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Η ΙΣΤΟΡΙΑ και ΑΚΟΥΕΙ
και ΒΛΕΠΕΙ
Πολλά και διάφορα τα σχόλια, κυρίως στα social media, για τη πρόθεση της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο να ερευνήσει την αγορά πώλησης ενός εκ των κτιρίων της.
Σαν κεραυνός έπεσε στη παροικία η ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΚΤ πριν 2 εβδομάδες περίπου, που πραγματικά δημιούργησε «σεισμό» στην Ελληνική παροικία του
Τορόντο.
Οι περισσότεροι που σχολιάζουν αναφέρονται στην ανάγκη να «σώσουμε τις εκκλησίες». Πολύ λίγοι αναφέρονται στην ανάγκη να «σώσουμε τη Κοινότητα».
H Ελληνική Κοινότητα Τορόντο δεν είναι μόνο οι 4 εκκλησίες. Για 112 χρόνια, η ΕΚΤ
είναι όλα εκείνα τα προγράμματα που έχουν γαλουχήσει χιλιάδες Ελληνόπουλα της
παροικίας, στα χορευτικά της, στο θέατρο, στα σχολεία της. ΕΚΤ είναι τα προγράμματα Πολιτισμού με εκατοντάδες εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα. Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο είναι όλοι οι αγώνες που έχουν δοθεί, υπό την αιγίδα της, για το
Σκοπιανό, για το Κυπριακό, για την προώθηση κάθε ελληνικού ιδεώδους στη Καναδική κοινωνία και για τη Δημοκρατία. ΕΚΤ είναι οι χιλιάδες ομογενείς που έχουν
βοηθηθεί και εξυπηρετηθεί από τις Κοινωνικές υπηρεσίες της. ΕΚΤ είναι οι εκατοντάδες και δυστυχώς σήμερα, δεκάδες εθνικοτοπικοί σύλλογοι και Ομοσπονδίες
που υπό την αιγίδα της οργάνωσαν εκδηλώσεις προσπαθώντας να μεταλαμπαδεύσουν τον Ελληνικό πολιτισμό και τα ελληνικά ιδεώδη στις γενιές που ακολουθούν.
Φυσικά, όλα τα παραπάνω ολοκληρώνονται από τις
εκκλησιαστικές υπηρεσίες που προσφέρονται από
σελίδα 3, 4, 5
τις 4 εκκλησίες που έχει υπό την ιδιοκτησία της.

Η Κυβέρνηση παρατείνει τα
επιδόματα εισοδήματος της
πανδημίας για άλλες 12 εβδομάδες

Μηδέν ανοχή για εκπαιδευτικούς
με “ανάρμοστη” συμπεριφορά
Εκδιώχθηκαν δια παντός 28 δάσκαλοι

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρατείνει το χρονικό διάστημα που οι πολίτες
μπορούν να λάβουν επιδόματα πανδημίας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Justin Trudeau.
«Το νέο μέγιστο που μπορείτε να διεκδικήσετε συνολικά
το επίδομα είναι 38 εβδομάδες», δήλωσε ο Trudeau,
σελίδα 5
μιλώντας σε συνέντευξη τύπου την Παρασκευή.

Συνέντευξη τύπου στα Εθνοτοπικά ΜΜΕ παραχώρησε ο υπουργός παιδείας του
Οντάριο Stephen Lecce, με κύριο θέμα τις πρόσφατες αλλαγές που η κυβέρνηση
προώθησε για την προστασία των μαθητών και των σπουδαστών. Αξίζει να
αναφέρουμε ότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα σχολεία του Οντάριο 28
εκπαιδευτικοί βρέθηκαν να έχουν παρελθόν βίαιης και σεξουαλικά ανάρμοστης
συμπεριφοράς και απομακρύνθηκαν δια παντός από
τα σχολεία της Επαρχίας καθώς επίσης ανακοινώθηκαν
σελίδα 14
δημόσια τα ονόματα τους.

Σειρά πρωτοβουλιών
της κυβέρνησης για την
αποτροπή φαινομένων
βίας και κακοποίησης

Πόθεν έσχες: Παράταση
για την υποβολή
των δηλώσεων
μέχρι 31 Μαρτίου

Strict New Rules
For Travelers To
Canada Come
Into Effect

Mississauga formally
opposes new 400-series
GTA highway proposed
by Ontario government
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

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

Now Selling

Beer, Wine & Cider
S p e c i a l s e f f e c t i v e F e b r u a r y 2 6 th t i l M a r c h 4 th

Product of Mexico

Product of Chile

Fresh Sweet Strawberries Green or Red
1 lb container
Leaf Lettuce

Fresh Asparagus

2

1

lb/3.28 kg

Capless Prime Rib Steaks
or Roasts

Fresh Chickens
Drumsticks

1

12

lb/3.28 kg

Yogurt

Natrel

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

650 g

1

99
Each

Sponge Towels
Strong
6 rolls

Bubly

Deli Sliced Saputo Brand

Assorted Varieties
9.03 lb

8.12 lb

3

1

425 g

3

Silk

D’Italiano

1.89 lt

675 g

Almond Beverage

99

4

Horio

9

/each

4

99
/each

1

99
Each

5

$

/each

D’Italiano

Extra Virgin
Olive Oil

250 g

Sliced Bread

99

/each

Sparkling Beverage Egg Pasta

/100 g

2/

Sausage or
Crustini Buns

3 lt

99

79

/100 g

Aurora

12x355 ml

1

99

Raisin Bran Cereal

/each

Havarti Cheese

Chicken Breast

Kellogg’s

99

2/

Deli Sliced Maple Lodge

lb/28.64 kg

5

$

Each

99

49

1 pint

49

/each

Canadian “AAA” Grade Beef

Ontario Raised Poultry

2021

Sweet Blueberries

1

99

49

...
Iogo

Product of USA

Product of USA

,

6’-8’

22

99
/each

5

$

2/

3
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Πολλά και διάφορα τα
σχόλια, κυρίως στα
social media, για τη
πρόθεση της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο να
ερευνήσει την αγορά
Γιάννης
πώλησης ενός εκ των
Κακαγιάννης κτιρίων της.
Σαν κεραυνός έπεσε στη
παροικία η ανακοίνωση
του ΔΣ της ΕΚΤ πριν 2 εβδομάδες περίπου, που πραγματικά δημιούργησε «σεισμό» στην Ελληνική παροικία του Τορόντο.
Οι περισσότεροι που σχολιάζουν αναφέρονται στην ανάγκη να «σώσουμε τις εκκλησίες». Πολύ λίγοι αναφέρονται στην ανάγκη να «σώσουμε τη Κοινότητα».
Θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στη
δεύτερη άποψη. Κατά την άποψη μου, η
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο δεν είναι μόνο
οι 4 εκκλησίες. Για 112 χρόνια, η ΕΚΤ είναι όλα εκείνα τα προγράμματα που έχουν
γαλουχήσει χιλιάδες Ελληνόπουλα της
παροικίας, στα χορευτικά της, στο θέατρο,
στα σχολεία της. ΕΚΤ είναι τα προγράμματα Πολιτισμού με εκατοντάδες εκδηλώσεις
πολιτιστικού χαρακτήρα. Ελληνική Κοινότητα Τορόντο είναι όλοι οι αγώνες που
έχουν δοθεί, υπό την αιγίδα της, για το Σκοπιανό, για το Κυπριακό, για την προώθηση
κάθε ελληνικού ιδεώδους στη Καναδική
κοινωνία και για τη Δημοκρατία. ΕΚΤ είναι
οι χιλιάδες ομογενείς που έχουν βοηθηθεί
και εξυπηρετηθεί από τις Κοινωνικές υπηρεσίες της. ΕΚΤ είναι οι εκατοντάδες και
δυστυχώς σήμερα, δεκάδες εθνικοτοπικοί
σύλλογοι και Ομοσπονδίες που υπό την
αιγίδα της οργάνωσαν εκδηλώσεις προσπαθώντας να μεταλαμπαδεύσουν τον
Ελληνικό πολιτισμό και τα ελληνικά ιδεώδη
στις γενιές που ακολουθούν. Φυσικά, όλα
τα παραπάνω ολοκληρώνονται από τις
εκκλησιαστικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τις 4 εκκλησίες που έχει υπό την
ιδιοκτησία της.
Αν κάποιος αναλύσει τους οικονομικούς
απολογισμούς της ΕΚΤ από τους ορκωτούς
λογιστές, θα διαπιστώσει πως οι εκκλησίες
συνολικά συγκεντρώνουν λιγότερο από
το 50% των συνολικών εσόδων της ΕΚΤ.
Όλα τα υπόλοιπα τμήματα συμπληρώνουν
το υπόλοιπο ποσοστό των εσόδων. Αυτό
φυσικά δεν αναιρεί το ρόλο και τη σημασία
των εκκλησιών ως προς το συγκεντρωτικά
έσοδα. Οι εκκλησίες αποφέρουν και είναι

