για τον κορονοϊό, έβγαινα στην αυλή με μια
απογοήτευση.
Θυμήθηκα την μάχη του Καρπενησιού το 1949. Εμεινα
με την γιαγιά μου στη Λαμία, τα χρόνια της κατοχής, αλλά
άρχισα να νοσταλγώ τα αδέλφια μου και τους γονείς μου
και λίγες μέρες πριν την μάχη Καρπενησίου το Γενάρη
του 1949, πήγα στο Καρπενήσι με στρατιωτική φάλαγγα
αυτοκινήτων για την προστασία από τις ενέδρες ανταρτών
στην συγκοινωνία.
Τις πρώτες βραδιές στο Καρπενήσι, κάθε βράδι μαζί με τ΄άλλα
τέσσερα αδέλφια μου στριμοχνώμασταν στο παράθυρο να
παρακολουθήσαμε τις φωτοβολίδες που έριχναν τα διάφορα
φυλάκια για προφύλαξη. Αλλά όταν σε λίγες μέρες από την
άφιξή μου, άρχισε η πραγματική μάχη και έγινε η κατάληψη
της πόλης από τους αντάρτες, τα πράγματα άλλαξαν.
Κλειστήκαμε στα σπίτια, απαγορεύτηκαν οι μετακινήσεις,
τότε δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχαν κινητά, μόνο
από την αυλή του σπιτιού η μάνα μου, επικοινωνούσε με
την γειτόνισα, τις πρώτες λίγες μέρες. Αυτές οι σκέψεις
ζωντάνεψαν μέσα μου και είδα την διαφορά του κλεισίματος
σήμερα στο σπίτι μεταξύ του φόβου του πολέμου και του
αόρατου ιού CONID-19.
Ζούμε σ’ έναν κόσμο, στον οποίο ο καθαρός αέρας, το καθαρό
νερό, το καθαρό περβάλλον γύρω μας κοντεύουν να γίνουν
αγαθά, σπάνια και πολυτελείας. Βλέπουμε σήμερα να περνάμε
σε μια καινούργια εποχή, με νέες και πρωτοφανείς εμπειρίες.
Για πρώτη φορά βλέπουμε να πεθαίνουν άνθρωποί μας και να
μην είμαστε δίπλα τους.
Ο φόβος μεταξύ ενός πολέμου και κορονοϊού είναι
διαφορετικός, είναι αόρατος, ύπουλος, άοσμος και σε κρατά
σε υπερένταση μέρα νύχτα. Μετά την κρίσι του κορονοϊού
έχουμε να αντιμετωπίσουμε το οικονομικό πρόβλημα το
οποίο για τις τρείς Ελληνικές Κοινότητες του Βανκούβερ θα
είναι πολύ σοβαρό. Πάνε τα πανηγύρια, πάνε οι χοροί, πάνε
οι κύριες εκδηλώσεις που συντηρούσαν τα προγράμματα
των κοινοτήτων. Είναι ένα κύριο θέμα που θα πρέπει μόλις
χαλαρώσουν τα μέτρα περιορισμού που θα πρέπει να
απασχολήσει τα Διοικητικά Σχολεία, τις ελληνικές οργανώσεις
και όλους μας.
H ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑΔΙΚΟ
ΚΟΝΓΚΡΕΣΟ
Στη σελίδα 15 έχουμε το δημοσίευμα της κυρίας Ιουστίνης

Φραγκούλη στην εφημερίδα «Ελληνικά Χρονικά» που
σχολιάζει την απόφαση του Δικαστηρίου στη μήνυση που είχε
υποβάλει το Επαρχιακό Κογκρέσο του Κεμπέκ, και τα άλλα
επαρχιακά για παρανομίες και μη τήρηση του καταστατικού,
από το Ελληνο-Καναδικό Κογκρέσο Καναδά. Στη σελίδα
αυτή δημοσιεύουμε αντίγραφα αναφορών και των δυο
ενδιαφερομένων όπου ο καθένας γράφει για τα αποτελέσματα.
Εκείνο που αποκομίζουμε από αυτή την δικαστική
απόφαση είναι ότι: Όπως γράφει και η κυρία Φραγκούλη,οι
παρανομοίες, οι παρατυπίες, και οι αυθαιρεσίες είτε απο
τις κοινότητες, είτε από οργανισμούς, έχουν συνέπειες.
Ευχόμαστε αυτή η «φαγομάρα» που υπήρχε όλο αυτόν τον
καιρό να βρεθούν τα κατάλληλα άτομα να αναλάβουν την
Διοίκηση με νέες εκλογές που θα γίνουν θα πρέπει να έχουν
την εγκυρότητα απ’ όλα τα επαρχιακά κογκρέσα, για να
μπορεί το Ελληνο-Καναδικό Κογκρέσο Καναδά αντάξια να
αντπροσωπεύει τον ελληνισμό του Καναδά.
Κώστας Καρατσίκης
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ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ
Νηστίσιμα
Δύο παπάδες συζητούν:<<Αδερφέ
μου, πλησιάζει το Πάσχα και πρέπει
να νηστέψουμε το φαγητό.>>λέει
ο ένας.<<Συμφωνώ, αδερφέ μου,
αλλά μάλλον πρέπει να νηστέψουμε
και από το άλλο...>>λέει ο άλλος.
<<Καλά λες, να νηστέψουμε και
από αυτό>>συμφωνεί ο πρώτος.
Μετά λοιπόν από κάποιες μέρες ο
δεύτερος παπάς βλέπει τον πρώτο
αγκαλιά με δύο σέξι καπετάνισσες
και απορρεί:<<Καλά αδερφέ μου
δεν είπαμε να νηστέψουμε και από
αυτό..;>>. <<Ω!! μη στεναχωριέσαι
αδερφέ μου, του λέει εκείνος, τα
θαλλασινά είναι νηστίσιμα!>>
ENAΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ενας τυπος βρισκεται στον
παραδεισο χωρις να ξερει γιατι.Παει
λοιπον στον Αγιο Πετρο και τον
ρωταει:
-Με συγχωρειτε,εγω πως βρεθηκα
εδω; Το μονο που θυμαμαι ειναι οτι
βγηκα βολτα με τη γυναικα μου με
το αυτοκινητο.
-Ακριβως, του λεει ο Αγιος Πετρος.
Και μετα η γυναικα σου σου ειπε:
-Αν με αφησεις να οδηγησω,θα
εισαι ενας αγγελος...Κι ετσι εφτασες
εδω!
Το είχε κατά νου
Σε κάποιο μικρό χωριό της Κρήτης
ζούσε ο μπάρμπα Μανωλάκης ένας
πανέξυπνος αιωνόβιος άνθρωπος
που είχε ένα παλιό κάρο με μεγάλες
ξύλινες ρόδες και ένα γαϊδουράκι
πού μάλλον ήταν πιο μεγάλο σε
ηλικία κι απ` τον ίδιο τον μπάρμπα
Μανωλάκη. Να σημειώσουμε
επίσης ότι ο γέροντας είχε τόση
καλή ακοή πού μπορούσε να
ακούσει βόμβα να σκάει μόνο αν
έσκαγε δίπλα του.
Μια μέρα λοιπόν και ενώ ο
Μανωλάκης επέστρεφε από
το χωράφι του με το κάρο και
το γέρικο γαϊδουράκι του, μια
ζουμερή χήρα από το χωριό του
τον συναντά στο δρόμο και μη
έχοντας η φουκαριάρα άλλο μέσο
μεταφοράς για το χωριό έκανε
ώτο- στόπ στο γέρο. Ο γέροντας
πάντα εξυπηρετικός και παμπόνηρος
με χαρά επιβίβασε στο κάρο την
ζουμερή χήρα και ξεκίνησαν για το
δρόμο της επιστροφής.
Καθώς προχωρούσαν το κάρο
άρχισε να κουνάει υπερβολικά και η
ζουμερή χήρα ανησυχώντας για το
περίεργο κούνημα του παλιού κάρου
γύρισε το κεφάλι της προς τα πίσω
για να δει τι συνέβαινε. Με έκπληξη
λοιπόν βλέπει ότι ο πίρος του άξονα
πού συγκροτούσε τη μεγάλη ξύλινη
ρόδα είχε φύγει και η ρόδα ήταν
έτοιμη να φύγει και να πέσουν με
όλα τα γνωστά επακόλουθα.
Γεμάτη ανησυχία γυρνάει στο
μπάρμπα Μανώλη γεμάτη αγωνία
και του λέει:
- “ΕΕ!!!! Μανωλάκη ο πίρος έφυγε
από τον άξονα και θα πέσουμε από
το κάρο!!!.”
Ο γέροντας όμως που δεν άκουγε
τίποτα της λέει:
- “ΕΕΕ!!! μωρέ δεν ακούω. Τι λες;;”
Εκείνη λοιπόν του ξαναλέει τα
ίδια αλλά μάταια. Το αποτέλεσμα
το ίδιο. Τότε λοιπόν μη έχοντας
άλλη λύση για να του δώσει να
καταλάβει το μέγεθος του κινδύνου,
σχημάτισε με τον αντίχειρα και το
δείκτη του αριστερού της χεριού
ένα κύκλο και στη συνέχεια άρχισε
να μπαινοβγάζει τον δείκτη του
δεξιού χεριού της μέσα στον κύκλο
που σχημάτισαν τα δύο δάχτυλα
του αριστερού της χεριού, και
με δυνατή φωνή του ξαναλέει τα
ίδια. Ο γέροντας όμως που δεν
άκουγε τι του έλεγε αλλά έβλεπε
την παλινδρομική κίνηση με ένα
πονηρό και διαβολικό χαμόγελο της
απαντάει:
- “Το έχω στο νου μου εγώ, αλλά
κάνε υπομονή να τελειώσει η
ανηφόρα.” Κόκαλο η χήρα.
Το λοιπόν γινόταν ένας γάμος στην
Κρήτη
Το λοιπόν γινόταν ένας γάμος στην
Κρήτη, αλλά έγινε καυγάς χοντρός.
Παραλίγο να γίνουν και φονικά
αλλά επενέβη η αστυνομία.

Μετά πάνε όλοι στο τμήμα, (ήρθε
και ο Γόρτυς)
για ανακρίσεις και εξετάσεις της
υπόθεσης.
“Τι έγινε;;;” λέει ένας μπάτσος με
μουστάκι τσιγκελωτό.
“Να σας πω κύριε πόλισμάν μου”
λέει ο κουμπάρος.
“Χόρευα με την νύφη ένα χορό,
αλλά η μουσική δεν σταματούσε και
συνέχισα να χορεύω
και δεύτερο και τρίτο τραγούδι.
Τότε σηκώνεται ο γαμπρός και δίνει
μια κλωτσιά
στα . . . απόκρυφα της νύφης.
Ε, μου έσπασε τρία δάχτυλα.”
Ο Mήτσος.
Mετά από πάρα πολύ καιρό,
συναντιούνται δυο παλιόφιλοι.
Aγκαλιές, φιλιά, χαρές!
- Pε να τα πούμε κάποια στιγμή,
προτείνει ο πρώτος.
- Tι λες για Δευτέρα απόγευμα;
- Δευτέρα δεν γίνεται, πάει ο
Mήτσος για κυνήγι.
- Tότε την Tετάρτη;
- Oύτε την Tετάρτη, ξαναπάει ο
Mήτσος για κυνήγι.
- Tότε το Σαββατοκύριακο;
- Με τίποτε. Το Σαββατοκύριακο
φεύγει ο Mήτσος για κυνήγι, όλη τη
μέρα!
- Ποιος είναι αυτός ο Mήτσος, ρε
μεγάλε; απόρησε ο πρώτος.
- Nα σου πω την αλήθεια εγώ τον
Mήτσο δεν το ξέρω, αλλά όταν
αυτός πάει για κυνήγι εγώ πάω με
τη γυναίκα του!
Γράμμα για τον Γιωρίκα
Στο σπίτι του Κωστίκα χτυπά το
θυροτηλέφωνο.
Βγαίνει ο Κωστίκας από το μπάνιο
και απαντάει.
-Ναι…; Ποιός είναι;
-Ο ταχυδρόμος είμαι. Έχετε ένα
γράμμα.
-Γράμμα; Από ποιόν;
-Δε γράφει κύριε Κωστίκα.
-Καλά. Μήπως μπορείς να μου το
διαβάσεις γιατί είμαι στο μπάνιο;
-Ναι αμέ… Λοιπόν… Μα… Κύριε
ο φάκελος είναι άδειος.
-ΑΑΑΑ! Κατάλαβα… Είναι από
το Γιωρίκα. Δε μιλάμε. Μαλώσαμε
χτες.
Ένα ζευγάρι που είχε πρόβλημα
στο κρεβάτι αποφασίζει να
επισκεφθεί ψυχολόγο.
Πρώτα πηγαίνει η γυναίκα, την
εξετάζει ο γιατρός και γυρνάει σπίτι.
Μετά από μερικές ώρες λέει στον
άνδρα της:
«Θυμάσαι που είχα πονοκεφάλους;
Με τις συμβουλές του γιατρού
εξαφανίστηκαν!»
«Τι σου είπε δηλαδή;»
«Μου είπε να αυθυποβάλω τον
εαυτό μου, να σταθώ στον καθρέφτη
και να λέω: Δεν έχω πονοκέφαλο
– Δεν έχω πονοκέφαλο – Δεν έχω
πονοκέφαλο… Και πέτυχε!»
«Μα είναι καταπληκτικός αυτός
ο γιατρός! Θα πάω και εγώ τώρα
αμέσως…» λέει ο άντρας.
Πηγαίνει και ο άνδρας, τον εξετάζει
ο ψυχολόγος και γυρνάει σπίτι.
Λέει στη γυναίκα να πάει στο
κρεβάτι, εκείνος πηγαίνει για λίγο
στο μπάνιο και επιστρέφει ντούρος
στη γυναίκα του όπως ποτέ άλλοτε.
Ενθουσιασμένη η γυναίκα του λέει:
«Ούτε όταν πρωτογνωριστήκαμε
δεν ήσουν έτσι…!»
Χαρούμενος αυτός ξαναπάει στο
μπάνιο για λίγο και επιστρέφει και
πάλι ντούρος.
Μετά τον δεύτερο γύρο επιστρέφει
ο άνδρας στο μπάνιο να
προετοιμαστεί ξανά, όμως η γυναίκα
από περιέργεια τον ακολουθεί στα
κρυφά για να δει τι κάνει. Στέκεται
πίσω απ’ την πόρτα του μπάνιου και
τον ακούει να λέει:
«Δεν είναι η γυναίκα μου – Δεν
είναι η γυναίκα μου – Δεν είναι η
γυναίκα μου….»
ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Μια μέρα στην τάξη, λέει η
δασκάλα στον
Τοτό
-Εγώ διαβάζω, εσύ διαβάζεις... τι
χρόνος είναι?
-Χαμένος!!

Γιατί οι πόντιοι πάνε τρειςτρεις
Γιατί οι πόντιοι πάνε τρεις- τρεις
Ο ένας ξέρει να γράφει ,ο άλλος
ξέρει να διαβάζει και ο τρίτος θέλει
να κάνει παρέα με διανοούμενους.
Η δασκάλα μαθαίνει καλούς
τρόπους στην τάξη του Τοτού και
ρωτάει:
«Ας υποθέσουμε πως κατουριέστε
ενώ βρίσκεστε με μία κοπέλα σε
δείπνο, πως μπορείτε να το πείτε
ευγενικά;;;»
«Θέλω να πάω να κατουρήσω» λέει
ο Γιαννάκης.
«Όχι, δεν είναι σωστό να το πεις
μπροστά σε μία κοπέλα αν είστε σε
δείπνο!!!» λέει η δασκάλα.
«Θα σπάσει η φούσκα μου..
πηγαίνω στην τουαλέτα» πετιέται ο
Γιωργάκης!
«Δεν είναι τόσο ευγενικό…» του
λέει η δασκάλα «…δεν πρέπει να
αναφέρετε στο φαγητό κάποια λέξη
που να προσδιορίζει τι θα κάνετε…
στην τουαλέτα»
«Θα της πω μονάχα: Πρέπει να πάω
στην τουαλέτα…» λέει ο Κωστάκης.
«Και πάλι αναφέρεται η λέξη
τουαλέτα» τον διορθώνει η
δασκάλα…
«Εσύ πως θα το έλεγες Τοτέ;;» ρωτά
η δασκάλα.
«Θα της έλεγα: Πάω να χαιρετήσω
ένα στενό φίλο μου που με καλεί
αυτή τη στιγμή… τον οποίο θα
έχεις τη χαρά να γνωρίσεις μόλις
τελειώσουμε το δείπνο μας!!!»
Είναι ο Τοτός στο χωριό για
τις μέρες των διακοπών και
ότι καινούριο βλέπει του κάνει
μεγάλη εντύπωση. Τρέχει λοιπόν
στη μάνα του και της λέει…
«Μαμά, μαμά είδα τον κόκορα 10
φορές πάνω στη κότα σήμερα!!!»
«Αυτό πήγαινε και πες το στον
πατέρα σου» λέει η μάνα του…
«Μπαμπά, μπαμπά η μαμά, μου είπε
να σου πω ότι είδα τον κόκορα 10
φορές πάνω στην κότα σήμερα»
«Δε μου λες Τοτέ… με την ίδια
κότα τον είδες;;;»
«Όχι, κάθε φορά με άλλη» απαντάει
ο Τοτός…
«Ε, τραβά πες το στη μάνα σου!!!»
Όταν ο Τοτός έμαθε πως όλοι
οι επιχειρηματίες κρύβουν και
κάποιο μυστικό πηγαίνει στο
μανάβικο της γειτονιάς του και
φωνάζει:
«Θέλω 50€ γιατί γνωρίζω όλη την
αλήθεια!!!»
«Άντε πάρε 5 φρούτα άμα θες
και είμαστε εντάξει..» του λέει ο
μανάβης.
Παρακάτω μπαίνει σε ένα
πολυκατάστημα και φωνάζει:
«Θέλω 50€ γιατί γνωρίζω όλη την
αλήθεια!!!»
«Πάρε 5 σοκολάτες άμα θες και
είμαστε εντάξει..» του λέει ο
καταστηματάρχης.
Παρακάτω μπαίνει σε μία μπυραρία
και φωνάζει:
«Θέλω 50€ γιατί γνωρίζω όλη την
αλήθεια!!!»
«Έλα πάρε 5 μπύρες άμα θες
και είμαστε εντάξει..» του λέει ο
μπάρμαν.
Χαρούμενος ο Τοτός, παίρνει τα
πράγματα που μάζεψε και πάει στο
πάρκο που ήταν η παρέα του. Στο
δρόμο του ήταν μία εκκλησία οπότε
από περιέργεια μπαίνει μέσα και
φωνάζει…
«Θέλω 50€ γιατί γνωρίζω όλη την
αλήθεια!!!»
Ένα βουητό ακούστηκε από την
εκκλησία και ποδοβολητά, όταν
άρχισαν να κυνηγάνε τον Τοτό
ένας παπάς, δύο ψάλτες και τρεις
καντηλανάφτες με 500€ στα χέρια.