Η ΙΣΤΟΡΙΑ και ΑΚΟΥΕΙ και ΒΛΕΠΕΙ
η «μαγιά» των εσόδων της ΕΚΤ. Αυτά είναι
τα νούμερα και δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανένα. (εικόνα 1)
Πολλοί είναι αυτοί που «κηρύττουν» όπου
βρεθούν, πως δεν υπάρχει «διαφάνεια»
στην ΕΚΤ. Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
είναι ο μοναδικός οργανισμός στη παροικία που δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του,
ΟΛΟΥΣ τους οικονομικούς απολογισμούς.
Είναι ο μόνος οργανισμός επίσης όπου κάποιος, που δεν είναι μέλος της, να μπορεί να
διαβάσει τους οικονομικούς απολογισμούς.
Σε αντίθεση με την Αρχιεπισκοπή Καναδά
όπου πραγματικά ισχύει ο «Μεσαίωνας».
Οπότε είναι μύθος ο ισχυρισμός περί «διαφάνειας». Μπορεί κάποιο μέλος να διαφωνήσει με τους χειρισμούς και τους τρόπους
που διαχειρίζεται η εκάστοτε διοίκηση τα
θέματα και την επικοινωνία της Κοινότητας
προς τα μέλη της στη παροικία. Και αυτή
ακριβώς είναι η διαφορά του οργανισμού της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. Ένας δημοκρατικός οργανισμός που το κάθε μέλος έχει
το δικαίωμα να ελέγξει, να αντιπροτείνει και
στο τέλος δημοκρατικά λαμβάνονται οι αποφάσεις είτε στο ΔΣ ή στη Γενική Συνέλευση,
όταν χρειαστεί. Ευνόητο είναι και δεν θέλω
να μπω σε αναλυτική σύγκριση για το πως
λειτουργεί η Ιερά Αρχιεπισκοπή. Εκεί ταιριάζει αυτό που λέει ο λαός μας.. «Γιάννης πίνει,
Γιάννης κερνάει..».
Ας ανατρέξουμε όμως στο παρελθόν και να
δούμε πως η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
και η σημερινή διοίκηση της έφτασαν στη
σημερινή κατάσταση.
Οι σημερινοί διοικούντες, οι διοικήσεις του
Ν. Γεωργακόπουλου και Α. Αρτεμάκη, παρέλαβαν το 2010 ένα χρέος τους ύψους των 13
εκατομμυρίων δολαρίων. Μια Κοινότητα που
ήταν στα πρόθυρα της πτώχευσης και υπό
την επιτήρηση της τράπεζας για δάνεια και
απλήρωτους λογαριασμούς.
Με υπέρογκες προσπάθειες κατέληξαν
στο σημερινό χρέος των 3.2 εκατ. δολ. Στη
τράπεζα και 1.2 εκατ. σε απλήρωτους λογαριασμούς. Η Κοινότητα αναγκάστηκε να
«μικρύνει» και να πουλήσει κάποια από τα
περιουσιακά της στοιχεία για να μπορέσει να
επιβιώσει.
Παρόλα αυτά όμως, οι διοικούντες της ΕΚΤ,
• εμπλούτισαν
τα
Πολιτιστικά

•

•
•

•

προγράμματα
ίδρυσαν το τμήμα της Πρόνοιας
που με διαφάνεια πλέον έχει καταθέσει πάνω από 700 χιλιάδες δολάρια στο ταμείο της Κοινότητας,
βοηθώντας το έργο της αλλά παράλληλα με πολλές δράσεις φιλανθρωπίας στη παροικία.
Επένδυσαν το ποσό των 500 χιλ.
δολαρίων για τα προγράμματα της
Ελληνικής Παιδείας.
Ίδρυσαν το τμήμα Μνημόσυνων
Τελετών ούτως ώστε ο Ελληνισμός
να έχει συναισθηματικά καλύτερες
υπηρεσίες και σύμφωνα με την Ελληνορθόδοξη παράδοση.
Δεν σταμάτησαν να επισκευάζουν
και να ανακαινίζουν τα παλιά κτίρια
του Οργανισμού.

Εκεί που φαινόταν «φως στο τούνελ» ήρθε
η πανδημία του covid-19 και βρισκόμαστε
στη σημερινή δύσκολη θέση.
Πολλοί πάλι, αναρωτιούνται γιατί φτάσαμε στο χρέος των 13 εκατομμυρίων
παλιότερα.
Κατά την άποψη μου, ξεκινήσαμε ένα τεράστιο έργο, το «όνειρο του Ελληνισμού»
κόστους αρχικά 8 εκατ. δολαρίων που κατέληξε τελικά στα 14 εκατομμύρια, συγκεντρώνοντας από τον Ελληνισμό λιγότερα
από $700 χιλ. δολ. και μια μεγάλη δωρεά
από το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς
(HHF) ύψους $750 χιλ. δολαρίων. Τα υπόλοιπα προέρχονταν από δάνεια και δωρεές του κράτους. Πριν από την έναρξη του
κέντρου υπήρξε η καταστροφική πυρκαγιά
στη Παναγία που ενώ θα μπορούσε να
είχε ανασκευαστεί ο Ιερός Ναός με τα χρήματα της ασφάλειας, επιλέξαμε σαν παροικία να υπερβούμε το ποσό των 2 εκατ. δολ.
επιπλέον γιά να αποκτήσουμε τον μεγαλύτερο τρούλο στη Β. Αμερική (τότε) και τη
ριζική αλλαγή σχεδιασμού της εκκλησίας.
Κάποιοι, αναφέρονται και κατηγορούν τους
διοικούντες για κατάχρηση! Κατά τη γνώμη
μου στην ΕΚΤ δεν έχει υπάρξει κατάχρηση
χρημάτων από κανένα. Μπορούμε όμως
να συζητήσουμε για λανθασμένες αποφάσεις και λανθασμένες προτεραιότητες.
Στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ μπορείτε να
διαβάσετε το Investigative report για τη

τοποθεσία του Ellesmere (γνωστό και ως
ρεπορτ Δάγωνα) που παρουσιάστηκε στη Γενική Συνέλευση της ΕΚΤ τον Μάιο του 2011.
Η Γενική Συνέλευση τότε, αποφάσισε και εξέλεξε επιτροπή για να συγκεντρωθούν χρήματα για να γίνει forensic audit, αλλά ποτέ δεν
υπήρξε εξέλιξη σ’ αυτό.
Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, οι διοικούντες
της Κοινότητας έπρεπε να αντιμετωπίσουν
κι ένα χρόνιο πρόβλημα που λέγεται «Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος». Ο Αρχιεπίσκοπος,
ποτέ δεν στάθηκε δίπλα στην ΕΚΤ, αντίθετα, στις δύσκολες στιγμές, «έσφιγγε» τη
θηλειά στο λαιμό και περίμενε να «κατασπαράξει» το πτώμα της ΕΚΤ.
Έτσι και σήμερα! Προσφέρει 4 με 4.5 εκατ.
δολ. Για να πάρει ουσιαστικά μια περιουσία
τουλάχιστον 50 εκατ. δολ. Βέβαια, το παρουσιάζει πονηρά… Γράφει στην ανακοίνωση του.. «Η κάθε εκκλησία πρέπει να γίνει
ξεχωριστή Κοινότητα και νομική οντότητα
σύμφωνα με το Ομοιόμορφο Καταστατικό
Κοινοτήτων, ώστε να υπάρχει καταμερισμός εργασίας.»

συνεχίζεται στη σελίδα 4

(εικόνα 1)
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(εικόνα 2)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ και ΑΚΟΥΕΙ και ΒΛΕΠΕΙ
Αλήθεια, πιστεύει κανείς πως η ιδιοκτησία των 12
εκκλησιών που υποτίθεται πως είναι «Κοινότητες»
ανήκουν σε κάθε εκκλησία και δεν ανήκουν στην
Αρχιεπισκοπή; Έχει διαβάσει κανείς αυτό το περιβόητο «Ομοιόμορφο Καταστατικό»; Αν δεν είναι
περιουσία της Αρχιεπισκοπής, τότε γιατί ο Αρχιεπίσκοπος καυχιέται κάθε τόσο, πως η Αρχιεπισκοπή
έχει περιουσία που ξεπερνά τα 200 εκ. δολάρια;
Στην ατζέντα του κ. Σωτηρίου, εδώ και 50 χρόνια,
είναι η διάλυση της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο!
Αυτό προσπαθεί να πετύχει, και όποτε του δίνεται η
ευκαιρία «σφίγγει» τη θηλειά δημιουργώντας διχασμό στη παροικία προσπαθώντας να επωφεληθεί
τη γνωστή ρήση «διαίρει και βασίλευε». Γι’ αυτό το
«κρυφό του πόθο» υπάρχουν πολλά αποδεικτικά
στοιχεία στην αλληλογραφία και στα αρχεία της Κοινότητας. Σήμερα απλά παραθέτω ένα απόκομμα
Καναδικού Τύπου από το 1980, όπου προτείνει το
ίδιο που προτείνει σήμερα. Δυστυχώς, «είναι παλιά
η καραμέλα..».
Η προσβλητική προσφορά του Αρχιεπισκόπου
προς τη Κοινότητα και την ιστορία του Ελληνισμού, την οποία εξέφρασε μέσω των ΜΜΕ και
social media, αποβλέπει στη διάλυση της ιστορικής Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, την αποσύνδεση της σε 4 ενορίες «Κοινότητες» όπου
μαζί με τις υπόλοιπες 12, ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος θα έχει τον απόλυτο έλεγχο και κυριαρχία σαν ένας νέος «Βυζαντινός αυτοκράτορας».
Μια ματιά σε κάποια άρθρα του «ύποπτου» Ομοιόμορφου καταστατικού της Αρχιεπισκοπής, πιο
κάτω, μπορούν να μας δώσουν μια ιδέα για τις
εξουσίες που προσφέρονται στον Αρχιεπίσκοπο,
«ραμμένες» στα μέτρα του. (εικόνα 2)
Γι’ αυτό όλοι έχουμε χρέος να ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ!
Πέρα από τα όποια επικοινωνιακά λάθη της σημερινής διοίκησης, δεν μπορεί να υπάρξει παροικία Τορόντο χωρίς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΤΟΡΟΝΤΟ.
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΡΕΟΣ, ΑΛΛΑ Η
ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΜΑΣ!
Γραφτείτε μέλη στην ΕΚΤ για να έχετε λόγο και δικαίωμα στη συμμετοχή. Και γιατί όχι, αν κάποιοι πιστεύουν πως μπορούν να ΄φέρουν καλύτερα αποτελέσματα από τους διοικούντες, να εμπλακούν στα
διοικητικά της ΕΚΤ. Η ιστορία μας διδάσκει πως οι
πόρτες της Κοινότητας είναι ανοιχτές.
Εξάλλου πέρα από τις ανακοινώσεις ή προθέσεις
ή προτάσεις της διοίκησης για πιθανή αντιπαροχή, ΤΙΠΟΤΑ δεν πουλιέται ή αποφασίζεται, εάν δεν
το εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Τελεία και παύλα.
Οπότε όποιος θέλει να έχει λόγο, ας επισκεφτεί την
ιστοσελίδα ή ας τηλεφωνήσει τα γραφεία της ΕΚΤ
και να γραφεί μέλος ή να ανανεώσει.
Όταν ήμουν πολύ νέος, στη πρώτη μου συμμετοχή στις εκλογές της ΕΚΤ (1988), θυμάμαι ένα
σλόγκαν που επικρατούσε μεταξύ των Κοινοτικών
συνδυασμών της εποχής εκείνης. Οι πιο παλιοί το
θυμούνται.
«ΤΟ ΧΡΕΟΣ.. και το ΧΡΕΟΣ!»
Ο έλεγχος στο να μη ξεφύγει το οικονομικό χρέος,
αλλά και το ΧΡΕΟΣ που έχουμε στις γενιές που έρχονται και στο τι θα τους κληροδοτήσουμε.
Μόνο ΕΝΩΜΕΝΟΙ η Ελληνική Κοινότητα θα
μπορέσει να συνεχίσει να προσφέρει εκκλησιαστικά προγράμματα, προγράμματα Παιδείας, προγράμματα Πολιτισμού και Κοινωνικών