10

HELP REDUCE THE
SPREAD OF COVID-19
TAKE STEPS TO REDUCE THE SPREAD
OF THE CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19):

Follow the advice
of your local public
health authority.

Try not to touch
your eyes, nose
or mouth.

Wash your hands often
with soap and water
for at least 20 seconds.

Avoid close
contact with
people who
are sick.

Cough and
sneeze into
your sleeve and
not your hands.

Use alcohol-based
hand sanitizer
if soap and water
are not available.

Stay home as much as
possible and if you need to
leave the house practice
physical distancing
(approximately 2 m).

IF YOU HAVE SYMPTOMS

SYMPTOMS
Symptoms of COVID-19 may be
very mild or more serious and may
take up to 14 days to appear after
exposure to the virus.

Isolate at home to
avoid spreading
illness to others.

Avoid visits
with older adults,
or those with
medical conditions.
They are at higher
risk of developing
serious illness.

Call ahead
before you visit
a health care
professional or call
your local public
health authority.

If your symptoms
get worse, contact your
health care provider or
public health authority
right away and follow
their instructions.

FEVER
(greater or equal to 38 °C)

COUGH

DIFFICULTY BREATHING

FOR INFORMATION ON COVID-19:
1-833-784-4397

canada.ca/coronavirus
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Dr.Katy’s 2 Office Locations:
Burnaby Heights Dental Center: 4330 Hastings Street, Burnaby B.C.
Tel: 604-320-7321 burnaby_ dental @hotmail.com

Για λεπτομερείς
Εργασίες
Οδοντιατρικής

www.burnabydental.ca

North Vancouver Dentistry & Implant Centre
144 - 13th Street East North Vancouver, B.C.
Tel: 604-770-4867 e-mail: info@CentreviewDental.com

Η Ελληνίδα Οδοντίατρος Δρ.
Κέιτι ή Κατερίνα Αναγνώστου
με την εμπειρία της θα χαρεί
να σας δει, να σας συμβουλεύσει
και με την εργασία της
να αποκτήσετε ένα χαμόγελο
ομορφιάς και υγείας.

Σφραγίσματα-Aesthetic fillings
Aπονευρώσεις- Endodontic therapy + Re-

treatments

Εμφυτεύματα - Implants (surgery + crowns)
Μακρά εμπειρία στις οδοντοστοιχίες
24 years of dental experience

Λεύκανση δοντιών - Charside + home

bleaching systems

Θήκες και γέφυρες δοντιών - crowns +
bridges

Ψηφιακή τεχνολογία - Digital impressions +
X- rays

Oρθοδοντική-τeeth straightening invisaling,

fast braces

Συνεχίζει τις προκλήσεις η Τουρκία - 35
παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου σε
μια μέρα
22 Απριλίου 2020
Οι παραβιάσεις έγιναν από 6
τουρκικά F-16 και 2 F-4, ενώ

σημειώθηκαν και 4 εμπλοκές
με ελληνικά μαχητικά που
αναχαίτισαν τα τουρκικά

αεροπλάνα.
Xωρίς τέλος είναι οι προκλήσεις
στο Αιγαίο από την Τουρκία,
αφού για ακόμη μία ημέρα
τουρκικά μαχητικά προχώρησαν
σε 35 παραβιάσεις του Εθνικού
Εναέριου Χώρου της Ελλάδας.
Οι 10 εξ αυτών μάλιστα ήταν

υπερπτήσεις σε ελληνικά
νησιά.
Οι παραβιάσεις έγιναν από 6
τουρκικά F-16 και 2 F-4, ενώ
σημειώθηκαν και 4 εμπλοκές
με ελληνικά μαχητικά που
αναχαίτισαν τα τουρκικά
αεροπλάνα.

Το ταξιδιωτικό γραφείο Omega Travel
Μαζί με την παροικία μας γιορτάζουμε 46 χρόνια προσωπικής
φροντίδας και εξυπηρέτησης: Αξέχαστα!

Η Διεύθυνση και το προσωπικό ευχαριστεί την ομογένεια
που μας προτιμεί στα ταξίδεια της.
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Η μάνα του Ευαγόρα:
«Χαλάλι της πατρίδας μου,
το αίμα του παιδιού μου».
Εν μέσω της πάνδημης
τρομοκρατίας δημοσιεύω, ως
χρέος τιμής και σεβασμού, το
παρόν κείμενο, που το είχα
συντάξει παλαιότερα. Οι ήρωες
του εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα της Κύπρου μας, ήταν
όλοι τους πλασμένοι από οικογένειες χριστιανικές και γαλουχημένοι από τα
κατηχητικά της Εκκλησίας. Μια παρένθεση.
Άκουγα τις προάλλες των κυβερνητικό εκπρόσωπο, με βλοσυρό ύφος,
να λέει για τα αρνιά του Πάσχα -τα Χριστούγεννα δώρα και το Πάσχα
αρνί, τα πανηγύρια της Ορθοδοξίας σ’ αυτό περιορίζονται- το οποίο θα
γιορτάσουμε στο σπίτι μας. Αν κατάλαβα καλά πλέον η Ιερά Σύνοδος,
υποκαταστάθηκε από το υπουργικό συμβούλιο. Τις μέρες του Πάσχα
σίγουρα θα τρίζουν τα δόντια τους τα τσιράκια της Νέας Τάξης. Θα
υπάρξει καθολική απαγόρευση κινήσεων, με βαρύτατα πρόστιμα. Το κλίμα
καλλιεργείται από τα ξεπουλημένα, αντίχριστα κανάλια. Η αρχή έγινε με
την Θεία Κοινωνία. Πού να καταλάβουν οι υλοχαρείς ότι χωρίς τον Άρτο
της Ζωής, η ζωή των χριστιανών είναι απαρήγορη και ματαία. Γιατί να
μην γίνουν λειτουργίες σε γήπεδα, 30 μέτρα ο ένας από τον άλλο, αν το
θέλουν έτσι, όπως πολλοί ιερείς, προτείνουν; Δίνουμε εξετάσεις όλοι μας
αυτές τις ημέρες και κάποιοι που έπρεπε να αριστεύουν, βαθμολογούνται
με μηδέν. Kαι ας σταματήσουν επιτέλους τα «ιερά νανουρίσματα» ότι ο
Χριστός εξαιτίας των αμαρτιών μας επέτρεψε το κλείσιμο των ναών. Είναι
βλασφημία αυτό. Ο Κύριος δεν ακυρώνει το έργο του. Αν σκέφτονταν έτσι
οι πρόγονοί μας θα ήμασταν ακόμη σκλάβοι των Τούρκων, γιατί θα ήταν
θέλημα Θεού και ατέλειωτο επιτίμιο η Τουρκοκρατία. Με την αντίχριστη
πολεμική κατά της Θείας Κοινωνίας, που πέρασε σχεδόν αντουφέκιστη από
την ΔΙΣ, ήδη πολλοί πτοήθηκαν και αμφιβάλλω αν θα επιστρέψουν σύντομα
στο κοινόν ποτήριον. Και να ακούς και κάτι αερογεμείς, μεγαλόσχημες,
προτάσεις προφεσόρων για κουταλάκια μιας χρήσεως λες και μιλάνε για
γλυκό κουταλιού ή ρυζόγαλο. «Ουκ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας,
αλλά δυνάμεως» κατά τον απ. Παύλο… Ας γυρίσουμε όμως στα λαμπρά κα
ατρόμητα παλληκάρια της Κύπρου
Η Ρωµιοσύνη εν’ φυλή συνότζιαιρη του κόσµου
Κανένας δεν ευρέθηκεν γιά να την ηξηλείψει,
κανένας, γιατί σσέπει την πού τα ’ψη ο Θεός µου.
Η Ρωµιοσύνη εν’ να χαθει, όντας ο κόσµος λείψει!
Βασίλης Μιχαηλίδης
Τούτοι οι στίχοι πού θα τους ζήλευε- ας µου συγχωρεθει η υπερβολή
– κι ο Σολωµός, είναι από το αριστούργηµα του εθνικού ποιητή της
Κύπρου (και της Ελλάδας όλης), Βασίλη Μηχαηλίδη (1849-1917),
πού έχει τίτλο «Η 9η Ιουλίου 1821 εν Λευκωσία ή το τραούδιν του
Κυπριανού». Αυτά τα αθάνατα και ανδρεία λόγια βάζει ο ποιητής στο
στόµα του εθνοϊεροµάρτυρος αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού, να
λέει στους Τούρκους, λίγο πριν τον απαγχονίσουν στην Λευκωσία. Μαζί
του αποκεφαλίζονται τρεις µητροπολίτες, ο Πάφου Χρύσανθος, ο Κιτίου
Μελέτιος, ο Κυρηνείας Λαυρέντιος και εκατοντάδες άλλοι κληρικοί,
ηγούµενοι µονών, προύχοντες της νήσου, ως αντίποινα για την Εθνική
Επανάσταση του ’21. (Κατά τα άλλα – σύµφωνα µε τούς γνωστούς
διανοούµενους του συρµού, εκκλησιοµάχους- η εκκλησία στάθηκε
αρνητική στον αγώνα. Όσοι ασχολούνται µέ την ιστορία µας, γνωρίζουν ότι
όλοι οι κατακτητές, τούς πρώτους πού κρεµούσαν ήταν οι παπάδες. Εκείνοι
γνώριζαν και γνωρίζουν ότι τα λάβαρα της αντίστασης και της επανάστασης
τα κρατάει, σε τούτη την πατρίδα, το τιµηµένο ράσο).
Πρίν από 20 περίπου χρόνια, στην Κύπρο, σε κάποιο σηµείο της «νεκρής
ζώνης» (Εκεί όπου διχοτοµείται τό νησί στα δύο εδώ και πενήντα περίπου
χρόνια), πέφτει νεκρός από σφαίρες άνανδρων Τούρκων ένα 26χρονο
παλληκάρι, ο Σολωµός Σπύρου Σολωµός. Σκαρφάλωνε άοπλος στον ιστό,
για να κατεβάσει το κατοχικό σύµβολο του ψεύδους και του αίµατος: την
«τουρκοκυπριακή… σβάστικα». Εκεί τον βρήκε το βόλι… Καί το ηρωικό
ελληνόπουλο – πού είχε ίδιο και το όνοµα και το επίθετο µέ τον ποιητή
πού έγραψε τον «Ύµνο εις την Ελευθερίαν»! – πέρασε ελεύθερα στην
αθανασία!
Πήγαν μετά από μέρες στον πατέρα του ήρωα, για να του προσφέρουν
οικονομική ενίσχυση, εκ μέρους της Βουλής των Ελλήνων. Αρνιόταν
πεισματικά, όντας φτωχός μα περήφανος. Πείστηκε, όταν του είπαν πως
δεν έπρεπε να προσβάλει τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού, γιατί
ήθελαν μόνο να τιμήσουν τον ήρωα γυιό τους. Μόλις πήρε την επιταγή, την
κατέθεσε αμέσως στο Ταμείο Άμυνας της Κύπρου. Όταν τον ρώτησαν, γιατί
το έκανε, απάντησε ο λεβεντόγερος. «Τι νόμισαν, ότι θα έτρωγα εγώ από το
αίμα του παιδιού μου; Φαντάζεστε να πήγαιναν στον Πιερή Αυξεντίου με
μια επιταγή και να του λέγαν: «Αυτά είναι για τη θυσία του γιου σου»; Θα
τους σκότωνε!».
Τον Μάρτιο του 1957, οι Άγγλοι δολοφόνοι και κατακτητές, καλούν τον
Πιερή Αυξεντίου – τον πατέρα του Γρηγόρη Αυξεντίου, του θρυλικού αητού
του Μαχαιρά – στις Κεντρικές Φυλακές της Λευκωσίας, για να αναγνωρίσει
δήθεν τον νεκρό γιό του. Ήθελαν να τον δουν να λυγίζει. (Στις 3 Μαρτίου
μια ολόκληρη ταξιαρχία πεζικού των Άγγλων – 5.000 στρατιώτες – επί 10
ολόκληρες ώρες έδωσε μάχη με τον 29χρονο υπαρχηγό της ΕΟΚΑ Γρηγόρη
Αυξεντίου. Μπροστά στο αλύγιστο θάρρος του, όταν οι Άγγλοι κατάλαβαν
ότι δεν μπορούσαν με άλλο τρόπο να τον εξαναγκάσουν να παραδοθεί,
τον περιέλουσαν με βενζίνη και τον έκαψαν μέσα στο κρησφύγετό του!!).
Ο τραγικός πατέρας δεν λύγισε. Αντικρίζει αγέρωχα το απανθρακωμένο
λείψανο του μοναχογιού του, και απαγγέλει τους παρακάτω αυτοσχέδιους
στίχους, που μοσχοβολούν και κρύβουν στις φυλλωσιές τους όλες τις
ηρωικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας:
Δεν κλαίω που σε έχασα
που σ’ είχα για καμάρι
Κλαίω που δεν έχω άλλο γιο
τη θέση σου να πάρει!
Εξήντα τρία χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τον επικό εκείνον
αγώνα κατά της Αγγλοκρατίας στην Κύπρο. 1η Απριλίου του 1955.
Δεκάδες εκρήξεις συγκλονίζουν τη Λευκωσία, σημαίνοντας την έναρξη
του απελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ (Εθνική Οργάνωση Κυπρίων
Αγωνιστών). Στην προκήρυξη, την οποία υπογράφει ο αρχηγός της Διγενής
(ψευδώνυμο του γενναίου στρατηγού Γεωργίου Γρίβα, Κυπρίου στην
καταγωγή), διαβάζουμε: Με την βοήθειαν του Θεού, με πίστιν εις τον τίμιον

(Συνέχεια στη σελίδα 17)

Η ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
- το σκότος, το φως και η ελπίδα-

Σ

κοπός της ζωής μας πρέπει να είναι η επίγνωση της αλήθειας και της πραγματικότητας, ο
αέναος αγώνας μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, δηλαδή μεταξύ του δημιουργού
Θεού, αλλά συνάμα και του δημιουργού Ανθρώπου κατά του χάους, για να δημιουργήσουμε
άλλους ανθρώπους με μεγαλύτερη ψυχή.
Τίποτε, μα τίποτε εις την ζωή δεν είναι ανέφικτο. Πολύ απλό είναι, όταν βιώνουμε την ζωή
όρθιοι, ώστε να πεθαίνουμε όρθιοι, αλλά και ελεύθεροι. Τι εννοώ με αυτό. Από την παιδική
ηλικία μας οφείλουμε να απεχθανόμαστε και να καταπολεμούμε διαρκώς το ψέμα και την
αδικία. Να είμαστε πάντα καθαροί και ανεπίληπτοι. Διότι μόνον ο καθαρός, ο άμεμπτος έχει
την ψυχική δύναμη και την ικανότητα να οσφραίνεται την δυσωδία, το ψέμα και την αδικία
που μολύνουν και καταστρέφουν τους ανθρώπους, την κοινωνία, αλλά και την Πατρίδα.
Όμως το σημαντικότερο και ανεκτίμητο κύτταρο της κοινωνίας, δηλαδή το άλφα και το ωμέγα
αυτής, είναι από αρχαιοτάτων χρόνων η Οικογένεια. Το σωστό κτίσιμο μίας οικογένειας
και των μελών της, σημαίνει και το σωστό κτίσιμο μίας ολόκληρης Κοινωνίας που πρέπει
να λειτουργεί ως συνισταμένη δύναμη η οποία υπερασπίζεται όλα τα μέλη αυτής απέναντι
εις τους εχθρούς της, αλλά ταυτόχρονα οφείλει να στέκεται πάντα όρθια και δυνατή για την
συνέχιση όλων των προσπαθειών και αγώνων της, για την διαφύλαξη και λειτουργία μίας
έννομης και δίκαιης ισορροπίας, ισονομίας και ισότητας μεταξύ όλων των μελών της, χωρίς
εξαιρέσεις.
Τα επί δεκαετίες ολέθρια δρώμενα εις την Πατρίδα μας, τα οποία βιώνουμε εις το πετσί
μας, και οι οδυνηρές συνέπειες για τον Λαό μας, οι αιτίες των οποίων βγαίνουν εις την
δημοσιότητα, ασφαλώς και εύλογα δημιουργούνε τρόμο, φόβο, απαισιοδοξία σε όλους για
το μέλλον μας, αλλά και για την τύχη της Πατρίδας μας. Παράλληλα ότι τώρα και δυστυχώς
υπό τις παρούσες δυσμενείς συνθήκες, όπως την παντελή έλλειψη αληθινών και άξιων ηγετών
με εθνική ευθύνη και συνείδηση, με πυξίδα, οράματα και στόχους, η έλλειψη ελπιδοφόρων
μηνυμάτων, αλλά παράλληλα και η απραξία και λιποθυμία του Λαού μας, όλα αυτά σημαίνουν
ότι η Πατρίδα μας δεν έχει μέλλον. Διότι ως ορθώς είπε ο Abraham Lincoln(1809-1865): «Ο
καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον είναι να το δημιουργήσεις».
Θέλω όμως και πάλιν να υπογραμμίσω, ότι δυστυχώς ευρισκόμαστε ακόμη εις την αρχή του
δράματός μας, ότι δεν συνειδητοποιούμε ακόμη και σήμερα όχι μόνον τις μεγάλες απώλειες,
τις πραγματικές αιτίες, τι σημαίνουν και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, αλλά ακόμη και εν
συνεχεία και πόσα χειρότερα μας περιμένουν. Οι Πολιτικοί μας και τα μεγάλα συστημικά
ΜΜΕ όμως όλα αυτά τα γνωρίζουν, διότι αυτοί πρωτίστως και επι δεκαετίες ευθύνονται
για όλα αυτά. Ο Λαός όμως, όπως επανειλημμένως έχω τονίσει, δεν τα αισθάνεται ακόμη
βαθιά, δεν τα συνειδητοποιεί, εξαιτίας της αστείρευτης πλύσης εγκεφάλου που υφίσταται
επι δεκαετίες, της συστηματικής δηλητηριώδους προπαγάνδας αποπροσανατολισμού από τις
τεράστιες και ολέθριες ευθύνες του Πολιτικού Συστήματος, του Εφιάλτη της Ελλάδος!
Σκύβαλα, ανάξιοι, αναξιόπιστοι, ανέντιμοι, αχρείοι, απεχθείς, απάνθρωποι, ανδρείκελα,
ασυνείδητοι, ψεύτες, εμετικοί, καιροσκόποι, μισαλλόδοξοι, θρασύδειλοι, σφετεριστές,
πατριδοκάπηλοι άλωσαν, μόλυναν και διέφθειραν όλο τον δημόσιο βίο της χώρας μας, και
υπέταξαν τους πολίτες σε μία επικίνδυνη και θανατηφόρο παραίσθηση που εδράζεται εις την
ολική αποποίηση και κατάλυση όλων των Αρχών και Αξιών, των παραδόσεων και συμβόλων
του Έθνους, της Ιστορίας και Πίστης των Ελλήνων, και οδήγησαν την Πατρίδα μας εις τον
κατήφορο, την καταστροφή και εθνική ταπείνωση της Ελλάδος και του Λαού της. Εκ του
λόγων αυτών ο Λαός δεν διαισθάνεται, δεν συνειδητοποιεί ούτε τους κινδύνους, αλλά ούτε
και τι ακόμη και χειρότερα τον περιμένει. Και ενώ επιδεινώνεται η όλη κατάσταση εντός
της χώρας μας, αλλά και εις τον περίγυρό της και διεθνώς, ο Λαός συνεχίζει να τυρβάζει
αδιάφορος σε όλα. Ετσι εξηγείται η λιποθυμία του, αλλά η απραξία και η αδιαφορία του.
Όμως όταν ο εξαπατημένος και προδομένος Λαός μας φθάσει αναπόφευκτα και εις τον πάτο
ενός πολύ βαθιού πηγαδιού, τότε μόνο μέσα από το σκοτάδι θα κοιτάζει προς τα επάνω
και θα βλέπει το φως του ηλίου και της αλήθειας, τότε εκ της θέσεως του βαθιού πηγαδιού
θα αναλογίζεται όχι μόνον τις ευθύνες των Πολιτικών, αλλά κυρίως τις δικές του, τα δικά
του λάθη, τις δικές του λανθασμένες επιλογές και ευθύνες. Ότι με την αμάθειά του ο Λαός
υπέκυπτε επι δεκαετίες σε ένα πολιτικο-κομματικό σύστημα το οποίο παράγει μόνο μια άκρως
αποπνικτική δυσωδία που καταστρέφει και αυτόν αλλά και την Πατρίδα μας.
Δυστυχώς, όλες αυτές οι τραγικές και αντίξοες συνθήκες οδηγούνε αναπόφευκτα και εις την
απώλεια της ελπίδας, η οποία δημιουργεί ένα μεγάλο κενό εις την ζωή των ανθρώπων. Όμως
δεν πρέπει ποτέ να διαγράφουμε την ελπίδα από την σκέψη μας. Διότι η ελπίδα ξέρει να
ξαναγεννιέται, για να γίνουμε ξανά δυνατοί και όρθιοι και να στήσουμε την Πατρίδα μας, την
Ελλάδα μας εις τα πόδια της, να της αποδώσουμε την οφειλόμενη από εμάς ύψιστη θέση της
εις το Πάνθεον της Ιστορίας!
Νοσταλγώντας την ελπίδα και το φως του ηλίου, ο Λαός θα κάνει τις δικές του και μόνον
προσπάθειες, τον δικό του αγώνα, για να αναρριχηθεί από τον πάτο και το σκοτάδι του βαθιού
πηγαδιού, με δικές του και μόνον δυνάμεις προς την δύσκολη, επίπονη και ανηφορική έξοδο
του πηγαδιού, όμως για ένα νέο ελπιδοφόρο και δημιουργικό ξεκίνημα υπό το φως του ηλίου
και της αλήθειας τα οποία εφεξής θα ασπάζεται και θα σέβεται ως κόρη οφθαλμού μετά την
μεγάλη και τόσο επώδυνη τραγωδία του. Η αλήθεια είναι το όπλο εις τα χέρια του ανθρώπου.
Οφείλουμε όμως να μένουμε πιστοί σε αυτήν!
Αυτό σημαίνει, ότι ο Λαός μας μετά την μεγάλη δοκιμασία και ταπείνωση που υπέστη,
διδασκόμενος θα ενστερνίζεται εις το μέλλον απλές, αλλά πολύ μεγάλες, διαχρονικές
και αναλλοίωτες αλήθειες, όπως τα λόγια του Ρήγα Φεραίου: «τους δούλους δεν τους
παρασκευάζει μόνο το δόρυ του κατακτητή, αλλά και των καταδυναστευομένων η αμάθεια».
Αλλά και του Ιωάννη Καποδίστρια: «Η νίκη θα είναι δική μας, αν βασιλεύση εις την καρδίαν
μας το αίσθημα το Ελληνικό. Ο φιλήκοος είναι προδότης».
Και τουτέστιν, κάτι το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες κατέστη άγνωστο εις εμάς τους Έλληνες
είναι, ότι η γνώση είναι χρυσός, η δε εθνική συνείδηση είναι η υπέρτατη και θεμελιώδης αρχή
όλων των εννοιών, Αξιών και Αρχών, η πρωτοπόρος δύναμης και οδηγός για την δημιουργία,
το έργο, το θαύμα, αλλά και όλως απαραίτητη και ανεκτίμητη η ευθύνη, η αγάπη και
αλληλεγγύη κάθε ανθρώπου, να βοηθάει και να ανεβάζει ο ένας τον άλλον, και να συνεισφέρει
ανιδιοτελώς εις το κοινωνικό σύνολο, την Πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, αλλά και την
ανθρωπότητα.
Γεώργιος Εμ.Δημητράκης
(www.Γεώργιος Εμ.Δημητράκης.gr)
Ο αρθρογράφος κρητικής (Μαριού Νομού Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής γεννήθηκε και διαμένει εις
την Ξάνθη. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και Κοινωνιολογία εις την Βόννη και Ιστορία και
Πολιτιστική κληρονομιά εις την Αθήνα.

Greece: Solidarity and Support Initiatives
in Response to Pandemic
By Aphrodite Bouikidis

tion of alcohol after a second
distillation, the President of
the Association told media.

And from the Tsikoudia
Community!

These are just some of the
initiatives taking place as
people, local governments
and all kinds of organizations
adapt their normal activities
to respond to the COVID-19
pandemic and help each
other during the challenges of
physical distancing. There are
many more initiatives online,
on social media and in neighborhoods. #MenoumeSpiti

The Association of Traditional Distillers of the Prefecture
of Heraklion has decided to
donate 4 to 5 tons “tsikoudia”
to the Greek state for the productions of antiseptics. The
government is looking to import ethyl alcohol. Tsikoudia
with more than 60% alcohol
can be used for the produc-

Many of us follow the news
about Greece and how it is
responding to the COVID-19
pandemic, and we speak with
our friends and family living
there. We may not hear as
much about what cities and
communities are doing to
keep people socially connected, help everyone meet
basic needs, and stay strong
throughout this challenging
time. I will outline some great
initiatives here.
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tion through Art, aiming to
empower communities to
overcome crisis.

“Ο Τραμπ έχει τα χέρια του βαμμένα με αίμα”
16/04/2020

COVID-19 in Greece
The Greek government
imposed severe social distancing measures at a much
earlier stage of the epidemic
than other southern European countries, and this
slowed the spread of the virus
significantly. As of April 15,
Greece has registered 2,192
confirmed cases (50,771
people tested) and 102 deaths
— that is 10 deaths per one
million people. (On the same
day, Canada had a rate of
27 deaths per one million
people, and the US had a rate
of 98 deaths per one million
people.)
Athens closed down all
non-essential shops only four
days after its first Covid-19
death, much faster than
neighboring Italy (18 days
after) and even Spain (30
days after). The government
activated a ban on non-essential movement a week
later. Health expert Sotiris
Tsiodras, the government’s
chief adviser and spokesman
for the epidemic, is the most
popular person in Greece
right now, according to a poll
by Marc for Alpha TV.
City Responses and Initiatives
Cities in Greece are providing a range of services and
support to residents, as the
Hellenic police and municipal police enforce movement
restrictions. Cities like Athens
and Thessaloniki are offering more municipal services
digitally through online
platforms, decreasing local
taxes, distributing meals and
essential goods to vulnerable
residents, and conducting
extra sanitation of public
spaces.
These are some additional
initiatives of Greek municipalities:
The Municipality of Thessaloniki has initiated a range of
services, including: assisting
vulnerable residents through
the “Home Assistants” and
meal services, providing
more services through digital
and remote means, and broadcasting lessons for children
through the municipal TV
station.
The Municipality of Athens
operates a hotline for those
in need of food and medication and unable to leave
their home, and a hotline for
psychological and first aid
support by psychologists,
social workers, doctors and
nurses from the municipal
health centers. It also set up

a new shelter for the homeless, distributes multi-lingual
information to
residents, and offers economic relief for local businesses.
In Patras, at the suggestion
of public library staff, the
Municipality is distributing
books to families who receive
social support. The Municipality of Alexandroupoli arranged temporary shelter for
women who need to escape
their domestic abusers.
Citizen and Community
Initiatives
Residents in neighborhoods
throughout Greece have
formed support and solidarity groups, often using
Facebook to communicate
and arrange helpful acts for
those who cannot leave their
home. ΕΙΜΑΣΤΕΕΔΩ (‘We
Are Here’ www.eimasteedo.
gr) is a platform that collects
volunteer and community
initiatives across Greece, so
people can find local groups
and get involved. ActionAid Hellas also launched
Covid19Greece Help (gr.
covid19people.help) to
collect and share information
and initiatives by communities, municipalities and social
organizations. There are also
the Facebook groups #MenoumeMazi and #AntiviruSolidarityThess.
Here are a few more examples of response initiatives
led by social organizations,
volunteer groups, educational
and cultural programs, entrepreneurship organizations,
and an association of distillers, that show the range of
efforts taking place throughout Greece:
The street-magazine Shedia
employs homeless people as
vendors who sell the magazine on streets throughout
Athens. Because they cannot
sell the magazine outside
now, Shedia offers online
subscriptions to the magazine, and all the proceeds go
to the vendors. Shedia offers
them additional support, including food, cellphones and
phone credit, and
tablets. The magazine also
employs homeless women
over 50 to upcycle old issues
of the magazine by making
products from the paper.
These are sold through the
online shop. (shediahome.gr)
The social services provider NOESI is activating
teams of professionals to
offer remote services and

support people with disabilities, and to provide Special
Needs Education digitally,
all for free. &quot;Μένουμε
ενωμένοι&quot; (www.noesi.
gr/menoumeenomenoi)
An initiative based in Thessaloniki, Covid-19 Response
Greece (covid19response.
gr), is an open community of
volunteers with a scientific
and technological background
helping to tackle the issues
caused by the pandemic in
Greece. Its main project is
to coordinate the production
of protective face shields,
produced from open source
technical drawings, and deliver to health care workers at
hospitals and medical associations. In 3 weeks, volunteers
delivered donations of 30,000
protective shields to 76 locations throughout
Greece, including hospitals
and medical associations in
Thessaloniki, Corfu, Grevena, and more. Seven more
projects are on the way, and
more than 250 volunteers and
17 companies and organizations are part of the effort.
The initiative Touch the Past
is also making 3D printed
protective face shields and
distributing them in Athens.
Normally, Touch the Past
combines educational gaming, 3D printing technology,
and history to engage children, teachers, and people
with disabilities in art, culture
and heritage.
Robotixlab ON Project
offers free, creative science
and technology projects for
kids, using parts and items
that can be found easily at
home, along with open source
software for coding and
design. One of the projects is
a mechanical 30-second timer
for hand washing! 500 families are already signed up.
Envolve Greece published a
Survival Kit full of resources
for startups and Small and
Medium-Sized Enterprises.
(www.envolveglobal.org/resources/survival-kit)
The CommonLab program based in Thessaloniki
is launching a new “How
To” platform to host 10day workshops for creating
images, texts and sounds. The
workshops are designed for
groups of people to connect
and work together, and their
efforts will culminate in a
collective art film. Common
Lab’s mission is to create a
Manual for Social Innova-