Υπηρεσιών.
Αλλιώς, είμαστε άξιοι της μοίρα μας!
Σαν επίλογο, θέλω να σας γνωστοποιήσω τη τοποθέτηση ενός νέου ανθρώπου, του Γιώργου Σκανδάλη, που μεγάλωσε στις επάλξεις της Κοινότητας
και όταν διάβασα την ανάρτηση του, πραγματικά,
συγκινήθηκα. Ελπίζω να είναι ένα κάλεσμα στη νέα
γενιά για να αναλάβει δράση.

From George Scandalis’
facebook page

The potential sale of one
of its properties’ assets
to save the future of the
GCT is a bitter reality that
is almost inevitable. The
GCT is after all a business
and must operate as one.
Unfortunately, the assets
that remain happen to be
churches. Churches that
many of us have prayed in, been married in, been
baptized in and many have baptized their children in.
Many of us, like myself have said our final goodbyes
to our loved ones in those churches. It’s a horrifying
thought for people of ANY faith to have to sell a
place of worship. However hurtful we wouldn’t be
the first or the last.
However, I don’t see the same concern and hurt for
the potential loss of the GCT.
I spent more than a decade of my life in the GCT
and at one point was an employee. I met friends
there in theatre and from the dance groups that I am
still friends with today and will be hopefully until the
day I die. I have spent more hours in my ten years
there, in the cultural department’s theatrical program
as a volunteer than probably the majority of people
complaining on social media have been in a church.
I should also say that I went to Greek School for a
total of 13 years on top of all that. All this was offered
by the GCT.
I can’t imagine there not being a GCT.
But I, like many others have felt that the GCT is
no longer a place that represents the ideals and
character of the Greeks in Toronto. I don’t hold the
same pride for the GCT because of decisions that
were made and the way those decisions were carried
out time and time again. Decisions that may have in
fact been in the right to make were done in a manner
that belittles people and ostracizes the community as
a whole. Egos and personal “vendettas” were carried
out in a manner that created a divide. The comments
on social media the last week clearly show that the
majority of Greek people in Toronto feel the same
way. The major mistrust and disappointment of
management of funds and representation is deeply
sowed. They do not care for the GCT. They do not
care for the future of the GCT.
THIS IS UNFORTUNATE.
I too, have spent years being indifferent to the
GCT….and THAT IS THE PROBLEM.
We all have.
We have no say.
We have no voice.
We don’t like the leadership but can’t make the
change.
WHY?
Because it was easier to walk away than deal with the

συνεχίζεται στη σελίδα 5
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ και ΑΚΟΥΕΙ και ΒΛΕΠΕΙ
συνέχεια από τη σελίδα 4
people that hurt us, aggravated us, divided
us and mistreated its own community.
THE DEBT IS NOT THE PROBLEM – our
indifference is.
If we want to make a change, if we want to
have a future where the next generations
can learn to speak Greek, learn our dances,
our culture and our history WE NEED TO
HAVE A VOICE.
WE NEED TO BUY OUR VOICE.
To have a voice you must first become a
member.
Once you are member you can then vote
and have a say WHO is on the board.
WHAT they do with the churches.
WHO they employ and how they treat those
employees?
HOW we continue to grow as a community.
It breaks my heart to think that our immigrant
parents, friends and founding members
came here with literally nothing and built the
community from the ground up – brick by
brick AND WE have all let it come to this in
2021. (It’s been a long time coming).
I DO NOT agree with selling the churches.
I DO NOT agree with “handing” over
properties with an estimate value of 5060 Million to the Archbishop for only 4.5
Million.
I DO NOT agree with the way the current
board informed its members and the
general public of the steps they are taking
without asking the people for a resolve first.
I DO NOT agree with the discord and divide
the current board of directors have created
amongst the people it represents.
I DO agree with letting the Archbishop run
and operate the churches to save them and
pay a “rent” to the GCT for the churches on

the GCTs property. (Much like he charges
the GCT 40K franchise fee per church – per
year)
I DO agree that it’s time for more people to
get involved and volunteer when they can.
I DO agree that certain people from the
board need to leave permanently as they
do not represent the spirit and true nature
of Greeks.
I DO believe we need to continue to create
social programs and activities for GCT
members ie sports, cooking classes, game
nights, social nights, history lectures, music
etc.
I DO want to see assistance for Greeks
arriving as new-comers in Canada from the
GCT.
I DO want to see younger people take
charge and move the community into
“modern”times.
I DO believe the GCT needs to offer more
to members, than what it asks for (donation,
donation, donation).
I DO believe more business-minded and
ethical individuals need to be involved in
the operations and management of the
GCT.
I DO believe the GCT needs to promote
and encourage everything Greek in the
Toronto area and not feel like they have to
compete or let personal feelings get in the
way.
I DO want to see a community that thrives
and one that we are proud of.
I can do all that AND so can YOU.
THE FIRST STEP is to take our voice back
and begin the long process of rebuilding the
trust, faith and pride of the GCT and making
it a place that embodies philoxenia to all.
Become a member and let’s unite our voices.
Your vote and voice counts.
It’s the only way to make a change.

Η Κυβέρνηση παρατείνει τα
επιδόματα εισοδήματος της
πανδημίας για άλλες 12 εβδομάδες
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρατείνει το χρονικό διάστημα που οι πολίτες
μπορούν να λάβουν επιδόματα πανδημίας, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Justin Trudeau.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Τα οφέλη για την ασθένεια, τα οφέλη φροντίδας και το Canada Recovery Benefit (CRB)
όλα μαζί αποτελούν τα οικονομικά επιδόματα όσον αφορά τη διάρκεια κατά την οποία
μπορούν να διεκδικήσουν το καθένα - που
σημαίνει ότι οι Καναδοί θα μπορούν να
έχουν πρόσβαση σε οικονομική βοήθεια για
ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Το συνολικό κόστος αυτών των ενισχυμένων παροχών θα είναι 12,1 δις δολάρια,
επιβεβαίωσε η κυβέρνηση την περασμένη
Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου.
“Η παράταση εξασφάλισε τη συνεχή οικονομική υποστήριξη καθώς η οικονομία και
το εργατικό δυναμικό του Καναδά ανακάμπτουν", δήλωσε η κυβέρνηση σε δελτίο
τύπου. «Αυξάνοντας τον αριθμό των διαθέσιμων εβδομάδων για αυτά τα σημαντικά οφέλη, η κυβέρνηση δίνει υποστήριξη
στους εργαζόμενους σε τομείς που έχουν

πληγεί σοβαρά και στις οικογένειές τους, και
βελτιώνει την ανάκαμψη».

«Το νέο μέγιστο που μπορείτε
να διεκδικήσετε συνολικά το
επίδομα είναι 38 εβδομάδες»,
δήλωσε ο Trudeau,
μιλώντας σε συνέντευξη
τύπου την Παρασκευή.

Η κυβέρνηση θα επιδιώξει επίσης να αυξήσει τη μέγιστη περίοδο που οι παραλήπτες
μπορούν να λαμβάνουν τακτικά οφέλη από
το ταμείο ανεργίας σε 50 εβδομάδες, παράταση των 24 εβδομάδων. Αυτό ισχύει για
αξιώσεις που έγιναν μεταξύ 27 Σεπτεμβρίου 2020 και 25 Σεπτεμβρίου 2021.
Πριν από αυτήν την αλλαγή, τόσο το CRB
όσο και το Canada Recovery Caregiving
Benefit (CRCB) ήταν διαθέσιμα μόνο για συνολικά 26 εβδομάδες. Η νέα ανακοίνωση θα
επιτρέψει στους Καναδούς να έχουν πρόσβαση σε επιπλέον 12 εβδομάδες και των
δύο παροχών, το οποίο ο καθένας προσφέρει στους παραλήπτες 500 $ την εβδομάδα.
Το πρόσφατα εκτεταμένο CRB είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε δεν πληρεί τις