Δριμεία κριτική για την αποτυχημένη διαχείριση της πανδημίας του
κορωνοϊού στις ΗΠΑ ασκεί στον Ντόναλντ Τραμπ ο νομπελίστας
οικονομολόγος Τζόζεφ Στίγκλιτς, κατηγορώντας τον Ρεπουμπλικανό
πρόεδρο ότι «έχει τα χέρια του βαμμένα με αίμα».
Την ώρα που οι ΗΠΑ καταγράφουν νέο ρεκόρ θανάτων από τον
κορωνοϊό Covid-19, ο διάσημος Αμερικανός οικονομολόγος και
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, που είχε παράσχει
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δύο προέδρους των ΗΠΑ, τον Μπιλ
Κλίντον και τον Μπαράκ Ομπάμα, υπογραμμίζει ότι ο Τραμπ
φέρει προσωπικά την ευθύνη για την περικοπή των κονδυλίων για
την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού για τις πανδημίες και
απέτυχε τις τελευταίες εβδομάδες να χρησιμοποιήσει τις προεδρικές
του εξουσίες για να εξασφαλίσει αναπνευστήρες για τα νοσοκομεία
και ζωτικής σημασίας προστατευτικό εξοπλισμό στο υγειονομικό
προσωπικό που βρίσκεται στην εμπροσθοφυλακή της μάχης με τον
φονικό κορωνοϊό.
«Αοριστολογούσε και υπέκφευγε διαρκώς», τόνισε ο καθηγητής
Στίγκλιτς στην εκπομπή CoronaNomics για τις επιπτώσεις της
πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομία του Econ Films. «Κι
αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να πεθάνουν άδικα πολλοί άνθρωποι.
Εν συντομία, λοιπόν τα χέρια του είναι βαμμένα με αίμα. Αν έδινε
απλώς σημασία σ’ αυτά που έλεγε η επιστήμη θα είχε ενεργήσει
πολύ νωρίτερα. Και γι’ αυτό το λόγο μείναμε απροστάτευτοι επειδή
δεν κατανοεί την επιστήμη, δεν την κατανόησε εξ’ αρχής».
Πάνω από 28.000 νεκρούς θρηνούν μέχρι τώρα οι ΗΠΑ λόγω της
πανδημίας του κορωνοϊού, ο μεγαλύτερος απολογισμός θυμάτων
απ’ οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Ο δρ Άντονι Φάουτσι, ο
κορυφαίος επιδημιολόγος που έχει αναλάβει να «ξελασπώσει» τη
χώρα από την πανδημία, «κάρφωσε» προ ημερών τον Ντόναλντ
Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι θα είχαν σωθεί ζωές αν είχε επιβληθεί
νωρίτερα το lockdown.
«Η ανεργία μπορεί να φθάσει στα επίπεδα της Μεγάλης Ύφεσης»
O Tζόζεφ Στίγκλιτς προειδοποίησε στη συνέντευξή του ότι σχεδόν
το ένα τρίτο του εργατικού δυναμικού στις ΗΠΑ μπορεί να μείνει
άνεργο λόγω των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί με
στόχο την αναχαίτιση της πανδημίας. Σε μια τέτοια περίπτωση
το ποσοστό ανεργίας μπορεί να εκτιναχθεί σε ύψη που είχε να
δει η χώρα από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης τη δεκαετία του
1930, που άφησε βαθιές ουλές στον ψυχισμό των Αμερικανών επί
δεκαετίες. «Ουδέποτε στο παρελθόν είχαμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο
τόσο αιφνίδιο. Οι εκτιμήσεις είναι ότι η ανεργία έχει ήδη φθάσει στο
15%, το υψηλότερο ποσοστό από την Μεγάλη Ύφεση. Και δεν θα
εκπλαγώ αν φθάσει στο 20%, 30%», τόνισε.
Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στη χώρα ξεπέρασαν τα 15
εκατομμύρια τις τελευταίες τρεις εβδομάδες , κάτι που δεν έχει
καταγραφεί ξανά σε τόσο σύντομο διάστημα. Στη διάρκεια της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008-2009, όταν η ανεργία είχε
φθάσει στο 10%, οι εβδομαδιαίες αιτήσεις για τα επιδόματα αυτά
ουδέποτε ξεπερνούσαν τις 700.000.
Ο καθηγητής Στίγκλιτς έπλεξε το εγκώμιο ευρωπαϊκών
κυβερνήσεων, οι οποίες στηρίζουν οικονομικά επιχειρήσεις για
να διατηρήσουν εργαζομένους στο δυναμικό τους και να μην τους
απολύσουν, τονίζοντας ότι τα μέτρα αυτά είναι ανώτερα από τη
στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ με την αποστολή σε κάθε
ενήλικα επιταγών -βοηθημάτων 1.200 δολαρίων, που απαίτησε
να φέρουν μάλιστα την υπογραφή του καθώς οι ΗΠΑ οδεύουν
στις κάλπες τον προσεχή Νοέμβριο. «Οι περισσότεροι Αμερικανοί
επαφίενται στους εργοδότες τους για την ασφάλιση υγείας τους
και σ’ αυτή την περίοδο της πανδημίας της Covid-19 αυτό είναι
καταστροφικό», τόνισε. Προειδοποίησε δε ότι τα τσεκ αυτά δεν
θα φθάσουν στα χέρια εκείνων που τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.
«Δυστυχώς, με τα κριτήρια που έθεσε η κυβέρνηση Τραμπ, αυτά
τα άτομα που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη είναι εκείνα που δεν
υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις. Η κυβέρνηση λέει τώρα ότι θα
περάσουν μήνες μέχρι να φθάσουν στα χέρια τους οι επιταγές τους,
αφήνοντας αυτά, τα πλέον ευάλωτα άτομα χωρίς υποστήριξη ζωής».
Πηγή: kontranwes.gr
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Ο Τραμπ ανέστειλε τη χρηματοδότηση προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
efsyn.gr 15.04.2020

Πρωτοφανής κατρακύλα: Κάτω από μηδέν
δολάρια η τιμή του αμερικανικού αργού
πετρελαίου
20/04/2020

(AP Photo/Alex Brandon)
Σε μία ακόμη προκλητική και αλλοπρόσαλλη
κίνηση προχώρησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ,
ανακοινώνοντας ότι η χώρα του διακόπτει
μέχρι νεοτέρας τη χρηματοδότηση στον ΠΟΥ,
κατηγορώντας τον οργανισμό για κακή διαχείριση
της πανδημίας.
«Σήμερα, διατάσσω την αναστολή της
χρηματοδότησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για όσο θα γίνεται μελέτη για να εξεταστεί ο
ρόλος του ΠΟΥ στην κακή διαχείριση και στη συγκάλυψη της εξάπλωσης του κορονοϊού», είπε ο Τραμπ
κατά τη διάρκεια της καθημερινής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί στον Λευκό Οίκο μαζί με το
κλιμάκιο που έχει συστήσει για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας.
Κατηγόρησε τον Οργανισμό για ψευδή πληροφόρηση αναφορικά με τη μετάδοση του Covid-19 και
υποστήριξε ότι παρέβη «το βασικό του καθήκον» και «πρέπει να λογοδοτήσει».
Σχεδόν σε παραληρηματικό ύφος ο Τραμπ ανέφερε ότι ο ΠΟΥ ότι διέσπειρε την «παραπληροφόρηση»
της Κίνας για την πανδημία, χειροτερεύοντας έτσι την παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας.
Υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ συνεισφέρουν «400 ως 500 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο» στον ΠΟΫ,
έναντι περίπου 40 εκατομμυρίων δολαρίων και «ακόμη λιγότερων» χρημάτων που του διαθέτει η Κίνα,
ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως είναι «καθήκον» του να απαιτήσει λογοδοσία.
Η ανακοίνωση ήλθε την πιο θλιβερή ημέρα για τις ΗΠΑ, καθώς ανακοινώθηκαν περισσότεροι από 2.200
νέοι θάνατοι και ο πρόεδρος βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση εξαιτίας των χειρισμών της κυβέρνησής
του.
Την 24η Φεβρουαρίου, ο αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωνε μέσω Twitter ότι η πανδημία ήταν «υπό
έλεγχο» στις ΗΠΑ.
«Αν ο ΠΟΫ είχε κάνει τη δουλειά του και είχε στείλει ειδικούς στην Κίνα για να μελετήσουν
αντικειμενικά την κατάσταση επί του πεδίου, η επιδημία θα μπορούσε να είχε περιοριστεί στην πηγή της
με πολύ λίγους νεκρούς», υποστήριξε χθες ο αμερικανός πρόεδρος.
Εδώ και αρκετές ημέρες, η κυβέρνηση του Τραμπ επικρίνει με σφοδρότητα την υπηρεσία αυτή του ΟΗΕ
με έδρα τη Γενεύη, καταγγέλλοντας ειδικά το ότι υιοθετεί θέσεις πολύ ευνοϊκές, κατ’ αυτήν, έναντι του
Πεκίνου.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάικ Πομπέο διεμήνυσε εξάλλου χθες ότι οι ΗΠΑ θα
πιέσουν για να προωθηθεί «ριζοσπαστική αλλαγή» στη λειτουργία του διεθνούς οργανισμού.

Ρωσία κατά Τραμπ: Απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί
ότι ο κορωνοϊός είναι προϊόν εργαστηρίου
22/04/2020

Η Ρωσία απορρίπτει τους
ισχυρισμούς σύμφωνα με
τους οποίους ο κορωνοϊός
SARS-CoV-2 είναι προϊόν
εργαστηρίου.

Κατέρρευσαν κάτω από
το μηδέν τα futures του
πετρελαίου στη Νέα Υόρκη,
κάτι που γίνεται για πρώτη
φορά στην ιστορία, καθώς
η άνευ προηγουμένου
οικονομική αναταραχή που
έχει προκαλέσει η παγκόσμια
κρίση του κορωνοϊού έχει οδηγήσει ουσιαστικά τους traders σε μια
απελπισμένη προσπάθεια να αποφύγουν την παραλαβή φορτίων
φυσικού αργού.
Τη Δευτέρα το πετρέλαιο βυθίστηκε κάτω από το 0 δολάρια σε μία
αγορά καταβαράθρωσης της ζήτησης και αύξησης των αποθεμάτων.
Για την ακρίβεια έφτασε μέχρι -37,63 δολάρια.
Η τιμή του του WTI παράδοσης Ιουνίου επηρεάζεται λιγότερο,
σημειώνοντας νωρίτερα πτώση κατά 11% στα 22 δολάρια/βαρέλι
όπως και η τιμή του Brent παράδοσης Ιουνίου μειώθηκε την ίδια
ώρα κατά 6% στα 26 δολάρια/βαρέλι.
Η τιμή του πετρελαίου άγγιξε ιστορικό χαμηλό από την έναρξη
των συναλλαγών το 1983. Το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό είχε
σημειωθεί στις 31 Μαρτίου του 1986 στα 10,42 δολ.
Όπως μεταδίδει το Reuters, η ζήτηση αργού πετρελαίου έχει
στεγνώσει, δημιουργώντας μια παγκόσμια στέρηση προσφοράς
καθώς δισεκατομμύρια άνθρωποι μένουν στο σπίτι για να
επιβραδύνουν την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού.
Δεν αρκούν οι περικοπές του OPEC+
Οι περικοπές της παραγωγής κατά 9,7 εκατ. βαρέλια την ημέρα που
συμφωνήθηκαν από τον OPEC+ ωχριούν μπροστά στην πρωτοφανή
οικονομική κατάρρευση που γνωρίζουν οι μεγαλύτερες χώρες του
πλανήτη.
Η Κίνα την Παρασκευή ανακοίνωσε την πρώτη συρρίκνωση της
οικονομίας της εδώ και δεκαετίες, σε μια ένδειξη του τι πρόκειται
να ακολουθήσει για άλλες μεγάλες οικονομίες που δεν έχουν ακόμη
“ξεπαγώσει” μετά τον κορωνοϊό.
Πρόσφατα εξάλλου του Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε
ότι η παγκόσμια οικονομία είναι αντιμέτωπη με τη χειρότερη ύφεση
από τη δεκαετία του ‘30.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του Ταμείου, η παγκόσμια
οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί το 2020 κατά 3%
εμφανίζοντας πολύ χειρότερες επιδόσεις από την παγκόσμια κρίση
του 2008–09.
Πηγή: kontranews.gr

Οι ΗΠΑ ενέκριναν το πρώτο
κατ’ οίκον μοριακό τεστ
ανίχνευσης του κορωνοϊού

To Κρεμλίνο θεωρεί ότι
η προέλευση του νέου
κορωνοϊού αποδεικνύεται
μόνο με στοιχεία και όχι με
αναπόδεικτες κατηγορίες
που εκτοξεύονται εναντίον
κάποιων, υπονοώντας σαφώς
τις επικρίσεις της Ουάσιγκτον
κατά του Πεκίνου, το οποίο

θεωρεί υπεύθυνο για την διασπορά του ιού ανά την υφήλιο.
«Το να χρησιμοποιούνται κάποιες αναπόδεικτες κατηγορίες εναντίον του οποιουδήποτε
είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ανεπίτρεπτο και απαράδεκτο» δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος
του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας δημοσιεύματα αμερικανικών ΜΜΕ
σύμφωνα με τα οποία ο νέος κορωνοϊός είναι πιθανόν να είναι προϊόν εργαστηρίου στην
Κίνα.

Ο Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι Ρώσοι εμπειρογνώμονες βρίσκονται σε συνεχή επαφή με Κινέζους
συναδέλφους τους με τους οποίους ανταλλάσσουν πληροφορίες. «Οι Κινέζοι δουλεύουν
πάνω στα δικά τους εμβόλια και εμείς κινούμαστε προς διάφορες κατευθύνσεις. Γενικά η
κατάσταση απαιτεί διεθνή συνεργασία», δήλωσε ο Πεσκόφ, ο οποίος αναφερόμενος στους
ισχυρισμούς αυτούς επεσήμανε ότι κάθε φορά που βγαίνουν κάποιοι εμπειρογνώμονες
ή εκπρόσωποι που λένε ότι είναι προϊόν εργαστηρίου, εμφανίζονται ταυτόχρονα άλλοι
εμπειρογνώμονες που αποκλείουν αυτήν την εκδοχή.
«Και οι μεν και οι δε μιλούν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Θα έλεγα μάλλον, ότι απλώς προς
το παρόν δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία, για να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα»,
δήλωσε ο Πεσκόφ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και η πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ιατρο-βιολογικής Υπηρεσίας,
Βερόνικα Σκαβαρτσόβα είχε δηλώσει ότι η εκδοχή που λέει ότι ο νέος κορωνοϊός είναι
προϊόν εργαστηρίου, θεωρητικά δεν μπορεί επουδενί να αποκλεισθεί. Ωστόσο η ίδια είχε
υπογραμμίσει ότι «στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει να μαντεύουμε, αλλά να γίνουν πολύ
σοβαρές έρευνες».
Νωρίτερα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο είχε δηλώσει ότι περιμένει
από την κινεζική κυβέρνηση να επιτρέψει σε ξένους εμπειρογνώμονες να επισκεφθούν το
εργαστήριο στην πόλη Ουχάν από το οποίο σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ ‘ξέφυγε’ ο ιός
και άρχισε να διαδίδεται σε όλο τον κόσμο.
Πηγή : kontranews.gr
)

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε
-χρησιμοποιώντας επείγουσες διαδικασίες- το πρώτο μοριακό τεστ
ανίχνευσης του κορωνοϊού, το οποίο μπορεί να γίνει στο σπίτι.
Το τεστ, το οποίο δημιουργήθηκε από την αμερικανική εταιρεία
Laboratory Corporation (LabCorp), επιτρέπει στον χρήστη να
συλλέξει δείγμα από τη μύτη του με μία ειδική μπατονέτα. Στη
συνέχεια πρέπει να ταχυδρομήσει στην εταιρεία το δείγμα μέσα σε
ένα ειδικό μονωμένο πακέτο που περιέχεται στο «κιτ» τού τεστ,
προκειμένου να ακολουθήσει ο εργαστηριακός έλεγχος.
Το τεστ θα είναι διαθέσιμο σε λίγες εβδομάδες και προορίζεται
κυρίως για όσους έχουν ύποπτα συμπτώματα της νόσου και θέλουν
να βεβαιωθούν εάν έχουν τη νόσο Covid-19, για όσους κινδυνεύουν
περισσότερο λόγω υποκείμενων νοσημάτων και για όσους λόγω
επαγγέλματος, όπως οι γιατροί και νοσηλευτές, κινδυνεύουν
περισσότερο να εκτεθούν στον κορωνοϊό.
Η εταιρεία διαβεβαίωσε, σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας
Υόρκης», ότι το κατ’ οίκον τεστ είναι εξίσου ασφαλές και ακριβές
με τα τεστ που γίνονται από ειδικούς, ενώ εκτίμησε ότι θα
περιορίσει τη ζήτηση για μάσκες. «Υπάρχει πλέον μία βολική και
αξιόπιστη επιλογή για τη συλλογή δειγμάτων με την άνεση και την
ασφάλεια του σπιτιού του καθενός», επισήμανε -από την πλευρά
του- εκπρόσωπος της FDA.
Το τεστ θα κοστίζει 119 δολάρια και το κόστος του θα καλύπτεται
από τα ασφαλιστικά ταμεία στις ΗΠΑ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τετάρτη, 15 Απριλίου, 2020
Αγαπητοί συμπάροικοι,
Με τη σκέψη στραμμένη στην τραγωδία της πανδημίας και με τη Μεγάλη Εβδομάδα περιχαρακωμένη
έξω από τις εκκλησιές μας, περιμένουμε το θαύμα της Ανάστασης και την Αναγέννηση του Πάσχα.
Αντί απαντήσεων στα οφθαλμοφανή ψεύδη του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου, επιλέγουμε να
μεταφράσουμε την απόφαση-κόλαφο του δικαστηρίου σχετικά με τις αιτιάσεις του Ελληνικού
Κογκρέσου του Κεμπέκ, του Κογκρέσου της Βρετανικής Κολομβίας και των άλλων θεσμικών
οργανισμών πανκαναδικώς που συμμετείχαν στην αγωγή κατά του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσου για
κατάχρηση του καταστατικού, παράνομη αλλαγή των εκλογικών άρθρων του καταστατικού κλπ.
Η απόφαση του δικαστού αναγράφει:
«Από τα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο CHC
ενήργησε επί έτη κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς το καταστατικό του.
∆εν είχε
οικονομικούς απολογισμούς και δεν διεξάγονταν εκλογές και ετήσιες συνελεύσεις.
∆εδομένου ότι η τήρηση των αρχείων ήταν ασυνεπής, είναι δύσκολο να δούμε πώς ο
οργανισμός λειτουργούσε ή ποιος έπαιρνε τις αποφάσεις. Ασφαλώς δεν λειτουργούσε
σύμφωνα με τη το Καταστατικό του 1999.
Για τους ανωτέρω λόγους, θεωρώ ότι το CHC δεν συμμορφώθηκε με το Καταστατικό του
1999 όταν ψήφισε το Σύνταγμα του 2016 και όταν δημιούργησε το QRC (Περιφερειακό
Συμβούλιο του Κεμπέκ) . Οι εκλογές του 2016 ήταν επίσης παράτυπες και διεξήχθησαν
με την απουσία σημαντικών εκλογικών περιφερειών της οργάνωσης. Αν και ήταν το
Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ που άρχισε αυτήν την αγωγή, οι σημαντικές αντιρρήσεις
εκφράστηκαν από σχεδόν πολλές άλλες επαρχιακές οργανώσεις και τις μεγαλύτερες
παροικιακές οργανώσεις πριν και μετά από το συνέδριο του 2016.
Το QRC δημιουργήθηκε παράνομα και χωρίς την κατάλληλη αρχή.
Τα άρθρα του καταστατικού που αλλάχθηκαν το 2016 πρέπει να επανέλθουν σε εκείνα
που ορίζει το καταστατικό του 1999.»
Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ επιλέγει αυτές τις άγιες μέρες να μην υπεισέλθει σε περισσότερες
λεπτομέρειες. Θα ακολουθήσει πλήρης ανάλυση της δικαστικής απόφασης και των συνεπειών της.
Εκ μέρους του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΚ,
Σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με υγεία και ευλογία!
Ελληνικό Κογκρέσο Κεμπέκ
∆ιονύσης Μαρίνος, Πρόεδρος

Δελτίο Τύπου

Για άμεση δημοσίευση

Απόφαση του Ανώτερου Δικαστηρίου του Οντάριο :
Νόμιμο το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο !
Μοντρεάλ, 15 Απριλίου 2020---- Με την έλευση της Μεγάλης εβδομάδος ήλθε επί τέλους η πολυπόθητη
νίκη, την οποία αναμέναμε και η οποία δικαίωσε το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο σαν Εθνικό οργανισμό. Η
κακοήθεια, ο οπορτουνισμός, οι προκλήσεις ορισμένων ανεύθυνων συμπαροικών, κόστισαν στην ενότητα του
Ελληνισμού τον οποίον δίχασαν ανεπανόρθωτα, εθνικά και οικονομικά, για να ικανοποιήσουν τις φιλοδοξίες
ολίγων.
Η απόφαση του Δικαστηρίου του Οντάριο είναι ΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ :

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2016 ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΕΙΝΑΙ
ΝΟΜΙΜΟ [clause 146].

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ ΝΑ
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ [clause 147]

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΝΑ ΘΕΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ 2016
ΑΚΥΡΟ [clause 150].

ΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ, ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΑ
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΤΩΝ 7.000$ ΕΝΤΟΣ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΕΒΑΣΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ [clause 154]. Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο
θα καταργήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο του Κεμπέκ που ίδρυσε και θα αναγνωρίσει το
Επαρχιακό μετά την καταβολή των τελών των 7.000$.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 2016.
ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΤΙ 8 ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟΥ
ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ (ΕΚΚ) ΚΑΙ ΩΣ ΤΟΤΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΑΥΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ
1999. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ Γ.Σ. ΤΟΥ ΕΚΚ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020.
Το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο θα παρουσιάσει μελλοντικά μια λεπτομερή ανάλυση της δικαστικής αυτής
απόφασης. Βεβαίως, μετά από την απόφαση του Δικαστηρίου, απαιτούμε από τους ανεύθυνους και
ανεύθυνες της παροικίας, που υπήρξαν οι υπαίτιοι εθνικής μείωσης του παροικιακού Ελληνισμού, αλλά και
της οικονομικής αφαίμαξης χιλιάδων δολαρίων, για να ικανοποιήσουν τις μικροαστικές τους φιλοδοξίες, να
ΑΠΕΧΟΥΝ από τέτοιου είδους ΑΝΤΕΘΝΙΚΕΣ ενέργειες και να γίνουν μέρος του ΟΛΟΥ, για το καλό του
Ελληνισμού του Καναδά.
ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ !!!
-30Για περισσότερες πληροφορίες :
Δρ. Θεόδωρος Χαλάτσης
Δρ. Κώστας Πάππας
Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος-Διοίκησης και Γραμματέας
514-777-8359/dr.theodore.halatsis@bellnet.ca
438-979-1599/pappasc@hotmail.com

_____________________________________________________________________________________
The Canadian Hellenic Congress is a national democratic communal institution that represents,
advances, advocates and promotes the interests and concerns of Canadians of Hellenic descent and
Hellenism in general. The Congress is the national voice of Hellenes and their communities and/or
organizations across Canada.

16

Εορταστικό μήνυμα
Δημήτρης Κρητικός: «Αυτό το Πάσχα ας γιορτάσουμε
όλοι μας με υπευθυνότητα και σύνεση»
Διανύοντας τη Μεγάλη Εβδομάδα και ατενίζοντας
την αποκορύφωση του Θείου Δράματος,
καλούμαστε φέτος να γιορτάσουμε το Πάσχα, με
ξεχωριστό τρόπο χωρίς τη συμμετοχή μας στις ιερές
ακολουθίες και τη θεία μυσταγωγία των εκκλησιών
μας.

Ακόμα και έτσι όμως η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης,
το λαμπρό Ελληνικό Πάσχα, εξακολουθεί να εκπέμπει μηνύματα
ελπίδας, συγχώρεσης και αγάπης. Δε χάνει την ουσία της, αλλά
έρχεται με τρόπο ανεπανάληπτο να μας λυτρώσει, να μας ανανεώσει
και να μας θυμίσει την πνευματική μας σχέση με τον Θεό και τον
συνάνθρωπο.
Αγαπητοί συνδημότες,

Αρθρο Μπιλ Γκέιτς αποκλειστικά στην «Κ»: Μια παγκόσμια
προσέγγιση για την καταπολέμηση του COVID-19
ΜΠΙΛ ΓΚΕΪΤΣ*
«Ηδη αναπτύσσονται οκτώ δυνητικά
εμβόλια για τον COVID-19 και οι ερευνητές
αισθάνονται βέβαιοι ότι θα έχουν έτοιμο
τουλάχιστον ένα μέσα σε 18 μήνες. Το
χρονοδιάγραμμα αυτό, ωστόσο, εξαρτάται
από τη χρηματοδότηση. Πολλά έθνη έχουν
συνεισφέρει τις τελευταίες δύο εβδομάδες
στον Συνασπισμό για τις Καινοτομίες
Επιδημιολογικής Ετοιμότητας, αλλά
χρειάζονται τουλάχιστον 2 δισ. δολάρια για το
έργο του. Οι ηγέτες του G20 πρέπει τώρα να
αναλάβουν δεσμεύσεις».

αυτές τις δύσκολες μέρες για όλη την ανθρωπότητα που δοκιμάζεται
από την πανδημία, αλλά και αυτές τις άγιες ημέρες παράλληλα, ας
ευχηθούμε, το μήνυμα της Αναστάσεως, να γίνει μήνυμα ελπίδας,
ελευθερίας και αγάπης προς το συνάνθρωπο, να μεταδοθεί σε όλο
τον κόσμο, χαρίζοντάς μας δύναμη και αποφασιστικότητα για να
πορευτούμε σε δύσκολους καιρούς.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχω μιλήσει με
δεκάδες ειδικούς για τον CΟVID-19 και
υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η ασθένεια
κάνει διακρίσεις, με διάφορους τρόπους:
σκοτώνει τους ηλικιωμένους συχνότερα απ’ ό,τι τους νέους, τους άνδρες συχνότερα από τις γυναίκες και επηρεάζει
δυσανάλογα τους φτωχούς. Αλλά ιδού κάτι για το οποίο δεν έχω δει κανένα αντίστοιχο στοιχείο: ότι ο CΟVID-19
κάνει διακρίσεις με βάση την εθνικότητα. Ο ιός δεν ενδιαφέρεται για τα σύνορα.

Το πέρασμα του Χριστού μας από το θάνατο στην αιώνια ζωή ας
ενδυναμώσει την πίστη μας και ας γίνει οδηγός μας για ένα νέο
ξεκίνημα, για μία κοινωνία που θα στηριχτεί σε καινούριες αρχές και
νέα δεδομένα και θα χρειαστεί ώριμους, συνετούς και υπεύθυνους
ανθρώπους.

Το αναφέρω αυτό επειδή από τη στιγμή που ο κόσμος έμαθε για αυτόν τον ιό στις αρχές Ιανουαρίου, οι κυβερνήσεις
επικεντρώθηκαν στις δικές τους εθνικές απαντήσεις – πώς μπορούν να προστατεύσουν τους ανθρώπους που ζουν
μέσα από τα σύνορά τους. Και αυτό είναι κατανοητό. Αλλά με έναν τόσο μολυσματικό και ευρέως διαδεδομένο
ιό, οι ηγέτες πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν ότι, εφόσον υπάρχει κάπου CΟVID-19, αυτό αφορά τους ανθρώπους
παντού.

Συνδημότες μου,
εύχομαι σε όλους σας, Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα και φέτος
να γιορτάσουμε όλοι με υγεία, υπευθυνότητα, σύνεση και αγάπη,
ακολουθώντας τις συμβουλές και τις οδηγίες των ειδικών και των
επιστημόνων, ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΠΙΤΙ.

Ο CΟVID-19 δεν έχει πλήξει ακόμη πολλές χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Δεν είμαστε βέβαιοι για
ποιον λόγο. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ασθένεια τελικά θα εξαπλωθεί ευρέως σε αυτά τα έθνη, και χωρίς
περισσότερη βοήθεια, τα κρούσματα και οι θάνατοι θα είναι πιθανώς χειρότερα από οτιδήποτε έχουμε δει μέχρι
στιγμής. Σκεφτείτε το εξής: o CΟVID-19 έχει κατακλύσει πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, αλλά τα νούμερα δείχνουν ότι
ακόμη και ένα νοσοκομείο του Μανχάταν έχει περισσότερα κρεβάτια εντατικής φροντίδας από τις περισσότερες
αφρικανικές χώρες. Εκατομμύρια θα μπορούσαν να πεθάνουν.

Δημήτρης Γ. Κρητικός
Γιατρός πνευμονολόγος
Επικεφαλής παράταξης «Ρόδος Αξιών»

Δεν χρειάζεται να ζείτε σε μια αναπτυσσόμενη χώρα για να ανησυχήσετε ότι αυτό μπορεί να σας επηρεάσει. Ακόμη
και αν τα πλούσια έθνη επιτύχουν να επιβραδύνουν την ασθένεια τους επόμενους μήνες, ο CΟVID-19 θα μπορούσε
να επιστρέψει αν η πανδημία παραμείνει αρκετά σοβαρή αλλού. Είναι πιθανώς μόνο θέμα χρόνου προτού ένα μέρος
του πλανήτη μολύνει ξανά κάποιο άλλο.

ΠΟΙΗΜΑ

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε μια παγκόσμια προσέγγιση για την καταπολέμηση αυτής της νόσου.
Το πώς αυτή διαμορφώνεται σίγουρα θα αλλάζει, καθώς εξελίσσεται η πανδημία. Αλλά υπάρχουν τουλάχιστον τρία
βήματα τα οποία οι παγκόσμιοι ηγέτες –ιδίως εκείνοι που συμμετέχουν στο G20– μπορούν να κάνουν αμέσως τώρα.
Το πρώτο είναι να διασφαλίσουν ότι οι παγκόσμιοι πόροι για την καταπολέμηση αυτής της πανδημίας κατανέμονται
αποτελεσματικά – πράγματα όπως μάσκες, γάντια και διαγνωστικά τεστ. Τελικά, ελπίζουμε ότι θα είναι αρκετά
για όλους. Αλλά από τη στιγμή που η παγκόσμια προσφορά είναι περιορισμένη, χρειάζεται να κάνουμε δύσκολες
επιλογές με έξυπνους τρόπους. Δυστυχώς, για την ώρα, αυτό δεν συμβαίνει πάντα.
Υπάρχουν κάποια ζητήματα στα οποία οι ηγέτες αρχίζουν να συμφωνούν – για παράδειγμα, ότι οι υγειονομικοί
εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής θα πρέπει να εξεταστούν πρώτοι και να έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε
εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Αλλά σκεφτείτε τις επιλογές που κάνουμε σε μεγαλύτερη κλίμακα: Πώς αυτές
οι μάσκες και τα τεστ κατανέμονται σε μια κοινότητα ή σε ένα έθνος έναντι κάποιου άλλου; Αυτή τη στιγμή η
απάντηση οδηγεί συχνά σε μια προβληματική ερώτηση: Ποιος είναι ο πλειοδότης;

Που κρύφτηκε η Άνοιξη ?
Που είναι φοβισμένη και αργεί ?
Άνοιξη !!!
Άνοιξη !!!
Φωνάζουν τα πουλιά ...
Τα κλειστά παράθυρα...
Οι έρημοι δρόμοι...
Άνοιξη !!!
Άνοιξη !!!

Πρέπει να διαθέσουμε πόρους με βάση τη δημόσια υγεία και τις ιατρικές ανάγκες. Υπάρχουν πολλοί βετεράνοι
των επιδημιών Εμπολα και HIV που μπορούν να βοηθήσουν να χαράξουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για να το
πετύχουμε, και οι ηγέτες τόσο των ανεπτυγμένων όσο και των αναπτυσσόμενων χωρών πρέπει να συνεργαστούν
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τους εταίρους του για να τις καταγράψουν. Στη συνέχεια, όλα τα
έθνη που συμμετέχουν πρέπει να συμφωνήσουν δημοσίως με αυτές τις οδηγίες, ώστε όλοι να είναι υπόλογοι. Αυτές
οι συμφωνίες θα είναι ιδιαιτέρως σημαντικές όταν θα γίνει τελικά διαθέσιμο ένα εμβόλιο για τον COVID-19, διότι
ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τερματίσουμε απολύτως αυτήν την πανδημία είναι η ανοσοποίηση των
ανθρώπων απέναντί της.
Αυτό με φέρνει στο δεύτερο βήμα που πρέπει να κάνουν οι ηγέτες: να δεσμευθούν στην αναγκαία χρηματοδότηση
R&D (έρευνα και ανάπτυξη) για την παρασκευή ενός εμβολίου.

Φωνάζω και γω ...
Πίσω από ένα κλαράκι γυμνό...
Πίσω από ένα κλαράκι ανθρώπινου τρόμου...
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada
Στις Κυρ, 22 Μαρ 2020, 21:30 ο χρήστης Χριστίνα Γαλιάνδρα
έγραψε:

ΣΑΝ ΚΑΤΙ

Σαν κάτι να έσβησε...
Σαν κάτι να έφυγε...
Λες να ήταν το κάτι σε ένα τίποτα χθες ???
Σαν κάτι να χάθηκε σαν κάτι μαράθηκε...
Λες να ήταν το ένα στης ζωής το μηδέν ???
Σαν κάτι με πλήγωσε σαν κάτι με θύμωσε...
Λες να ταν μαχαίρι στου “ Αγαπώ “
την πληγή ???.
Χριστίνα Γαλιάνδρα
Christina Strada

Είμαι ένας μεγάλος υποστηρικτής του καπιταλισμού – αλλά κάποιες αγορές απλώς δεν λειτουργούν κατάλληλα σε
μια πανδημία και η αγορά για τις προμήθειες διάσωσης είναι ένα προφανές παράδειγμα. Ο ιδιωτικός τομέας έχει να
διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο, αλλά αν η στρατηγική μας για την καταπολέμηση του COVID-19 μετατραπεί
σε έναν πόλεμο πλειοδοσίας μεταξύ των χωρών, τότε αυτή η ασθένεια θα σκοτώσει πολύ περισσότερους ανθρώπους
απ’ ό,τι θα έκανε σε διαφορετική περίπτωση.