Οι εκκλησίες δεν πωλούνται.
Σώζονται και διατηρούνται.
Ο Ελληνισμός ενωμένος
μεγαλουργεί.
Μήνυμα Αρχιεπισκόπου
Καναδά Σωτηρίου
Λάθη έγιναν στη διοίκηση και διαχείριση. Μη μείνουμε σε αυτά.
Δεν μας όρισε κανείς δικαστές.
Είμαστε Έλληνες. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Να συγχωρήσουμε και να ξεχάσουμε το
παρελθόν. Να προχωρήσουμε
ενωμένοι μπροστά.
Στο μείζον Τορόντο υπάρχουν
δέκα έξι (16) εκκλησίες. Γιατί οι
δώδεκα (12) προχωρούν πολύ
καλά; Γιατί οι τέσσερις (4) εκκλησίες που διοικούνται από την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο έχουν
προβλήματα; Η διοίκηση και η διαχείρισή
τους ήταν προβληματική. Ο ελληνισμός του
Τορόντο πρέπει να ενωθεί. Για να επιτευχθεί
αυτό πρέπει να ιδρυθεί η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Τορόντο.
Η κάθε εκκλησία πρέπει να γίνει ξεχωριστή
Κοινότητα και νομική οντότητα σύμφωνα με
το Ομοιόμορφο Καταστατικό Κοινοτήτων,
ώστε να υπάρχει καταμερισμός εργασίας.
Η περιουσία της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο είναι οι τέσσερις (4) εκκλησίες
(Παναγία, Αγ. Δημήτριος, Αγ. Ιωάννης, Αγ.
Ειρήνη). Μόλις κάθε νέα Κοινότητα γίνει
ανεξάρτητη οντότητα, πρέπει να της δοθεί
η κυριότητα της περιουσίας της, η εκκλησία,
γιατί της ανήκει. Οι εκκλησίες αγοράστηκαν
από τους ορθοδόξους χριστιανούς για να
διατηρούνται για πάντα ως τόποι λατρείας.
Εφόσον η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
χρέωσε τις εκκλησίες, η Ιερά Αρχιεπισκοπή
θα βοηθήσει οικονομικά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή θα δώσει σε κάθε μία νέα Κοινότητα
ένα σοβαρό ποσό –ίσως μέχρι ολόκληρο το
ποσό του χρέους που αντιστοιχεί στην κάθε
εκκλησία- ώστε κάθε Κοινότητα και η εκκλησία της να ορθοποδήσουν. (Λαμβάνεται
υπ’ όψη, ότι το συνολικό ποσό του χρέους
είναι τεσσσεράμισι εκατομμύρια δολάρια
($4.500.000), όπως παρουσιάζεται από την
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο και υπό τον
όρο να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις
από τους δανειστές της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο).
Ο ελληνισμός για να μεγαλουργεί πρέπει να
προϋποθέσεις για ταμείο ανεργίας, αλλά
έχει σταματήσει να εργάζεται ή είχε μειώσει
το εισόδημά του κατά
τουλάχιστον 50 %
λόγω του COVID-19.
Οι παραλήπτες λαμβάνουν 500 $ για περίοδο μίας εβδομάδας
και πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση κάθε εβδομάδα για
να συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα.
Το CRSB, που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει αυτούς που δεν μπορούν να εργαστούν λόγω ασθένειας ή που πρέπει να
απομονωθούν λόγω πανδημίας, θα επεκταθεί σε τέσσερις εβδομάδες από τις δύο προηγούμενες. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις

είναι ενωμένος. Τα δεκαέξι (16) συμβούλια
των Εκκλησιών-Κοινοτήτων του μείζονος
Τορόντο θα αποτελούν τη γενική συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Τορόντο. Αυτή η γενική συνέλευση θα εκλέγει
το κεντρικό συμβούλιο της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Τορόντο.
Το Πολυμενάκειο Κέντρο να είναι η έδρα της
Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Τορόντο.
Η Ελληνική Κοινότητα Μείζονος Τορόντο
να καταρτίσει μόνη της το καταστατικό της,
το οποίο θα ορίζει τους σκοπούς και πως
θα λειτουργεί. Περισσότερες λεπτομέρειες
μπορεί να συζητηθούν και να κατοχυρωθούν νομικά.
Αναμένουμε την πατρίδα Ελλάδα να
δώσει χείρα βοηθείας. Όχι χρηματικά.
Ηθικά. Να υποστηρίξει την ένωση του
ελληνισμού.
Είπαμε δεν θα γίνουμε κριτές. Είμαστε Έλληνες και ορθόδοξοι χριστιανοί. Συγχωρούμε και δίδουμε χείρα βοηθείας. Αντάξιοι των
αρχαίων Ελλήνων προγόνων μας. Μιμητές
των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης,
έχοντας στο νου μας, ότι γιορτάζουμε φέτος
τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ορθόδοξοι χριστιανοί στην ψυχή και
στην καρδιά. Εμπρός, να εργασθούμε όλοι
μαζί για του Χριστού την πίστη την αγία. Για
να ζούμε ειρηνικά, ενωμένοι και αγαπημένοι. Για να μεγαλουργεί ο ελληνισμός του
Καναδά. Αυτό μας ταιριάζει. Αυτό μας πρέπει. Εμπρός όλοι μαζί. Κανείς να μη μείνει
πίσω. Κανείς να μη λιποψυχήσει. Ο Χριστός
θα μας συντροφεύει και θα μας ευλογεί.

μπορούν να λάβουν 500 $ την εβδομάδα,
αλλά πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση
κάθε εβδομάδα.
«Κανείς δεν πρέπει να εργάζεται άρρωστος
αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο απλό », είπε ο
πρωθυπουργός Justin Trudeau.
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ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Η επιβίωση της Ελληνικής
κοινότητας Τορόντο είναι
ουσιαστικής
σημασίας.
Είναι εκ των ουκ άνευ. Το
χρωστάει στην πολύχρονη
και πλούσια ιστορία της.
Ηλίας
Για δεκαετίες αποτέλεσε
Κουτίνας
τη καρδιά του ευρύτερου
Ελληνισμού όχι μόνο στο
Τορόντο , αλλά ολόκληρης της επαρχίας.
Ήταν η θεμελιώδης και συνάμα η κινητήριος δύναμη πίσω από όλους τους δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους Ομογενειακούς
οργανισμούς που προωθούσαν τα συμφέροντα της Ελλάδος, και της Κύπρου, σε Δημαρχιακό, Επαρχιακό, και Ομοσπονδιακό
επίπεδο. Πάμπολλοι οι αγώνες που έδωσε
όλα αυτά τα χρόνια, και τους κέρδισε όλους,
κερδίζοντας ταυτόχρονα και τον σεβασμό
και των τριών επιπέδων της εξουσίας. Αποτέλεσε παράδειγμα προς μίμηση για άλλες
εθνικές Κοινότητες. Μπροστάρισσα.
Αυτά τότε. Τώρα παλεύει για την οικονομική και όχι μόνο επιβίωση της. Πολλοί οι
λόγοι που την έφεραν σε αυτό το σημείο.
Για τους οικονομικούς λόγους, είμαστε όλοι
λίγο πολύ ενήμεροι. Πάντα κουβαλούσαμε
ένα δυσβάσταχτο χρέος το οποίο τρανώθηκε και έγινε θηλιά στο λαιμό μας με την
αποτυχημένη προσπάθεια να αναγείρουμε ένα μεγάλο Πολιτιστικό κέντρο αντάξιο
της ιστορίας μας και του μεγέθους μας. Ενθουσιαστήκαμε, σχεδιάσαμε λάθος, παρασυρθήκαμε, δεν τα καταφέραμε. Το κάναμε
δώρο σχεδόν σε άλλη εθνικότητα. Αποτύχαμε. Τελεία και παύλα. No need to cry over
spilled milk.
Δεν φαίνεται όμως να μιλάει κανείς και για
τους άλλους, ακόμη πιο σοβαρούς λόγους
, που μας έφεραν εδώ που είμαστε τώρα.
Τους κοινωνικούς. Δεν μιλάει κανείς για την
αποξένωση που ενέσκηψε ισοπεδωτικά

το D N A
πάνω στην Ομογένεια, και επηρέασε όχι
μόνο τη Κοινότητα, αλλά ΟΛΟΥΣ τους άλλους φορείς, συλλόγους, ομοσπονδίες και
κογκρέσο. Λες και μια τραυματική απογοήτευση μας αφαίρεσε το ενδιαφέρον για τα
κοινά. Σε αυτό ακριβώς αναφερόμουν στο
προ δύο εβδομάδων κείμενο μου, όταν έλεγα ότι θα ήταν ευχής έργο μέσω της έδρας
Νεοελληνικών σπουδών,( και όχι εδρών
όπως κατά λάθος έγραψα), να γίνει μια μεταπτυχιακή εργασία πάνω σε αυτό το θέμα.
Υλικό υπάρχει αρκετό.
Πάντα οι Έλληνες ερχόνταν κατά χιλιάδες στον
Καναδά σαν κύματα. Το
1ο στις αρχές του αιώνα
και μέχρι λίγο πριν τον 2ο
ΠΠ. Το 2ο αμέσως μετά
και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '50. Το 3ο και
πιο δραστήριο αμέσως
μετά το Πραξικόπημα της
στρατιωτικής χούντας. Το 4ο και τελευταίο,
αλλά και πιο άτονο κοινωνικά, μετά την
πρόσφατη οικονομική κρίση που έπληξε
την Ελλάδα.
Κάθε νέο κύμα μεταναστών ήθελε να βάλει
τη δική του σφραγίδα στη Παροικία, και να
επιβάλει τη δική του φιλοσοφία. Ιδιαίτερα το
3ο και πιο πολιτικοποιημένο. Η σύγκρουση
με το 2ο ήταν αναπόφευκτη. Η σύγκρουση
όμως δημιουργεί ενδιαφέρον και κοινωνική
δραστηριότητα. Η Παροικία χωρίζεται σε
Κοινοτικούς και Επισκοπικούς. Και μέσα
όμως στους κόλπους των Κοινοτικών δημιουργείται πολιτική αντιπαλότητα, η οποία
δεν αργεί να εκδηλωθεί μέσα από αντίπαλους πολιτικούς συνδυασμούς. Η αντιπαλότητα αυτή αποδείχθηκε οξυγόνο για την
φωτιά που άναβε μέσα στους κόλπους της
Κοινότητας, και τη θέριευε.
Ταυτόχρονα με την Κοινότητα, η Εκκλησία
με επικεφαλής τον επίσκοπο Σωτήριο, διέγραφε τη δική της πορεία πέριξ του Μητροπολιτικού Τορόντο με τη δημιουργία
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ορθόδοξων Κοινοτήτων. Παρά τη μεταξύ
τους σύγκρουση όμως και οι δυο Ομογενειακές οντότητες έδειχναν να προοδεύουν.
Σχολεία, θεατρικές ομάδες, χοροεσπερίδες,
φεστιβάλ, γέμιζαν τις τέσσερις εποχές του
χρόνου. Ένας κοινωνικός οργασμός.
Τίποτα όμως δεν κρατάει για πάντα. Ιδιαίτερα αν δεν ανανεώνεται. Την ανανέωση
αυτή δεν μπόρεσε να την φέρει το 4ο και
τελευταίο κύμα των ελλήνων μεταναστών.
προφανώς δεν είναι ότι δεν θέλησε, απλά
φάνηκε πως ήρθε ήδη
κουρασμένο από την Ελλάδα. Δεν το έφερε εδώ
η αναζήτηση νέων ευκαιριών, αλλά μάλλον η
απογοήτευση που τους
έδωσε η ίδια η πατρίδα.
Και έτσι ξεκινά και η αποξένωση, η οποία ειρήσθω
εν παρόδω να πούμε ότι
ενισχύθηκε και από την
έκρηξη της τεχνολογίας του διαδικτύου, που
έκανε πανεύκολη την επικοινωνία με αυτούς
που αφήσαν πίσω τους, και μείωσε στο ελάχιστο το ενδιαφέρον να ενταχθούν στο Ομογενειακό κοινωνικό γίγνεσθαι, και ιδιαίτερα
αυτό της Κοινότητος.
Αυτό που καλείται να διαχειριστεί σήμερα
η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο είναι κάπως
παράδοξο. Να κάθεται δηλαδή επάνω σε
μια περιουσία η οποία αξιολογείται να ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια δολάρια, αλλά
να αδυνατεί να καλύψει τα λειτουργικά της
έξοδα αλλά και να εξυπηρετήσει την υποθήκη της που ανέρχεται σε τέσσερα και μισό
εκατομμύρια. Ποσό αμυδρό συγκρινόμενο
με το μέγεθος της περιουσίας της. Που είναι
λοιπόν το πρόβλημα θα αναρωτηθεί κανείς.
Είναι στο γεγονός ότι στέρεψαν οι πηγές
εσόδων για την Κοινότητα. Με την επέλαση
δε του κόβιντ στέρεψαν παντελώς.
Η Κοινότητα σε αυτή τη φάση είναι υποχρεωμένη να σκεφτεί καθαρά με επιχειρηματικά
κριτήρια. Κριτήρια που λένε ότι επιβάλλεται

να εκποιηθούν περιουσιακά στοιχεία, αν
δεν θέλει να πέσει ολόκληρη στον γκρεμό.
Το πρόβλημα όμως με τα περιουσιακά στοιχεία της Κοινότητος είναι ότι είναι όλα εκκλησίες. Και τα τέσσερα.
Πωλούνται όμως εκκλησίες; Δυσάρεστο,
αλλά ναι πωλούνται. Ιδιαίτερα όταν μειώνεται συνεχώς ο αριθμός των εκκλησιαζόμενων σε αυτές και παρουσιάζουν συνεχώς
οικονομική ζημιά. Εκκλησίες χτίζει ο λαός
και κανείς άλλος. Ένας μεγαλοπρεπής αλλά
άδειος από κόσμο ναός δεν είναι ευχάριστο
θέαμα. Πόσο μάλλον όταν γίνεται και οικονομικά δυσβάσταχτος.
Με τη πλάτη στον τοίχο, το ΔΣ της ΕΚΤ δεν
φαίνεται να έχει και πολλές επιλογές. Θα
ήταν ευχής έργο να μπορούσε να πετύχει
αυτό που πέτυχε η Ελληνική κοινότητα της
Μελβούρνης, η οποία παραχώρησε με τη
μέθοδο της αντιπαροχής το οικόπεδο της
στο κέντρο της πόλης σε developer για την
ανέγερση πολυώροφου highrise κτιρίου και
κράτησε για τις ανάγκες της μερικούς ορόφους, λύνοντας μιας και δια παντός το οικονομικό της πρόβλημα. Κάτι παρόμοιο θα
μπορούσε να γίνει είτε στον Άγιο Δημήτριο,
είτε στον Αγιο Ιωάννη.
Σε διαφορετική περίπτωση, η πώληση μιας
εκ των τριών εκκλησιών,( η Αγία Ειρήνη εξαιρείται λόγω μεγέθους), είναι αναπόφευκτη.
Η πιο ζημιογόνος οικονομικά φαντάζομαι.
Εκτός και αν τινές εκ των πλουσίων Ελλήνων ομογενών ανοίξουν τα πορτοφόλια
τους και σβήσουν μια για πάντα το χρέος
της Κοινότητας.
Σίγουρα πάντως κάτι πρέπει να γίνει.
ΥΓ. Πολύ καλή επίσης είναι η ιδέα να παραχωρηθεί ο Μητροπολιτικός ναός της Παναγίας στην Αρχιεπισκοπή αντί του ευτελούς
ποσού των 4.5 εκ. δολαρίων, ( στο μισό της
αντικειμενικής της αξίας), αναδεικνύοντας
και τις δύο πλευρές κερδισμένες. Την Αρχιεπισκοπή με δικό της Μητροπολιτικό ναό, και
τη Κοινότητα απαλλαγμένη από το χρέος.

Νέο χρονοδιάγραμμα εμβολιασμού για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες στο Οντάριο
Η κυβέρνηση του Οντάριο
ανακοίνωσε επίσημα το νέο
χρονοδιάγραμμα εμβολίων
για διαφορετικές ηλικιακές
ομάδες.
Η πρωτοβουλία, η οποία δείχνει πότε θα διανεμηθεί το εμβόλιο COVID-19, ανακοινώθηκε την περασμένη Τετάρτη.
Σύμφωνα με τον Rick Hillier, επικεφαλή
της ειδικής ομάδας διανομής εμβολίων
COVID-19 του Οντάριο, όσοι είναι άνω των
80 θα είναι οι πρώτοι επιλέξιμοι.
Οι εμβολιασμοί για αυτήν την ηλικιακή ομάδα θα ξεκινήσουν την τρίτη εβδομάδα του
Μαρτίου.
Τα άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω θα μπορούν να λάβουν το εμβόλιο από τις 15
Απριλίου, ενώ τα άτομα ηλικίας 70 ετών και
άνω ακολουθούν την πρώτη εβδομάδα του
Μαΐου.
Αυτό θα συνεχιστεί το καλοκαίρι, με τους
65χρονους να παίρνουν την πρώτη τους
δόση στις αρχές Ιουνίου.
Σύμφωνα με τον Hillier, τα εμβόλια θα διανεμηθούν κοντά στον τόπο κατοικίας των
κατοίκων.
"Όταν προχωρήσετε σε κράτηση για ραντεβού εμβολιασμού, ο ταχυδρομικός σας κώδικας θα εμφανίσει τις κλινικές εμβολιασμού
που θα είναι πιο κοντά στη διεύθυνσή σας",
δήλωσε ο Hillier.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

"Είτε πρόκειται για Shoppers Drug Mart
στο Οντάριο, ή μια κλινική εμβολιασμού",
πρόσθεσε.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν εμβόλιο θα
έχουν την επιλογή να κλείσουν ραντεβού
είτε μέσω διαδικτυακής πύλης, μέσω συστήματος τηλεφωνικής κράτησης είτε μέσω
του οικογενειακού γιατρού τους, ανάλογα σε
το ποια μονάδα δημόσιας υγείας ζουν.
"Άρα αυτό θα είναι συγκεκριμένο και ξεκάθαρο για τους ανθρώπους", δήλωσε η κ.
Elliott, προσθέτοντας ότι ένα τελικό σχέδιο
θα είναι έτοιμο σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα."
Αξιωματούχοι της ειδικής ομάδας δήλωσαν
την περασμένη εβδομάδα ότι η επαρχία
επέλεξε να αποφύγει μια κεντρική προσέγγιση υπέρ της μεγαλύτερης αυτονομίας για
τις μονάδες δημόσιας υγείας, επειδή οι κοινότητες σε διάφορα μέρη του Οντάριο έχουν
ατομικές ανάγκες που ικανοποιούνται καλύτερα σε τοπικό επίπεδο.
Τόνισαν, ωστόσο, ότι οι αποφάσεις για τη
διάθεση θα ληφθούν τελικά σε συνεργασία
με τις επαρχιακές υγειονομικές αρχές.
Το Οντάριο αναμένεται να λάβει μια πιο
σταθερή προμήθεια εμβολίων COVID-19 τις
προσεχείς εβδομάδες, και μέλη της ειδικής
ομάδας εμβολίων ανέφεραν ότι οι τοπικές
μονάδες θα είναι έτοιμες μόλις τα εμβόλια
είναι διαθέσιμα.

Η πρώτη φάση της εκστρατείας εμβολιασμού επικεντρώθηκε σε ομάδες υψηλής
προτεραιότητας, όπως οι κάτοικοι μακροχρόνιας περίθαλψης και οι συνταξιοδοτικοί
οίκοι υψηλού κινδύνου. Πιο πρόσφατα, οι
προσπάθειες μετατοπίστηκαν προς τους
επαγγελματίες υγείας της πρώτης γραμμής

και τους βασικούς φροντιστές.
Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής για εμβόλιο COVID-19 θα ανακοινωθούν σύντομα, λέει ο υπουργός Υγείας του
Οντάριο.
Ο Καναδάς αναμένεται να λάβει πάνω από
640.000 δόσεις αυτήν την εβδομάδα.