Εχουν υπάρξει πολύ λίγες θετικές ιστορίες για τον COVID-19, αλλά μία από αυτές αφορά την επιστήμη. Πριν
από τρία χρόνια, το ίδρυμά μας, το Wellcome Trust, και διάφορες κυβερνήσεις θέσπισαν τον Συνασπισμό για τις
Καινοτομίες Επιδημιολογικής Ετοιμότητας (CEPI). Ο στόχος ήταν να επιταχύνουμε τη διαδικασία της δοκιμής
εμβολίων και να χρηματοδοτήσουμε νέους, γρηγορότερους τρόπους ανάπτυξης ανοσοποιήσεων. Αν ένας νέος ιός
επρόκειτο να αρχίσει να εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, θέλαμε να είμαστε έτοιμοι.
Ο CEPI ήδη αναπτύσσει τουλάχιστον οκτώ δυνητικά εμβόλια για τον COVID-19 και οι ερευνητές αισθάνονται
βέβαιοι ότι θα έχουν έτοιμο τουλάχιστον ένα μέσα σε 18 μήνες. Αυτό θα ήταν το πιο σύντομο χρονικό διάστημα που
θα έχει χρειαστεί ποτέ ο άνθρωπος από τη στιγμή που είδε ένα εντελώς καινούργιο παθογόνο μέχρι τη στιγμή που
ανέπτυξε ένα εμβόλιο εναντίον του.
Το χρονοδιάγραμμα αυτό, ωστόσο, εξαρτάται από τη χρηματοδότηση. Πολλά έθνη έχουν συνεισφέρει στον CEPI τις
τελευταίες δύο εβδομάδες, αλλά ο συνασπισμός χρειάζεται τουλάχιστον 2 δισ. δολάρια για το έργο του. Αυτό είναι
μόνο χονδρικά το νούμερο –η καινοτομία είναι μια απρόβλεπτη επιχείρηση– αλλά οι ηγέτες του G20 πρέπει τώρα
να αναλάβουν ουσιαστικές δεσμεύσεις.
Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουν ότι αυτή η χρηματοδότηση είναι μόνο για τη δημιουργία του εμβολίου και όχι
για την παραγωγή ή την παράδοσή του, που θα απαιτήσουν ακόμη περισσότερα χρήματα και προγραμματισμό.
Αυτό είναι το τρίτο θέμα που θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται το G20.
Δεν είμαστε σίγουροι ακόμη για το ποια εμβόλια θα είναι τα πιο αποτελεσματικά και το καθένα απαιτεί μοναδική
τεχνολογία για τη δημιουργία του. Αυτό σημαίνει ότι τα έθνη πρέπει να επενδύσουν τώρα σε πολλά διαφορετικά
είδη εγκαταστάσεων παραγωγής, γνωρίζοντας ότι κάποια δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ. Διαφορετικά, θα χάσουμε
μήνες από τη στιγμή που το εργαστήριο θα αναπτύξει μια ανοσοποίηση, περιμένοντας τον σωστό παραγωγό ώστε
να αποκτήσει την απαιτούμενη κλίμακα.
Ενα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το κόστος: εάν ο ιδιωτικός τομέας είναι πρόθυμος να
βγει μπροστά και να φτιάξει αυτό το εμβόλιο, για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να χάσει χρήματα για να το κάνει.
Ταυτόχρονα, οποιοδήποτε εμβόλιο για τον COVID-19 πρέπει να χαρακτηριστεί «παγκόσμιο δημόσιο αγαθό» και να
παραμείνει προσιτό και προσβάσιμο σε όλους. Ευτυχώς, υπάρχουν οργανώσεις όπως η Gavi, η Συμμαχία Εμβολίων,
η οποία έχει μακρά ιστορία να βοηθάει τα έθνη χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ώστε να έχουν πρόσβαση σε
κρίσιμους εμβολιασμούς.

(Συνέχεια στη σελίδα 19)

Η μάνα του Ευαγόρα:
(Συνέχεια από σελίδα 12)
για τέσσερα χρόνια την υπερφίαλη
Βρετανική Αυτοκρατορία. Σαράντα
χιλιάδες στρατό παρέταξαν οι
Άγγλοι, φυλακίσεις, εξορίες,
τρομοκρατία στο νησί.. και όμως
έτρεμαν και την σκιά τους!
«Να πούμε ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ
είναι ο ηρωικότερος αγώνας της
ελληνικής ιστορίας; Μπορούμε
να το πούμε. Ο ηρωισμός σ’
όλες τις δοξασμένες στιγμές της
ελληνικής ιστορίας είναι ένας. Και
στους άλλους λαούς ο ηρωισμός
είναι ένας. Όμως ο ηρωισμός
των αγωνιστών της ΕΟΚΑ έχει
ειδοποιό διαφορά, γιατί αποτελεί τη
συνισταμένη όλων των ηρωισμών
της ελληνικής ιστορίας. Ο αγώνας
της ΕΟΚΑ είναι ο ελληνικότερος
αγώνας της ελληνικής ιστορίας.
Σε κανένα άλλο αγώνα δεν έγινε
έμπρακτο βίωμα όλη η ιστορία
της Ελλάδος. Οι αγωνιστές
κατακυρώνουν την ταυτότητά
τους, πραγματοποιώντας την
ελληνική ιστορία. Κάνουν ό,τι
έκαναν οι Έλληνες. Δεν θέλουν να
παρεκκλίνουν ούτε κατά ιώτα εν.
Είναι Έλληνες οικουμενικοί. Όλα
είναι δικά τους: το «μολών λαβέ»,
το «ή ταν ή επί τας», ο Παρθενών,

η ορθόδοξη πίστη του Χριστού,
η Αγία Σοφία, ο δικέφαλος
αετός, η ελληνική σημαία, η
ελληνική δάφνη, ο εθνικός
ύμνος, ο ελληνικός θάνατος».
(Μενέλαος Χριστοδούλου,
ΕΟΚΑ, ο ελληνικός αγώνας εκδ.
«Αιγαίον», Λευκωσία 2011, σελ.
23-24).
Γρηγόρης Αυξεντίου, Κυριάκος
Μάτσης, Μιχαήλ Καραολής,
Μάρκος Δράκος, Στέλιος
Μαυρομάτης, Ανδρέας Ζάκος,
Μιχαήλ Κουτσόφτας, Ανδρέας
Παναγίδης και άλλοι πολλοί
ήρωες, δικοί μας Έλληνες
της Κύπρου , που κοσμούν το
Συναξάρι του Γένους.
Ο Μάτσης, του οποίου προτομή
βρίσκεται μπροστά από την
Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ, της
οποίας υπήρξε φοιτητής, όταν ο
περιβόητος εκείνος στρατάρχης
των Άγγλων και κυβερνήτης
της Κύπρου, ο Χάρντιγκ, του
πρόσφερε ένα αμύθητο ποσό
για να προδώσει τον Διεγνή,
απάντησε: «Ου περί χρημάτων
τον αγώνα ποιούμεθα, αλλά περί
αρετής!». Έπεσε μαχόμενος
στις 19 Νοεμβρίου 1958, στο
κρησφύγετο του, στο Δίκωμο.

O 22χρονος Ιάκωβος Πατάτσος,
«ο Άγιος του Κυπριακού
Αγώνα», γράφει γράμμα στις
8-8-1956 στη μάνα του λίγο
πριν οδηγηθεί στην αγχόνη
από τους Αγγλους. Επιστολή
που μοσχοβολά φιλοπατρία και
πίστη ακράδαντη στον Χριστό.
Όπως οι ήρωες του ’21, έτσι και
της ΕΟΚΑ αγωνίζονταν «για του
Χριστού την πίστη την αγία και
της πατρίδος την ελευθερία».
«Αγαπημένη μου μητέρα,
Χαίρε! Ευρίσκομαι μεταξύ
αγγέλων. Τώρα απολαμβάνω
τους κόπους μου. Το πνεύμα
μου φτερουγίζει γύρω από τον
θρόνον του Κυρίου.
Θέλω να χαίρης όπως κι εγώ.
Αν κλαίης θα λυπούμαι.
Τ’ όνομα σου θα γραφή στην
ιστορία, γιατί εδέχθης να
θυσιασθή το παιδί σου για την
Πατρίδα. Είναι καιρός τώρα
να καμαρώσης το παιδί σου.
Ευρίσκεται εκεί ψηλά όπου
ψάλλουν οι άγγελοι.
Χαίρε, αγαπημένη μου μητέρα.
Μη κλαίης, για ν’ ακούσης την
αγγελική φωνή μου, που ψάλλει
Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος
Σαβαώθ.
Ψάλε και συ μαζί μου. Ψάλλε,
προσεύχου, δόξαζε τον Θεόν
σ’ όλη σου την ζωήν» (Σπύρου
Παπαγεωργίου, Δια χειρός

ηρώων, εκδ. Κ. Επιφανίου»,
Λευκωσία 1968, σελ. 213).
Τον Ανδρέα Παναγίδη, 23
χρονών, πατέρα τριών παιδιών,
τον κρέμασαν οι Άγγλοι στις
21 Σεπτεμβρίου 1956. Γράφει
στο τελευταίο γράμμα του προς
τα παιδιά του: «Σας εύχομαι,
αγαπημένα μου παιδιά, να γίνετε
καλοί Χριστιανοί και καλοί
Έλληνες Κύπριοι. Ακολουθήστε
πάντα το δρόμο της αρετής».
Την προηγούμενη της εκτέλεσης
του γράφει: «Τώρα που ξέρω ότι
σε μια μέρα θ’ αντικρίσω την
αγχόνη, έχω διπλάσιο θάρρος
από πριν. Ο Χριστός είναι πάντα
συντροφιά στα κελιά μας. Ο
Χριστός μας γεμίζει την καρδιά
με αληθινή χαρά. Παρακαλούμε
τον Θεό να μας σώσει όχι το
σώμα, αλλά την ψυχή». (Δια
χειρός ηρώων, σελ. 220-221).
Όσοι θέλουν να μάθουν τι είναι
ηρωισμός, αγάπη αληθινή για
την Ελλάδα και πίστη «άχρι
θανάτου» προς τον Χριστό, ας
διαβάσουν τις επιστολές των
13 ηρωομαρτύρων που είναι
θαμμένοι στην καρδιά της
Κύπρου, στα «Φυλακισμένα
Μνήματα». Ήταν κατά την
διάρκεια του αγώνα ένα μικρό
κοιμητήριο στις Κεντρικές
Φυλακές της Λευκωσίας, όπου
έθαβαν τα απαγχονισμένα
παλληκάρια και τις ηγετικές
μορφές της Εθνικής Οργάνωσης
Κυπρίων Αγωνιστών που
σκοτώνονταν σε μάχες.
Εκεί οι Άγγλοι κατακτητές
βασάνιζαν απάνθρωπα, με την
βοήθεια Τούρκων δημίων, τους
«τρομοκράτες της ΕΟΚΑ» –
όπως ακόμη μέχρι σήμερα τους
αποκαλούν, οι αμετανόητοι
αποικιοκράτες.
Διαβάζω:

να βρω τα μονοπάτια
που παν στη λευτεριά
Είναι στίχοι του Ευαγόρα
Παλληκαρίδη, του 19χρονου
μαθητή του Ελληνικού
Γυμνασίου της Πάφου, τον
οποίο κρέμασαν οι Άγγλοι
στις 14 Μαρτίου του 1957.
Στο άκουσμα του θανάτου,
της δολοφονίας του Ευαγόρα
Παλληκαρίδη, ο σπουδαίος
Δωδεκανήσιος λογοτέχνης
Φώτης Βαρέλης, έγραψε ένα
εξαίσιο ποίημα, το οποίο ο
ραδιοσταθμός της Λευκωσίας
το μετέδωσε τότε ως δημοτικό
κυπριακό τραγούδι. Το
παραθέτω, αλλά πρώτα να
σημειώσω την απάντηση της
μάνας του, όταν πήγαν οι
Αγγλοι να τη δελεάσουν μ’ ένα
τεράστιο ποσό, για να πιέσει το
γυιό της να προδώσει. Απάντησε
αγέρωχα η Ρωμιά, Ελληνίδα
μάνα:
«Εγώ δεν εγέννησα παιδί
να το λαλούν προδότη
χαλάλι της πατρίδας μου
το αίμα του παιδιού μου».
Εψές πουρνό μεσάνυχτα στης
φυλακής τη μάντρα

Η μάνα του ήταν μακριά, ο κύρης
του δεμένος,
Οι νιοι συμμαθητάδες του μαύρο
όνειρο δεν είδαν,

Εψές πουρνό μεσάνυχτα θάψαν
τον Ευαγόρα
Σήμερα Σάββατο ταχιά όλη η
ζωή σαν πρώτα.
Ετούτος πάει στο μαγαζί, εκείνος
πάει στον κάμπο,

«Δεν θα αντέξω άλλο στα
βασανιστήρια και θα προδώσω»,
τους έλεγε.

και στο σκολειόν ο μαθητής
συλλογισμένος πάει.

Εκεί, στα «Φυλακισμένα
Μνήματα», είναι θαμμένος
ο Γρηγόρης Αυξεντίου, ο
οποίος υπηρέτησε ως έφεδρος
αξιωματικός του ελληνικού
στρατού και στο χωριό Ακρίτας
του Κιλκίς γύρω στο 1952.
Προσπάθησε να μπει στη σχολή
Ευελπίδων, αλλά απορρίφθηκε
λόγω… ορθογραφίας! Δεν
γνώριζε την καθαρεύουσα
γλώσσα. Ήξερε άλλη γλώσσα…
Δεν φωτίζει με τον λόγο του,
αλλά με το κορμί του. Δεν λέει
λόγια εμπρηστικά, γίνεται ο
ίδιος λαμπάδα. «Βγες έξω,
παραδώσου να σωθείς», του
φώναζαν 5000 Άγγλοι έξω από
το κρησφύγετό του κοντά στη
Μονή Μαχαιρά. «Μολών λαβέ»
αποκρινόταν. Τον έκαψαν και
έγινε ολοκαύτωμα.
Και πήρε ο αντρειωμένος το
δρόμο προς τη λευτεριά.
Θα πάω μιαν ανηφοριά
θα πάρω σκαλοπάτια

Ψηλώνει ο χτίστης εκκλησία,
πανί απλώνει ο ναύτης,

Χτυπά κουδούνι, μπαίνουνε στην
τάξη του ο καθένας.
Μπαίνει κι η Πρώτη η άταχτη και
η Τρίτη που διαβάζει,
Μπαίνει κι η Πέμπτη αμίλητη, η
τάξη του Ευαγόρα.
– Παρόντες όλοι;
– Κύριε, ο Ευαγόρας λείπει.
– Παρόντες, λέει ο δάσκαλος, και
με φωνή που τρέμει:
– Σήκω, Ευαγόρα, να μας πεις
ελληνική ιστορία.
– Ο δίπλα, ο πίσω, ο μπροστά,
βουβοί και δακρυσμένοι,
αναρωτιούνται στην αρχή, ώσπου
η σιωπή τους κάμνει
να πέσουν μ’ αναφιλητά ετούτοι
κι όλη η τάξη.

Βλάσφημα βιβλία
Θρησκευτικών, ορδές
μωχαμετάνων παράνομων
μεταναστών σ’ όλη την Ελλάδα,
γιατί έτσι αποφάσισε όλο αυτό
το αντίχριστο συνονθύλευμα.
Ακυρώνεται η Επανάσταση
του ’21!! Να πάμε όλοι μας
στους τάφους των ηρώων
μας, να κλάψουμε πικρά και
να βροντοφωνάξουμε: «Σήκω
Ευαγόρα, σήκω Γρηγόρη,
σήκω Παύλε, σήκω Μάρκο και
Κωνσταντίνε και Νικηφόρε και
Λεωνίδα να μας πείτε ελληνική
ιστορία…».
Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς Μέλος ΙΗΑ

Η πόλη του
Άμστερνταμ πριν λίγο
αποφάσισε επισήμως
να εφαρμόσει αυτό
που αποκαλείται
ως «το μοντέλο
των ντόνατς». Όχι
κάποια συνταγή
για την περίοδο
καραντίνας στα
σπίτια μας, αλλά ένα
αειφόρο αναπτυξιακό
πλαίσιο που
δημιουργήθηκε από

Σπαρτάρησε, ξεψύχησε, δεν τ’
άκουσε κανένας.

Η νια που τον ορμήνευε δεν είχε
νυχτοπούλι.
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τοίχους των σπιτιών η αδάμαστη
εκείνη γενιά των Ελλήνων της
Κύπρου. Σήμερα «τρώγωμεν»
την Ελλάδα… «δειλοί, μοιραίοι
κι άβουλοι αντάμα» (Κ.
Βάρναλης), παρακολουθούμε
τον εξισλαμισμό της !

e-φτασε η στιγμή…

Μες στης κρεμάλας τη θελιά
σπαρτάραγε ο Βαγόρας.

«Στο κελί ο κρατούμενος,
που τον πηγαινοέφερναν
στον θάλαμο βασανιστηρίων,
παρακαλούσε τους συντρόφους
του να τον σκοτώσουν.

Εκείνοι του είπαν: «Θα σε
πάρουν ακόμη μια φορά και
τώρα θα είναι τα μεγάλα
βασανιστήρια. Αν αντέξης,
θα είσαι ήρωας, αν λυγίσης,
θα είσαι προδότης. Οι
Έλληνες βασανίζονταν από
τους Γερμανούς και άντεχαν.
Πήγαινε και θα προσευχόμαστε
για σένα». Όταν έπειτα
από ώρα τον έφεραν πίσω
και τον πέταξαν στο κελί,
ξεδοντιασμένο, ξενυχιασμένο,
τσουρουφλισμένο, σήκωσε το
κεφάλι και τραύλισε: «Είμαι
ήρωας, είμαι ήρωας!» (ΕΟΚΑ ο
ελληνικός αγώνας, σελ 35).