Εξελέγη αντιπρόεδρος ο Άρης Μπαμπίκιαν

Αντιπρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Κοινωνική Πολιτικής του Επαρχιακού Κοινοβουλίου εξελέγη ο βουλευτής Άρης Μπαμπίκιαν. Σε δήλωση του μετά τα αποτελέσματα εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη του Σώματος για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο πρόσωπο του και υποσχέθηκε να υπηρετήσει τους
πολίτες του Οντάριο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Συγχαρητήρια κ. Μπαμπίκιαν!
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Letter to Mayor Tory Regarding
Property Tax Payment
Deferral Program

ΕΤΗΣΙΑ ΚΟΥΛΟΥΜΑ
Hellenic Home for the Aged Inc.
33 Winona Drive
Toronto, ON M6G 3Z7
Attention: Ladies Auxiliary

GreekTown on the Danforth Business Improvement
Dear Mayor Tory,
RE: Property Tax Payment Deferral
Program
Thank you for your continued efforts and
leadership in Toronto’s ongoing battle with
COVID-19. I am writing to you today on
behalf of the membership of GreekTown on
the Danforth BIA, representing over 400
small businesses and commercial property
owners. Thanks to support from the City,
some small businesses have been able to
weather the pandemic. However, Danforth
Avenue, like many other main streets, is
facing uncertainty and we are looking for
your support.
In May 2020, City Council adopted a
property tax payment deferral program due
to COVID-19 impacts. While I appreciate
that this program allowed residential and
business property owners
to request
additional time to pay their taxes without
incurring late payment penalties or interest
charges, many property
owners did not realize
that it was conditional on
an online application and
approval process. There are
many property owners for
whom English is not their
first language and who also
have limited access to the
internet.
Many
GreekTown
BIA
members have brought to
my attention that they have
now incurred interest on
their unpaid commercial

property taxes from last year and are
distraught. I know you are dedicated to
ensuring our small businesses survive as
they contribute so much to the economic
and social vibrancy of our neighbourhoods
and city. To that end, I am writing to ask you
to consider:
• A program to allow people to retroactively
apply for commercial property tax deferment
for 2020;
• Upon successful application, that any
incurred interest charges from unpaid 2020
taxes be forgiven;
• The institution of a commercial property tax
deferral program for 2021, as this pandemic
and its economic impacts are far from over;
• Working with local BIAs to ensure these
programs are appropriately communicated,
taking into account language and other
barriers to access.
On behalf of the membership, I hope you
will explore every available opportunity to
take action such as reversing
interest charges so as not to
penalize already struggling
small business owners. I look
forward to working with you on
this issue and hope that you
can take decisive action as you
have in so many other areas to
support small business.
Respectfully,
Mary Fragedakis
Executive Director
GreekTown on the Danforth
BIA

Ακυρώθηκαν όλες οι πολιτιστικές
εκδηλώσεις και φεστιβάλ
μέχρι τον Ιούλιο στο Τορόντο
Ακυρώθηκαν όλες οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις
και φεστιβάλ και ναι,
αυτό περιλαμβάνει και
τον εορτασμό της Ημέρας του Καναδά.
Την περασμένη Τετάρτη, ο δήμαρχος
John Tory ανακοίνωσε ότι όλες οι μεγάλες εκδηλώσεις του Τορόντο ακυρώνονται έως τον Ιούλιο του 2021
Αυτό περιλαμβάνει όλες τις προσωπικές εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας που
πραγματοποιούνται συνήθως σε εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων
των φεστιβάλ και των πυροτεχνημάτων
της Ημέρας του Καναδά, του NXNE Music
Festival και του Pride Parade.
Αυτά τα γεγονότα "παρουσιάζουν υψηλότερους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι περιορίζεται η σωματική απόσταση και την έκθεση σε συμμετέχοντες
εκτός της περιοχή”, γι 'αυτό δεν μπορούν
να πραγματοποιηθούν.
Οι αξιωματούχοι της πόλης έχουν παράσχει
έναν μακρύ κατάλογο εκδηλώσεων που θα
επηρεαστούν από αυτές τις παρατεταμένες ακυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

επίσης διοργανώσεις όπως το Sporting Life
10k, το Toronto Marathon και το Ride for
Heart.
Αυτή η είδηση έρχεται την ίδια ημέρα που το
CNE ανακοίνωσε ότι ετοιμάζεται να ανοίξει
αυτό το καλοκαίρι αφού πέρυσι παρέμεινε
κλειστό.
Ο John Tory είπε την Τετάρτη ότι η Πόλη δεν
έχει ασχοληθεί ακόμη με την περίοδο έως
τον Αύγουστο, όπου συνήθως πραγματοποιείται η CNE.
"Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να προβλέψουμε το μέλλον σχετικά με το αν τα
πράγματα είναι πιθανό να συμβούν αυτοπροσώπως ή όχι", ανέφερε χαρακτηριστικά
ο δήμαρχος.

Κάθε χρόνο, το Γυναικείο Τμήμα του
Ελληνικού Σπιτιού
σας προσκαλούσε να γιορτάσετε μαζί
μας τα πατροπαράδοτα Κούλουμα.
Φέτος, λόγω του Κορωνιού, η ετήσια μας
αυτή εκδήλωση δε θα πραγματοποιηθεί
και δε θα μπορέσουμε να σας φιλοξενήσουμε και να σας προσφέρουμε τα
νοστιμότατα νηστήσιμα φαγητά
και γλυκίσματα ετοιμασμένα από τις
Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος.
Τα πατροπαράδοτα Κούλουμα, αφετηρία
της Αγίας Τεσσαρακοστής
αποτελούν ορόσημο στο Ελληνικό Σπίτι
και οι Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος με
τη δική σας

συμμετοχή και βοήθεια συγκέντρωναν
κάθε χρόνο ένα σεβαστό ποσό
για τις ανάγκες του Ελληνικού Σπιτιού.
Με την ακύρωση της φετινής εκδήλωσης
οι Κυρίες του Γυναικείου Τμήματος
ζητούν από όλους την υποστήριξή σας
με μία δωρεά στο Ελληνικό Σπίτι.
Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 416654-7700, ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
μας στο
www.hellenichome.org ή αποστείλετε
ταχυδρομικά την δωρεά σας
Σας ευχαριστούμε,
Εκ του Γυναικείου Τμήματος
Του Ελληνικού Σπιτιού

Every year, the Ladies Auxiliary of the
Hellenic Home would celebrate the
annual Koulouma with you.
This year, due to Covid-19 restrictions,
our annual event will not take place and
we will not be able to host
and offer you our delicious fasting food
and sweets prepared by the Ladies
Auxiliary.
The celebration of the traditional
Koulouma is the beginning of Agia
Tessarakostis.
This celebration is a milestone for the
Hellenic Home.
Your participation and help every year

made it possible for the Ladies Auxiliary
to raise an honorable amount of funds for
the Hellenic Home’s needs.
With the cancellation of this year’s event,
the Ladies Auxiliary is requesting your
kind donation in order in support of the
Hellenic Home.
Please contact us at 416-654-7700 or
visit our website at www.hellenichome.
org or you can also mail your donation to
the address above.
Thank you,
The Ladies Auxiliary of the Hellenic
Home

Νέες τοποθεσίες προσιτής
στέγασης για την πόλη του Τορόντο
Ο Δήμαρχος του Τορόντο
John Tory ανακοίνωσε δύο
νέες περιοχές όπου θα
οικοδομηθούν
προσιτές
υποστηρικτικές
κατοικίες
στην πόλη, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Modular Housing (MHI) που ξεκίνησε
πέρυσι.
Οι τοποθεσίες βρίσκονται στο βόρειο και
ανατολικό Γιόρκ, στη λεωφόρο Cummer 175
και στη γωνιά Trenton Avenue και Cedarvale
Avenue αντίστοιχα.
Οι περιοχές που ανήκουν στην πόλη ανακοινώθηκαν την περασμένη Τρίτη και αποτελούν μέρος της δεύτερης φάσης του MHI,
το οποίο στοχεύει στην κατασκευή 150
μονάδων. Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε
εντός εννέα μηνών τον Δεκέμβριο του 2020
και χτίστηκαν 100 μονάδες στη λεωφόρο
Macey 11 και 321 Dovercourt Road.
Κάθε περιοχή θα έχει 64 προκατασκευασμένα σπίτια και «θα παρέχει σταθερή,
προσιτή στέγαση και υπηρεσίες υποστήριξης σε άτομα που αντιμετωπίζουν έλλειψη
στέγης», δήλωσε η πόλη του Τορόντο στην
ανακοίνωση της.
Το προκατασκευασμένο περίβλημα είναι
προ-ενσωματωμένο στο Οντάριο και συναρμολογείται επί τόπου. Κάθε μονάδα παραδίδεται με όλα τα έπιπλα μέσα. Η πόλη
θα επιλέξει καταρτισμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στέγασης για τη λειτουργία των σπιτιών και την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Το προσωπικό της πόλης του Τορόντο βρίσκεται επίσης στη διαδικασία προσδιορισμού μιας τρίτης περιοχής που θα επιλεγεί
και θα ανακοινωθεί την άνοιξη.
Αυτή η φάση του έργου θα κοστίσει περίπου 26,6 εκατομμύρια δολάρια, με την πόλη
να συνεισφέρει 16,1 εκατομμύρια δολάρια
και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να προσφέρει 10,5 εκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις και ανακτήσιμα δάνεια. Η πόλη
έχει επίσης ζητήσει ετήσια χρηματοδότηση
περίπου 3,1 εκατομμυρίων δολαρίων από
την επαρχία για λειτουργικά έξοδα όπως
υπηρεσίες υποστήριξης που σχετίζονται με
την υγεία και επιδοτήσεις στέγασης για τους
κατοίκους.
Οι κάτοικοι της περιοχής μπορούν να μάθουν περισσότερα για τα έργα και για τα
στοιχεία σχεδίασης σε «συνεδρίες εμπλοκής εικονικής κοινότητας» που θα ξεκινήσουν την εβδομάδα 8 Μαρτίου. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής
αποστέλλονται στους κατοίκους και μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Modular
Housing Initiative .
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Σειρά πρωτοβουλιών της
κυβέρνησης για την αποτροπή
φαινομένων βίας και κακοποίησης

Μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες
της κυβέρνησης, που στόχο έχουν να αποτρέψουν φαινόμενα βίας και κακοποίησης,
ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος
Μητσοτάκης στη Βουλή, κατά τη διάρκεια
της πρωτολογίας του στη συζήτηση για την
ποιότητα της Δημοκρατίας και του Δημοσίου Διαλόγου. Πρωτοβουλίες, που όπως
ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης «έχουν ένα
διπλό στόχο: Πρώτον, να ενισχυθεί ακόμα
περισσότερο το νομικό μας οπλοστάσιο για
τη δίκαιη τιμωρία των ενόχων του παρελθόντος και του παρόντος. Αλλά κυρίως να
αποτραπούν τα εγκλήματα του μέλλοντος,
δημιουργώντας ένα πλαίσιο
ασφάλειας και εμπιστοσύνης
σε κάθε πολίτη».
Οι πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
έχουν να κάνουν και με την
πρόληψη τέτοιων φαινομένων όσο και την αυστηρότερη
τιμωρία τους. «Στο πλαίσιο
αυτό, λοιπόν, αλλάζει ο Ποινικός Κώδικας.
Αυστηροποιούνται οι ποινές για τα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Σε
ό,τι δε αφορά τους ανήλικους, η παραγραφή
αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος, με νέα ηλικιακά όρια. Ενώ συγκεκριμένες υποθέσεις θα εκδικάζονται πια κατά
προτεραιότητα» ανέφερε κατά τη συζήτηση
ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Εγκαινιάζεται επίσης μία κεντρική διαδικτυακή πύλη, metoo.gov.gr, όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες και όλες οι
πολιτικές μας γύρω από αυτό το θέμα. Αλλά
κυρίως θα μπορούν να υποβάλλονται και
καταγγελίες μέσω chat σε πραγματικό χρόνο» ανέφερε στη συνέχεια, ανακοινώνοντας
την δεύτερη κυβερνητική πρωτοβουλία για
το θέμα και συνέχισε:
«Θεσπίζουμε -και το θεωρώ αυτό εξαιρετικά σημαντικό- ένα ειδικό μητρώο για όλους
τους επαγγελματίες οι οποίοι έρχονται σε
επαφή με παιδιά και με εφήβους, με αυστηρές προϋποθέσεις εγγραφής. Για παράδειγμα, προπονητές, εργαζόμενοι σε κατασκηνώσεις, εργαζόμενοι σε προσφυγικές
δομές. Το μητρώο αυτό το οποίο, το έχουν
όλες οι σοβαρές χώρες που θέτουν προϋποθέσεις για όποιον δουλεύει με παιδιά -και
προφανώς δεν αναφέρομαι στον χώρο της
εκπαίδευσης- θα πρέπει να λειτουργεί σε
συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
την ΕΛ.ΑΣ, τις αστυνομικές αρχές».

Τέταρτον, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός: «Συγκροτείται κεντρική δομή στη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων για την αξιολόγηση
αλλά κυρίως και για την εξωδικαστική επίλυση αυτής της κατηγορίας. Ενώ σύντομα
θα έρθει προς κύρωση στη Βουλή η σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,
του ILO, για την εξάλειψη της βίας και της
παρενόχλησης».
Σημαντική θα είναι η παρέμβαση και στους
χώρους εργασίας, καθώς «Και, σε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους, θεσπίζονται υποχρεωτικοί κώδικες δεοντολογίας σε
κάθε επιχείρηση, με προβλέψεις για τη συμπεριφορά και κυρώσεις σε όσους
δεν τις τηρούν. Ένα παράδειγμα να αναφέρω μόνο,
πολλές χώρες στον κόσμο
έχουν θεσπίσει πολιτικές,
τις λεγόμενες «open door».
Ένας υφιστάμενος μπαίνει
στο γραφείο ενός προϊσταμένου και η πόρτα πρέπει να είναι ανοιχτή, για λόγους ευνόητους. Δεν είναι δύσκολες παρεμβάσεις
αυτές. Είναι παρεμβάσεις που με συνεννόηση με τους κοινωνικούς εταίρους μπορούμε εύκολα να τις εισάγουμε στον τρόπο
με τον οποίο εργαζόμαστε, στον χώρο της
εργασίας. Και βέβαια θεσπίζουμε και τη
δυνατότητα της υποχρεωτικής διαθεσιμότητας του φερόμενου ως θύτη με αναστολή
αποζημίωσης μέχρι τη διαλεύκανση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Γιατί σε ένα κράτος
δικαίου κανείς δεν είναι ένοχος μέχρι να καταδικαστεί από τη Δικαιοσύνη».
Όπως ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός, οι παρεμβάσεις αυτές, «δεν εξαντλούνται μόνο
στον ιδιωτικό τομέα. Γι’ αυτό και στο πειθαρχικό δίκαιο και των δημοσίων υπαλλήλων,
των γιατρών του ΕΣΥ, των Σωμάτων Ασφαλείας, θεσπίζεται ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα παρενόχλησης στο χώρο εργασίας».
Κλείνοντας την αναφορά του στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως «Τέλος, και το θεωρώ
πολύ σημαντικό αυτό, επεκτείνουμε σε όλα
τα σχολεία πια, από το Σεπτέμβριο, το πρόγραμμα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης
το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά κατά τη φετινή χρονιά. Γιατί ο σεβασμός, όχι μόνο στο
άλλο φύλο αλλά και στη διαφορετικότητα,
πρέπει να διδάσκεται από νωρίς».

Υπ. Δικαιοσύνης: Οι 5 βασικές
αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο με
γνώμονα το όφελος των παιδιών
Τέλος στην αντιδικία μεταξύ των γονέων
που έχουν πάρει διαζύγιο για το συμφέρον
των ίδιων των παιδιών βάζει το Υπουργείο
Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, τα πέντε βασικά καινοτόμα σημεία που περιλαμβάνονται
στο νομοσχέδιο, το οποίο θα εφαρμοστεί
μετά τις 30 Ιουνίου 2021 είναι:
1) Η μη διάκριση μεταξύ των γονέων, καθώς καθιερώνεται η από κοινού η άσκηση
της γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς μετά το διαζύγιο.
2) Οι εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης
των οικογενειακών διαφορών, όπως η
διαμεσολάβηση,
3) Η θέσπιση του μαχητού τεκμηρίου του
1/3 για την επικοινωνία του παιδιού με τον
γονέα, με τον οποίο δεν διαμένει,
4) Η θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων
κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, όπως
είναι η μη καταβολή της διατροφής και
5) Η δημιουργία ειδικών προγραμμάτων
στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών για την επιμόρφωση των δικαστικών,
που θα δικάζουν αποκλειστικά τις οικογενειακές διαφορές.
Ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι με το επίμαχο
νομοσχέδιο, καθιερώνεται η από κοινού
άσκηση της γονικής μέριμνας και από τους
δύο γονείς μετά το διαζύγιο και όπως διευκρίνισε «η έννοια της γονικής μέριμνας είναι ευρύτερη από αυτή της επιμέλειας του
τέκνου και η γονική μέριμνα είναι καθήκον
και δικαίωμα των γονέων, οι οποίοι την
ασκούν από κοινού».
Και προσέθεσε, ως προς αυτό: «Η γονική
μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του
προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και
την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν
το πρόσωπο ή την περιουσία του. Σε αυτά
τα κρίσιμα ζητήματα, οι γονείς θα πρέπει να
συναποφασίζουν. Σε περίπτωση διαφωνίας, οι γονείς θα πρέπει να καταφεύγουν στη
διαμεσολάβηση για την επίλυση των διαφορών τους, ή αν αυτή τελικά δεν ευδοκιμήσει,
στα δικαστήρια.
Επιπλέον, για την ενίσχυση της κουλτούρας
της διαμεσολάβησης στις οικογενειακές διαφορές, η Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης καταρτίζει ειδικό Μητρώο Διαμεσολαβητών, εξειδικευμένων στις οικογενειακές
διαφορές. Από αυτό το Μητρώο θα μπορούν τα εμπλεκόμενα μέρη να επιλέγουν
τον διαμεσολαβητή».
Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Τσιάρα, καθιερώνεται το μαχητό τεκμήριο του 1/3 για
την επικοινωνία του παιδιού με τον γονέα
με τον οποίο δεν διαμένει και έτσι εξασφαλίζεται αυξημένη επικοινωνία και ποιοτικός
χρόνος του παιδιού με τον γονέα με τον
οποίο δεν διαμένει. Την ίδια στιγμή, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να μην διαταράσσεται
η καθημερινή ζωή του παιδιού, οι σχολικές,
εξωσχολικές και κοινωνικές του δραστηριότητες, καθώς οι δικαστικές αρχές μπορούν
να παρεκκλίνουν από τον κανόνα του 1/3 με
βάση το αληθές και πραγματικό συμφέρον
του παιδιού.
Ένα άλλο σημείο του νομοσχεδίου, σημείωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, είναι αυτό
με το οποίο «καθιερώνονται για πρώτη
φορά, έστω και ενδεικτικά, κριτήρια κακής