Αυτό το αριστούργημα
περιεχόταν στο παλιό – προ
του 2006 – βιβλίο Γλώσσας της
Στ΄ Δημοτικού, στο γ΄ τεύχος.
Δεν άρεσε στα κνώδαλα
του πολυπολιτισμού, στους
προσκυνημένους νενέκους του
τότε Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
το έκριναν προφανώς ως
εθνικιστικό! Για ήρωες θα
μιλάμε τώρα; Αυτά είναι
παρωχημένα, στερεότυπα.
Αίματα, κόκκαλα και θάνατοι
για την Πατρίδα, τρομάζουν
τα Παιδιά – έτσι μου είπε
κάποιος ανεπρόκοπος κάποτε,
όταν αντίκρισε τα καμιά
15αριά κάδρα ηρώων που έχω
αναρτημένα πάντοτε στην
τάξη μου! Ενώ οι «συνταγές
μαγειρικής» τα γαληνεύουν. Και
καταντήσαμε να διδάσκουμε
στην Στ’ Δημοτικού τον
ηρωισμό μέσω ενός κειμένου με
τίτλο «η … Σόνια η γάτα»! Αχ,
δυστυχισμένη πατρίδα! «Την
Ελλάδα θέλομεν κι ας τρώγωμεν
πέτρες», έγραφε κάποτε στους

την οικονομολόγο Κέιτ Ράουορθ.
Έτσι ελπίζει η πόλη να βγει από την μάχη με τον Covid-19, έχοντας
ταυτόχρονα και έναν νέο στόχο.

Νομίζω πως είναι η στιγμή να υιοθετήσουμε και εμείς κάτι ανάλογο.
Ένα εκσυγχρονισμένο μοντέλο ανάπτυξης που να προσπαθεί
να εξισορροπήσει τις ανάγκες μας, χωρίς να βλάπτει ούτε το
περιβάλλον αλλά ούτε και εμάς τους ίδιους.
Είναι η ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε επαρκώς τις κοινωνικές
και οικονομικές επιπτώσεις, υιοθετώντας νέους τρόπους για την
εξεύρεση λύσεων.
Βέβαια μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο ανάπτυξης, θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου και
ταυτόχρονα να μην χάνεται το μέτρο της “Ανθρώπινης” υπόστασης.
Με άλλα λόγια, οι ιδέες και οι αξίες της Αειφορίας να είναι
ενσωματωμένες σε κάθε πτυχή της ζωής μας: στην διοίκηση, στην
εργασία, στην εκπαίδευση, στις πόλεις, στις μετακινήσεις, στα
κτίρια, στις σχέσεις μας, παντού.
Οι νέες τεχνολογίες, η ψηφιακή πολιτική και ηλεκτρονική
διακυβέρνηση, μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά μέσα σε αυτό το
πλαίσιο ανάπτυξης, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας της ζωής
μας.
Η αρχή ήδη έγινε με την επιτακτική ανάγκη αξιοποίησης της
τεχνολογίας σε πολλαπλά επίπεδα: στην επικοινωνία, στην
εκπαίδευση, στην εργασία, στην ιατροφαρμακευτική στήριξη, στην
μετακίνηση, στην αναψυχή.
Με δεδομένο λοιπόν τον αναμενόμενο μετασχηματισμό της εμπειρία
μας στο νέο κόσμο που σε λίγο γεννιέται μετά την πανδημία,
αλλάζουμε πρακτικές δίχως να λησμονούμε ότι είμαστε Άνθρωποι
τώρα που e-φτασε η στιγμή.

Νίκος Δένδιας: Οι ευχές και η σκέψη
μας στα εκατομμύρια των απόδημων
Ελλήνων
19/04/2020

– Παλληκαρίδη, άριστα, Βαγόρα,
πάντα πρώτος,
στους πρώτους πρώτος, άγγελε
πατρίδας δοξασμένης,
συ μέχρι χθες της μάνας σου
ελπίδα κι αποκούμπι,
και του σχολειού μας σήμερα,
Δευτέρα Παρουσία.
Τα’ πε κι απλώθηκε σιωπή πα στα
κλαμμένα νιάτα,
Που μπρούμυτα γεμίζανε της
τάξης τα θρανία,
Έξω απ’ εκείνο τ’ αδειανό,
παντοτινά γεμάτο.

Μήνυμα στους απόδημους Έλληνες για το Πάσχα στέλνει με
ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.
«Οι ευχές και η σκέψη μας στα εκατομμύρια των απόδημων
Ελλήνων που γιορτάζουν σήμερα το Πάσχα, σε κάθε γωνιά
της γης. Να είστε όλοι ασφαλείς. Χριστός Ανέστη και καλή
αντάμωση!» αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Δένδιας.
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Παν Μέτρον Άριστον
Του Ηλία Σταμπολιάδη
16 Απριλίου 2020
Από την οπτική γωνία ενός πολίτη
έξω από το σύστημα υγείας, που
παρακολουθεί και καταγράφει
καθημερινά τα αποτελέσματα του
κορωνοϊού που δηλώνονται, είχε
υπολογιστεί ένα μοντέλο εξέλιξης
της άγνωστης αυτής ίωσης που
παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1 με στοιχεία μέχρι την 95η ημέρα
του έτους (4/4/2020). Τότε, 23 ημέρες από την εμφάνιση του
πρώτου θύματος (12/3/2020), υπήρχε ένας συνεχώς αυξανόμενος
αριθμός θανάτων που αντιστοιχούσε στην περίοδο πριν ληφθούν
τα περιοριστικά μέτρα. Το εμβαδόν κάτω από την μπλέ καμπύλη
δείχνει τον τελικό προβλεπόμενο αριθμό 1.800 θυμάτων που στην
κορύφωση θα έφθαναν και τα 30 ημηρεσίως με μέση τιμή γύρω στα
10 κατά την διάρκεια του φαινομένου.

Κι όμως, το κάνεις λάθος: Μέχρι πόσα
αυγά μπορούμε να φάμε το Πάσχα
Τα αυγά εξακολουθούν να
συνοδεύονται από μία παλιά φήμη ότι
ανεβάζουν στα ύψη την χοληστερίνη.
Είναι όμως έτσι; Και τι ακριβώς ισχύει
τελικά με την χοληστερίνη;
Τελικά, πόσα αυγά μπορούμε να
φάμε χωρίς να ανησυχούμε ιδιαίτερα;
Μέσα στην τρέχουσα και την επόμενη
εβδομάδα, οι περισσότεροι θα
καταναλώσουν μερικά βραστά αυγά
παραπάνω από το συνηθισμένο, μιας
και αυτό “επιτάσσει” το έθιμο των
ημερών του Πάσχα με το τσούγκρισμα
των αυγών.
Για πολλές δεκαετίες, οι άνθρωποι άκουγαν ότι δεν έπρεπε να καταναλώνουν πάνω
από 2-6 ολόκληρα αυγά την εβδομάδα, δηλαδή αυγό μαζί με τον κρόκο του, αφού το
ασπράδι είναι ως επί το πλείστον πρωτεΐνες και δεν έχει σχεδόν καθόλου χοληστερόλη.
Ωστόσο, δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή καμία επιστημονική απόδειξη που να
επιβεβαιώνει αυτούς τους περιορισμούς.
Τι ισχύει με την χοληστερίνη
Ένα μεσαίου μεγέθους αυγό περιέχει περίπου 186 mg χοληστερόλης, ποσότητα που
αντιστοιχεί στο 62% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης για έναν ενήλικα.

Διάγραμμα 1: Αρχικό

Πολλοί πιστεύουν ότι αν καταναλώνουν τροφές με χοληστερόλη, τότε αυτόματα
αυξάνουν και τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα και συμβάλλουν στην καρδιακή νόσο.
Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Όσο περισσότερο χοληστερόλη καταναλώνουμε, τόσο
λιγότερη χρειάζεται να παράγει το σώμα σας.
Η χοληστερόλη είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος του σώματος. Είναι ένα δομικό
μόριο που είναι συμβάλλει καίρια στην σύσταση κάθε κυτταρικής μεμβράνης.
Χρησιμοποιείται, επίσης, από τον οργανισμό για να δημιουργήσει στεροειδείς ορμόνες,
όπως η τεστοστερόνη, τα οιστρογόνα και η κορτιζόλη.

Διάγραμμα 2: Επικαιροποιημένο
Στην συνέχεια, εξ αιτίας προφανώς των ληφθέντων μέτρων, ο
ρυθμός των θανάτων μειώθηκε σημαντικά. Η επικαιροποίηση
του ίδιου μοντέλου με όλα τα στοιχεία μέχρι και την 101η ημέρα
(15/4/2020) προβλέπει ένα μέγιστο αριθμό 150 θυμάτων (εμβαδόν
κάτω από την μπλέ καμπύλη) και παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.
Στο διάγραμμα αυτό είναι εμφανής η μείωση αλλά και η διασπορά
των ημερησίων θανάτων, καθώς και η διαφορά μεταξύ των αρχικών
και τελικών καταγραφών.
Το πρώτο συμπέρασμα είναι η αποτελεσματικότητα των μέτρων που
ελήφθησαν και θα μπορούσε να πει κανείς ότι μας γλύτωσαν από
1.800-150=1.650 θανάτους και χωρίς αμφιβολία είναι αξιέπαινη η
προσπάθεια των ανθρώπων που σχεδίασαν και έφεραν το βάρος και
την ευθύνη του εγχειρήματος.
Τελικά παραμένει σαν σκέψη η αξιολόγηση όλης αυτής της
προσπάθειας και της σημασίας της στην κλίμακα της βιούμενης
καθημερινότητας η οποία έχει καθορίσει τον τρόπο ζωής καθώς
και τα ήθη και έθιμα μας. Η Ελλάδα έχει έναν πληθυσμό περί τα
10.430.000 με προσδόκιμο ζωής τα 84 έτη πράγμα που σημαίνει ότι
κάθε χρόνο πεθαίνουν κατά μέσον όρο 124.167 άνθρωποι όλων των
ηλικιών, νεογνά, παιδιά, αδέλφια, γονείς και παππούδες με γιαγιάδες
με τους τελευταίους να είναι οι περισσότεροι. Ο μέσος ημερήσιος
αριθμός τους είναι 340. Το αρχικό δυσμενές μοντέλο προέβλεπε
ένα μέσο ημερήσιο αριθμό 10 θανάτων κατά την διάρκεια του
φαινομένου που σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα έχουν κατά
πλειοψηφία υποκείμενα νοσήματα και προφανώς το γνώριζαν πριν
επιρρεαστούν από τον ιό και θα μπορούσαν να είναι το αντικείμενο
προφύλαξης. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί αυτά τα 10 άτομα
ημερησίως που αποδίδονται στον ιό για την περίοδο δράσης του
απασχολούν μονοπωλιακά το σύνολο του πληθυσμού περισότερο
από τα υπόλοιπα 340 που έτσι και αλλιώς πεθαίνουν σε καθημερινή
βάση; Επίσης η μείωση του πληθυσμού της χώρας μας είναι περί
τους 50.000 ανθρώπους ετησίως δηλαδή, 137 παιδιά ημηρεσίως
που δεν γεννήθηκαν ποτέ. Γιατί δεν γίνεται αναφορά σε αυτά ενώ
αντιθέτως για τα περισσότερα η απώλεια τους θεωρείται ατομικό
δικαίωμα των φορέων τους;
Ο θάνατος είναι φυσικό επακόλουθο της επίγειας ζωής και η πίστη
μας βεβαιώνει ότι αυτό είναι αποτέλεσμα του χωρισμού μας από
τον Θεό. Ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με την
ενανθρώπηση, την διδασκαλία, τον θάνατο και την ανάσταση του
μας διαβεβαίωσε ότι η ανθρώπινη φύση νικά τον θάνατο διότι
η ψυχή είναι αιώνια. Την Νίκη αυτή κατά του θανάτου έρχεται τώρα
η πολιτεία να την αμφισβητήσει, με βοηθό την ιατρική επιστήμη
που σαν δεύτερος όφις παρουσιάζεται στον άνθρωπο ώς σωτήρας
του και του απαγορεύει να εορτάσει τον θρίαμβο της Ανάστασης.
Παρουσιάζουν μετρημένα μεν στοιχεία αλλά ασήμαντα, ακόμη
και στα μέτρα της καθημερινότητας, υποβάλλοντας στον κόσμο το
αίσθημα του φόβου και της υποταγής.
Ηλίας Σταμπολιάδης
Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός
Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Μέλος του ΙΗΑ

Με δεδομένο το πόσο απίστευτα σημαντική είναι η χοληστερόλη, το σώμα έχει
αναπτύξει περίτεχνους τρόπους για να εξασφαλιστεί ότι θα έχει πάντα αρκετή
διαθέσιμη. Επειδή, το να βρει την χοληστερόλη από την διατροφή δεν ήταν πάντα
μια επιλογή όσο εξελισσόταν ο άνθρωπος ως ον, το ήπαρ παράγει από μόνο του την
χοληστερόλη που χρειάζεται. Αλλά όταν καταναλώνουμε τροφές πολύ πλούσιες σε
χοληστερόλη, το ήπαρ αρχίζει να παράγει λιγότερη ποσότητα.
Έτσι, το συνολικό ποσό της χοληστερόλης στο αίμα αλλάζει μόνο πολύ λίγο, ακόμα και
όταν το σώμα βρίσκει την πηγή της από την διατροφή, αντί από το ήπαρ.
Πόσα αυγά μπορούμε να τρώμε την ημέρα
Σε γενικές γραμμές, αν είστε υγιείς, μην καταναλώνετε περισσότερο από 300 mg
χοληστερόλης ημερησίως. Εάν έχετε διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη ή καρδιοπάθεια,
περιορίστε την ημερήσια πρόσληψη χοληστερόλης σε λιγότερο από 200 mg την ημέρα.
Αν σας αρέσουν τα αυγά, καταναλώστε μόνο τα ασπράδια τα οποία δεν περιέχουν
χοληστερόλη.
Σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες επιστημονικές ενδείξεις, είναι απόλυτα ασφαλές να
καταναλώνει κανείς έως και 3 αυγά καθημερινά χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.
Εντούτοις, είναι σώφρον να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας σε κάθε περίπτωση,
αφού η παραπάνω εκτίμηση αφορά άτομα που είναι υγιή και σχετικά δραστήρια στην
καθημερινότητά τους.
Πηγή: iatropedia.gr

Δοκιμές εμβολίου ξεκινούν την Πέμπτη ερευνητές της Οξφόρδης
Η Βρετανία στρέφει τις
προσπάθειές της στην εξεύρεση
ενός εμβολίου και ήδη δύο από
τις κορυφαίες προσπάθειες
που γίνονται ανά τον κόσμο,
συμβαίνουν στη Βρετανία,
δήλωσε σήμερα ο υπουργός
Υγείας Ματ Χάνκοκ στην
καθημερινή ενημέρωση της
κυβέρνησης για την εξέλιξη
της πανδημίας του κορονοϊού,
ανακοινώνοντας ότι οι δοκιμές
σε ανθρώπους πιθανού εμβολίου
που ανέπτυξε το πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης θα ξεκινήσουν σε
δύο μέρες.

Στην ερευνητική ομάδα της
Οξφόρδης, ανέφερε, διατίθενται
20 εκατομμύρια λίρες για την
επιτάχυνση των δοκιμών σε
ανθρώπους, από την ερχόμενη
Πέμπτη - αν και για κάτι τέτοιο,
υπό κανονικές συνθήκες, θα
απαιτούνταν χρόνια, όπως είπε.
‘Αλλα 22 εκατομμύρια λίρες
διατίθενται στο Imperial College
του Λονδίνου, προκειμένου να
υποστηριχθεί η δεύτερη φάση
των δοκιμών για εμβόλιο,

ενώ όπως είπε η κυβέρνηση
επενδύει και στις δυνατότητες
παραγωγής (των εμβολίων)
ώστε εάν υπάρξει πρόοδος να
κατασκευαστούν άμεσα σε
μεγάλη κλίμακα.
Σχολιάζοντας τα δεδομένα
που παρουσίασε σήμερα η
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
(ONS), τα οποία δείχνουν 40%
περισσότερους θανάτους, έξω
από τα νοσοκομεία - δηλαδή

πολύ περισσότεροι από το
10% που ανέφερε στη χθεσινή
ενημέρωση η ιατρική υπεύθυνη
της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας
της Αγγλίας, Ιβόν Ντόιλ - ο Μάτ
Χάνκοκ δήλωσε ότι το 40% δεν
είναι σωστός αριθμός, όπως
φαίνεται και από τις διαφάνειες
δεδομένων που παρουσίασε
σήμερα η κυβέρνηση.
(Συνέχεια στη σελίδα 19)

Δοκιμές εμβολίου ξεκινούν την Πέμπτη ερευνητές της Οξφόρδης
(Συνέχεια από σελίδα 18)
Ο αναπληρωτής επικεφαλής
ιατρικός σύμβουλος για την
Αγγλία, καθηγητής Τζόναθαν
Βαν Ταμ, δήλωσε με βάση
τα ιατρικά δεδομένα, ότι τα
περιστατικά στα νοσοκομεία
του Λονδίνου κορυφώθηκαν
πιθανώς γύρω στις 10 Απριλίου,
και έκτοτε σημειώνουν πτώση,
ωστόσο σε άλλες περιοχές
φαίνονται να είναι σταθερά.
Επεσήμανε ακόμη ότι ο αριθμός
διαγνώσεων παραμένει υψηλός,
χωρίς να διαφαίνεται κάποια
μεγάλη στροφή σε αυτό το
σημείο, αντίθετα η κατάσταση
εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη.

συνεχίσουν να αυξάνονται,
ακόμη και εάν οι θάνατοι στα
νοσοκομεία θα αρχίσουν να
μειώνονται και ότι η αναλογία
μεταξύ των δύο αριθμών θα
υστερεί.

Η Βρετανία αποχώρησε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση στα
τέλη του Ιανουαρίου και μια
συμφωνία με τις ΗΠΑ αποτελεί
βασική προτεραιότητα για την
κυβέρνηση Τζόνσον.

Σημείωσε εξάλλου ότι η
ημερομηνία θανάτου καθίσταται
ιδιαίτερα σημαντική - για την
εξαγωγή συμπερασμάτων - όπως
και μία δεύτερη πληροφορία,
που αφορά την αναλογία
των ασθενών που εισάγονται
στο νοσοκομείο, η οποία εάν
συνεχίσει να μειώνεται θα
επιβεβαιώσει ότι η κορύφωση
παρέρχεται.

Πηγή : Η Καθημερινή
21.04.2020

Οι νέοι θάνατοι που
καταγράφηκαν σε νοσοκομεία
σε όλη τη Βρετανία το τελευταίο
24ωρο έφτασαν τους 823,
και ο συνολικός αριθμός τους
ανέρχεται σε 17.337, σύμφωνα
με τη σημερινή ανακοίνωση του
υπουργείου Υγείας.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της
κυβέρνησης η δυνατότητα για
διαγνωστικούς ελέγχους για
τον κορονοϊό έχει ξεπεράσει τις
39.000 καθημερινά, αν και ο
αριθμός που πραγματοποιήθηκε
μέσα σε 24ώρες μέχρι χθες το
πρωί ήταν 19.300.

Κορύφωση του αριθμού
θανάτων στις 8 Απριλίου;
Σύμφωνα με επιστήμονες, που
επικαλούνται τα δεδομένα
που παρουσίασε η Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία (ONS)
σήμερα για τον αριθμό θανάτων
σε Αγγλία και Ουαλία - που
όπως φαίνεται είναι κατά
περίπου 40% μεγαλύτερος από
τις καταγραφές της κυβέρνησης
- η κορύφωση του αριθμού
των θανάτων από κορονοϊό
στην Αγγλία και την Ουαλία,
σημειώθηκε στις 8 Απριλίου
και παρέμεινε σταθερός για 13
μέρες.

Συνομιλία Τραμπ - Τζόνσον
Ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ και ο Βρετανός
πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον
συμφώνησαν στην ανάγκη
μιας συντονισμένης διεθνούς
απάντησης στην πανδημία του
νέου κορονοϊού, ανέφεραν
η Ντάουνινγκ Στριτ και ο
Λευκός Οίκος σε ξεχωριστές
ανακοινώσεις.

Με βάση τα δεδομένα αυτά
της ONS, επιτροπή του
Κέντρου Τύπου Επιστημών,
συμπεριλαμβανομένου του
διευθυντή του Κέντρου
Τεκμηριωμένης Ιατρικής
του πανεπιστήμιου της
Οξφόρδης, καθηγητή Καρλ
Χένεγκαν, σχολίασαν ότι «από
επιδημιολογικής άποψης οι
αριθμοί μπορούμε να πούμε ότι
είναι σταθεροί με την κορύφωση
να συμβαίνει στις 8 Απριλίου»
και ότι η σταθερότητα αυτή
παρατηρήθηκε για 13 μέρες
χωρίς αύξηση.
Ο καθηγητής προειδοποίησε
ότι πιθανώς υπάρχει μία
καθυστέρηση στον αριθμό
θανάτων σε οίκους φροντίδας,
όπου τα δεδομένα θα

Ο Τζόνσον, που νοσηλεύτηκε
έχοντας προσβληθεί από
τον ιό, ανέφερε στον Τραμπ
ότι «αισθάνεται καλύτερα
και βρίσκεται σε πορεία
ανάρρωσης», σύμφωνα με την
ανακοίνωση της αμερικανικής
προεδρίας για την τηλεφωνική
επικοινωνία των δύο ηγετών.
Τραμπ και Τζόνσον
«επιβεβαίωσαν εκ νέου
τη στενή τους συνεργασία
μέσω της G7 και της G20
για την επαναλειτουργία των
παγκόσμιων οικονομιών και
να διασφαλιστεί πως η ιατρική
περίθαλψη και προμήθειες
να φτάσουν σε όσους έχουν
ανάγκη», πρόσθεσε ο Λευκός
Οίκος. Οι δύο άνδρες επίσης
συζήτησαν για το εμπόριο.
«Οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να
συνεχίσουν να συνεργάζονται
για την ενίσχυση των διμερών
σχέσεων, μεταξύ άλλων την
υπογραφή το ταχύτερο δυνατό
μιας συμφωνίας ελεύθερου
εμπορίου», δήλωσε μια

Αρθρο Μπιλ Γκέιτς αποκλειστικά στην «Κ»:
(Συνέχεια από σελίδα 16)
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σε μεγάλο βαθμό χάρη στην υποστήριξη από
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Gavi συνεργάστηκε με τον ΠΟΥ και τη UNICEF
για την εισαγωγή 13 νέων εμβολίων, συμπεριλαμβανομένου του εμβολίου
για τον Eμπολα, στις 73 φτωχότερες χώρες του κόσμου. Είναι πρόθυμοι
και ικανοί να κάνουν το ίδιο με ένα εμβόλιο για τον COVID-19, αλλά και
αυτοί χρειάζονται περισσότερη χρηματοδότηση. Συγκεκριμένα, η Gavi
θα χρειαστεί 7,4 δισ. δολάρια για τα επόμενα πέντε χρόνια – και αυτό
είναι μόνο για να διατηρήσει την τρέχουσα προσπάθεια ανοσοποίησης. Η
παράδοση εμβολίου για τον COVID-19 θα κοστίσει ακόμη περισσότερο.
Αυτές οι ετικέτες τιμών, πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ίσως
φαίνονται πολλά χρήματα – ιδίως σε μια εποχή κατά την οποία ολόκληρες
οικονομίες επιβραδύνουν. Αλλά δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με το κόστος
μιας πρόχειρης προσπάθειας ανοσοποίησης και μιας πιο μακράς έξαρσης.
Εδώ και 20 χρόνια ζητώ από τους παγκόσμιους ηγέτες να επενδύσουν στην
υγεία των φτωχότερων ανθρώπων του κόσμου. Εχω υποστηρίξει ότι ήταν το
σωστό – και είναι. Αλλά οι πανδημίες μάς θυμίζουν ότι η βοήθεια προς τους
άλλους δεν είναι απλώς το σωστό. Είναι και το έξυπνο.
Η ανθρωπότητα, εξάλλου, δεν συνδέεται μόνο με κοινές αξίες και
κοινωνικούς δεσμούς. Είμαστε επίσης συνδεδεμένοι βιολογικά, μέσα από
ένα μικροσκοπικό δίκτυο μικροβίων που συνδέει την υγεία του ενός με την
υγεία όλων των υπολοίπων.
Σε αυτή την πανδημία είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Αντίστοιχη πρέπει να
είναι και η απάντησή μας.
* Ο κ. Μπιλ Γκέιτς είναι συμπρόεδρος του Bill & Melinda Gates Foundation και συνιδρυτής της Microsoft.
Πηγή Η Καθημερινή 13 Απριλίου 2020

εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ
Στριτ.

ΠΕΝΘΗ
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ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πέθανε στο Βανκούβερ στις 9 Μαρτίου 2020, ο
Γιαννακόπουλος Γεώργιος , αφού συμπλήρωσε 100
ευτυχισμένα χρόνια της ζωής του. Η κηδεία του έγινε την
Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, στον Ι.Ν.του Αγίου Γεωργίου
και ητα φή του στο κοιμητήριο του Forest Lawn Burnaby.
Στη σύζυγό του Διονυσία, στα παιδιά του Helene (Nick), Oree
(Jett), Michael (Marianne), στα 6 εγγονια και 5 δισέγγονα και
σε όλους τους συγγενείς ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.

Καστανιές Έβρου Κατερίνα
Σακελλαροπούλου:
«Χριστός Ανέστη σε
όλο τον Ελληνισμό»
Κυριακή, 19 Απριλίου 2020

KAΣΚΑΜΑΝΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Πέθανε στο Βανκούβερ η Αλεξάνδρα Κασκαμανίδη.
Γεννήθηκε στις 7 Μαρτίου 1938 στην Ελλάδα. Η κηδεία έγινε
στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020
στις 11 π.μ. και η ταφή της έγινε στο κοιμητήριο του Forest
Lawn Burnaby.
Στον σύζυγό της Γιώργο, στις αγαπημένες της κόρες, Tanya
(Gary), Jiota (Leo), στα εγγονάκια της Evan, Nicholas, Alexanda, George, Natasha και σε όλους τους στγγενείς ευχόμαστε
θερμά συλλυπητήρια.

Η δήλωση της Προέδρου
της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου, μετά την
επίσκεψή της στις Καστανιές
Έβρου, όπως δημοσιεύεται στον
ιστότοπο της Προεδρίας:
«Βρίσκομαι σήμερα, την Κυριακή
του Πάσχα, κοντά στους φύλακες
των συνόρων μας, για να
αποτίσω φόρο τιμής στις ένοπλες
δυνάμεις μας, οι οποίες, κάτω
από πολύ δύσκολες συνθήκες,
υπερασπίζονται την ασφάλεια
της Ελλάδας και συνάμα την
ασφάλεια της Ευρώπης. Για να
διαβεβαιώσω τους ακρίτες μας
ότι, διασφαλίζοντας τα σύνορα,
διασφαλίζουν και την ειρήνη.
Αλλά και για να μεταφέρω
στους υπόλοιπους Έλληνες το
μήνυμα που αντλούμε από το
υψηλό φρόνημα των ανδρών και
γυναικών αυτών: ότι με πίστη,
αποφασιστικότητα και συνέπεια
μπορούμε να υπερβούμε κάθε
πρόκληση και κάθε κίνδυνο.
Σε ένα άλλο μέτωπο, σε κάποια
άλλα σύνορα, εκείνα που χωρίζουν
τη ζωή από τον θάνατο, όλοι μας
δίνουμε έναν αγώνα, στο μέτρο που
μας αναλογεί. Δεν μιλώ μόνο για
τους μαχητές της πρώτης γραμμής,
γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό
του ΕΚΑΒ, συμπολίτες μας που
παρέχουν υπηρεσίες, τους οποίους
σεβόμαστε και ευχαριστούμε από
τα βάθη της καρδιάς μας. Μιλώ
για όλους τους Έλληνες, όπου κι
αν βρίσκονται, που περνούν ένα
μοναχικό Πάσχα, μακριά από τα
αγαπημένα τους πρόσωπα, τους
φίλους, τον τόπο τους. Μιλώ για τις
προσωπικές θυσίες τους στο όνομα
του συλλογικού καλού. Και είναι
μεγάλη η ικανοποίηση και η χαρά
μας βλέποντας πως οι θυσίες αυτές
πιάνουν τόπο, πως εμείς «οι σεμνοί
Έλληνες», όπως μας αποκάλεσε
πρόσφατα ένα ξένο δημοσίευμα,
γίναμε, για όλο τον κόσμο, το
υπόδειγμα στη μάχη κατά του
κορωνοϊού.
Φέτος ζούμε το πιο δύσκολο
Πάσχα της πρόσφατης ιστορίας
μας. Αλλά και το πιο πνευματικό,
το πιο εσωτερικό. Γι’ αυτό και δεν
μεμψιμοιρούμε. Υπομένουμε και
επιμένουμε.
Θέλω να απευθύνω ένα χαρμόσυνο
«Χριστός Ανέστη» σε όλο τον
Ελληνισμό που γιορτάζει κάνοντας
«την προσευχή του μάχη» – για να
παραφθείρω ελαφρά τον στίχο του
Νίκου Καρούζου.
Και εύχομαι, σε έναν χρόνο από
τώρα, να είμαστε όλοι παρόντες
και να γιορτάσουμε τη μεγάλη
γιορτή της Χριστιανοσύνης με τον
πατροπαράδοτο, ευφρόσυνο τρόπο,
σε μια Ελλάδα απαλλαγμένη
από τον φόβο, μια πατρίδα που
θα βαδίζει απτόητη στον δρόμο
της προόδου, της προκοπής, της
αισιοδοξίας.»

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πωλούνται 4 κενοτάφια στο κοιμητήριο Valley View
Funeral Home & Cemetery 14644 – Avenue, Surrey, B.C.
Είναι δίπλα το ένα στο άλλο, το κάθε ένα πωλείται $6,500 ea.
Είναι μια τιμή ευκαιρίας
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
στο τηλέφωνο 778-688-3156

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΔΕΙΩΝ
ΜΟUΝΤ PLEASANT FUNERAL HOME
306 East 11th Avenue (At Kingsway)
Vancouver, B.C. V5T 2C6

Tel:(604) 876-2161 (24 Hours)

Serving the Greek Orthodox Community
For Over 100 years.
Professional Service and Experienced Staff
In all Greek Customs and Traditions.
SERVING ALL GREATER VANCOUVER CEMETERIES
ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ενημερωμένο Προσωπικό Ειδικευμένο
για την φροντίδα των Ελλήνων.
Funeral Director: Tony Hicks
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Σε βαθιά κρίση ο τουρισμός – Λουκέτο σε 3.000 ξενοδοχεία
Ισχυρές αντοχές θα κληθεί να επιδείξει φέτος η ελληνική αγορά φιλοξενίας, προκειμένου να ξεπεράσει
τις επιπτώσεις που επιφέρει η πανδημία του κορωναϊού.
Δεκάδες ιδιοκτήτες έχουν ήδη βάλει τις τελευταίες ημέρες πωλητήριο στις μονάδες τους υπό την πίεση
της ρευστότητας και την ίδια ώρα, περισσότερα από 3.000 ξενοδοχεία δεν θα ανοίξουν το 2020, αφού
οι ιδιοκτήτες τους θα επιδιώξουν δι’ αυτής της οδού να περιορίσουν τη ζημιά που θα προέλθει από τις
χαμηλές πληρότητες.
Μεγάλα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν το Πάσχα
των Ελλήνων
Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο» της Κυριακής, που
επικαλείται παράγοντες της αγοράς, τα ξενοδοχεία που
έχουν βάλει πωλητήριο, αφορούν κυρίως στη μικρή και τη
μεσαία δυναμικότητα.
Στην πλειονότητά τους δεν ανήκουν σε επαγγελματίες
του τουρισμού. Αρκετές είναι οι περιπτώσεις πώλησης
ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία ανακαίνισης
και δεν έχουν λειτουργήσει ακόμη ως ξενοδοχεία είτε
βρίσκονται στο αρχικό στάδιο αναδιαμόρφωσης και έχουν εξασφαλίσει μόνο τις απαραίτητες άδειες.
«Οσοι δεν είναι επαγγελματίες ξενοδόχοι και η ενασχόλησή τους με τον τουρισμό ήταν συγκυριακή θα
βγουν πρώτοι από την αγορά. Οι μεγάλοι όμιλοι εκτιμούμε ότι θα έχουν πιο ισχυρά αντανακλαστικά
απορρόφησης των κραδασμών», επισημαίνουν κύκλοι της αγοράς στην εφημερίδα.
Διευκρινίζουν μάλιστα, πως το μεγαλύτερο πρόβλημα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν όσοι απέκτησαν
ξενοδοχείο/ακίνητο μέσα στο 2019 και δεν έχουν προλάβει ακόμη να απολαύσουν τις αποδόσεις που
μπορεί να αποφέρει το asset.
Προς πώληση 113 ξενοδοχεία
Σε δημοφιλείς διαδικτυακούς τόπους για την αγορά και την πώληση ακινήτων, από την 1η έως τις 14
Απριλίου καταγράφηκαν 113 αγγελίες για την πώληση ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας.
Ο πραγματικός αριθμός των προς πώληση ξενοδοχείων μπορεί να είναι μεγαλύτερος από αυτόν που
καταγράφεται στην έρευνα, αν ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν και άλλοι διαδικτυακοί τόποι που διαθέτουν
αγγελίες με το εν λόγω περιεχόμενο.
Οι δυσκολίες, βέβαια, που αντιμετωπίζει ο τουρισμός λόγω της εξάπλωσης του κορωναϊού δεν
αποκλείεται να αυξήσουν περαιτέρω τον αριθμό των πωλήσεων τους επόμενους μήνες, οπότε θα φανεί
το πλήρες μέγεθος των συνεπειών στην αγορά.

Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Αγίου Γεωργίου,μετά του
Ιερατικού Προϊστάμενου, εύχονται σε όλους υγεία ,αγάπη και
αισιοδοξία στις δύσκολες μέρες που ζούμε.
Το Αγιο Φως της Αναστάσεως να φωτίσει το δρομο της ζωης, τις
ψυχές και τις καρδιές όλων μας .

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
CHRIST IS RISEN!!!
ΤRULY HE HAS RISEN!!
May His Resurrection bring good health, love, happiness and
peace to you, to your families and to the entire world!
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