άσκησης της γονικής μέριμνας, η διαπίστωση της οποίας δύναται να οδηγήσει ακόμη
και στην αφαίρεσή της από τον υπαίτιο γονέα, με κριτήριο πάντοτε το συμφέρον του
τέκνου».
Τα κριτήρια αυτά, προσέθεσε ο κ. Τσιάρας,
«λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από το
δικαστήριο στη ρύθμιση των ζητημάτων γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων,
όπως η μη καταβολή της διατροφής, ο μη
σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις και
στις συμφωνίες των διαζευγμένων γονέων
και η διάρρηξη των σχέσεων του παιδιού
με τον άλλον γονέα. Το δικαστήριο μπορεί
να διευρύνει κατά την κρίση του τα κριτήρια
αυτά, και να προσθέσει κριτήρια που κατά
την κρίση του πρέπει να αξιολογούνται».
Γ. Κώτσηρας: Είναι ένα σημαντικό βήμα για
την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου μας
Σημαντικό βήμα για την αναμόρφωση του
οικογενειακού δικαίου μας, χαρακτήρισε
το νομοσχέδιο ο υφυπουργος Δικαιοσύνης
Γιώργος Κώτσηρας, που έχει ως αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του τέκνου και
την ενίσχυση του παιδοκεντρικού χαρακτήρα του οικείου υποσυστήματος διατάξεων»
τονίζοντας ότι: «Το σχέδιο αποτελεί καρπό
εργασίας διακεκριμένων νομικών, που λαμβάνει υπόψη τα διεθνή πρότυπα και τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά πορίσματα για
τις ανάγκες του ανήλικου παιδιού. Παρέχει
εργαλεία διευκόλυνσης και διεύρυνσης της
συναίνεσης μεταξύ των γονέων, αλλά και
εξάλειψης των αυθαίρετων διακρίσεων μεταξύ τους. Υποβοηθά με αντικειμενικά κριτήρια το έργο του Έλληνα Δικαστή, χωρίς
όμως να τον υποκαθιστά, εφόσον πράγματι
κληθεί η δικαστική εξουσία να ρυθμίσει την
έννομη σχέση».
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απαντά και σε
ενδεχόμενες απορίες που μπορούν να δημιουργηθούν από το νομοσχέδιο. Όπως:
1. Τι επιχειρείται με το εν λόγω νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης Για
πρώτη φορά μετά από περίπου 40
χρόνια από την τελευταία μεγάλη αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου
(του 1983) επαναπροσδιορίζεται η φιλοσοφία του νομοθέτη, στην περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης
των γονέων. Με το Σχέδιο Νόμου η
φιλοσοφία που διέπει το οικογενειακό
δίκαιο μετατοπίζεται από τη μονοδιάστατη άσκηση της γονικής μέριμνας
κυρίως από τον ένα γονέα στην από
κοινού πλέον άσκηση και από τους δύο
γονείς.
2. Τι υπαγορεύει αυτό τον επαναπροσδιορισμό της φιλοσοφίας του νομοθέτη
και ποιο είναι το κεντρικό κριτήριο με το
οποίο επιχειρούνται αυτές οι αλλαγές
Από το παρωχημένο και επιζήμιο για το
συμφέρον του τέκνου στερεότυπο του ενός
γονέα στο σπίτι με τα παιδιά και του έτερου
γονέα εργαζόμενου-απόντα, η κοινωνία μας
έχει μεταβεί στο υγιές πρότυπο οι δύο γονείς να συμμετέχουν ισότιμα στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή, και ταυτόχρονα
να είναι πλέον ενσυνείδητα παρόντες στη
ζωή και την ανατροφή των τέκνων τους, ως
ισότιμοι γονεϊκοίπυλώνες.
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Πόθεν έσχες: Παράταση για
την υποβολή των δηλώσεων
μέχρι 31 Μαρτίου
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο
του υπουργείου Εξωτερικών «Οργάνωση
και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών,
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας»
που εισάγεται την Παρασκευή για συζήτηση
και ψήφιση στην Ολομέλεια.
Κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
η τροπολογία για την «παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων» έως τις 31 Μαρτίου 2021.
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο
του υπουργείου Εξωτερικών «Οργάνωση
και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών,
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού και
ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής

συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας»
που εισάγεται την Παρασκευή για συζήτηση
και ψήφιση στην Ολομέλεια.
Η κατάθεση των πόθεν έσχες και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων του έτους
2020 (χρήση 2019) έληγε στις 28 Φεβρουαρίου 2021

Ο γάμος, τα πουρνάρια
και μια παλιά ιστορία
Όσα λέγονται και γράφονται τις τελευταίες ημέρες είναι ανατριχιαστικά, αποτρόπαια, αηδιαστικά αλλά και εντελώς
αποπροσανατολιστικά.
Η χώρα βρίσκεται εν μέσω της χειρότερης
πανδημίας των τελευταίων 100 ετών, της
συνεπακόλουθης (τρομερής) οικονομικής
κρίσης που προκλήθηκε και διανύει τη χειρότερη περίοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1974 και ύστερα.
Ταυτόχρονα, την περασμένη μόλις εβδομάδα, μια (σχετικά σπάνια και) μεγάλη χιονοθύελλα, έβγαλε τον κρατικό μηχανισμό νοκάουτ, αφήνοντας σημαντικά τμήματα του
πληθυσμού χωρίς ηλεκτρική ενέργεια και
τα στοιχειώδη για την επιβίωση. Δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο αφενός ανάγκες
για την άμεση συντήρηση και αναβάθμιση
του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, με ό,τι
μπορεί να σημαίνει αυτό οικονομικά και πολιτικά, αφήνοντας αφετέρου σημαντική κοινωνική ανησυχία...
Κοινώς, η χώρα έχει πολλά και δύσκολα
προβλήματα ν’ αντιμετωπίσει. Και χρειάζεται να τ’ αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά, διαφορετικά θα βρεθούμε όλοι προ
εξαιρετικά δυσάρεστων εκπλήξεων.
Όλα αυτά δεν αποτελούν κάποιο κρατικό
μυστικό και όποιος παρακολουθεί στοιχειωδώς την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, τα γνωρίζει καλά. Θα περίμενε λοιπόν
πως όλα αυτά τα προβλήματα, αποτελούν
το κύριο θέμα συζήτησης.
Φευ! Έχουμε αφήσει τον γάμο και τρέχουμε με τα χίλια, προς τα δάσος με τα πουρνάρια. Στη δημόσια συζήτηση κυριαρχούν
δύο, παντελώς άσχετα, θέματα:
Α. η απεργία πείσματος/πείνας του καταδικασμένου τρομοκράτη-δολοφόνου Κουφοντίνα και
Β. η, πιθανολογούμενη ως παράνομη και
ανώμαλη, ερωτική ζωή κάποιων επωνύμων.
Ο ορισμός του "εδώ ο κόσμος καίγεται κι
εμείς καράβια αρμενίζουμε"!
Ακόμη δε και αυτή η ενασχόληση με αυτά
τα δύο "καυτά" θέματα, στερείται κάθε σοβαρότητας και ηθικής. Π.χ. όλοι όσοι διαμαρτύρονται, είτε λεκτικά, είτε έμπρακτα για
τα δικαιώματα του ισοβίτη φονιά, οφείλουν

να γνωρίζουν πως όλη η αναστάτωση που
προκαλούν, ένα μόνο αποτέλεσμα μπορεί
να έχει: να μην επιτρέπει στην κυβέρνηση
την παραμικρή παραχώρηση στο ζήτημα.
Εάν δεν το γνωρίζουν οδηγούν βλακωδώς
τα πράγματα στα άκρα με άγνωστες συνέπειες και εάν το γνωρίζουν, κάνουν ό,τι
περνά από το χέρι τους για να πεθάνει ένας
άνθρωπος και ν’ αποκτήσουν αυτοί έναν
"μάρτυρα"...
Αλλά και στην υπόθεση των βιασμών, ανηλίκων κι ενηλίκων, από μεγάλα ονόματα της
τέχνης και του θεάματος, έχει χαθεί κάθε μέτρο. Κονιορτοποιούνται και καταστρέφονται
τελεσίδικα άνθρωποι κοινωνικά και οικονομικά, χωρίς κανένα απολύτως δικαστικό συμπέρασμα, χωρίς κάποιο έννομο στοιχείο.
Το τεκμήριο της αθωότητας έχει μετατραπεί σε λερωμένο πατσαβούρι, με το οποίο
κανείς δεν ασχολείται ενώ, ο κάθε πικραμένος-η που παρακαλούν γονυπετείς να τους
χώσουν ένα μαρκούτσι κάτω από τη μύτη,
θυμάται ό,τι ήξερε επί 25 χρόνια τι γινόταν
αλλά δεν μιλούσε. Φτύνοντας κατάμουτρα
νόμο και θεσμούς, μιας και αυτή η (υποτιθέμενη) γνώση των αδικημάτων που τελούνταν επί δεκαετίες, χωρίς να ενημερωθούν
από τους γνώστες οι αρχές, αφενός αποτελεί από μόνη της ποινικό αδίκημα αφετέρου
τους καθιστά συνενόχους στ’ αδικήματα...
Αυτές δε, είναι οι σοβαρότερες από τις "φωνές". Διότι υπάρχουν άλλες, οι οποίες π.χ.
απαιτούν να μάθουν γιατί δεν εξετάστηκε
το ποιόν του κατηγορουμένου, πριν διορισθεί σε δημόσια θέση. Αγνοώντας ότι το
GDPR (General Data Protection Regulation)
που έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό Δίκαιο, απαγορεύει ρητά τη διερεύνηση της
προσωπικής ζωής ή/και σεξουαλικότητας
οποιουδήποτε πολίτη, αν δεν συντρέχουν
πολύ συγκεκριμένες νομικές προϋποθέσεις.
Οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνουν τον διορισμό του πολίτη σε δημόσια θέση, σε καμία
περίπτωση. Άγνοια προφανώς εσκεμμένη,
μιας και πρόκειται για γνωστούς "μαχητές
των ανθρώπινων (sic) δικαιωμάτων"...
Κανονικό
τσίρκο
σε
φανταχτερή
παράσταση!

Τον Μάρτιο οι νέες αντικειμενικές
αξίες και οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ
Έρχεται η ώρα της αναπροσαρμογής
των αντικειμενικών αξιών. Όπως αναφέρεται στην ένατη μεταμνημονιακή
αξιολόγηση έχει σημειωθεί πρόοδος
στη δέσμευση της κυβέρνησης για τον
καθορισμό των νέων αντικειμενικών
αξιών. Μάλιστα, τονίζεται πως έχει
συμφωνηθεί να ολοκληρωθεί έως τον
Μάρτιο η άσκηση η οποία αναμένεται
να "διευρύνει σημαντικά τη βάση του
φόρου ακινήτων", ενώ έως τα τέλη
Απριλίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι
αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ με ουδέτερο τρόπο.

επιτροπής Πισσαρίδη που έχει κατατεθεί
στην ελληνική κυβέρνηση.

Επί της ουσίας η έκθεση της Κομισιόν προαναγγέλλει αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ του 2021
και αυτό καθώς από την αναπροσαρμογή
των νέων αντικειμενικών αξιών και την ένταξη νέων περιοχών στο σύστημα (3.000 περιοχών) θα προκύψει ένα όφελος της τάξης
των 300-400 εκατ. ευρώ.
Το ποσό αυτό, όπως έχουν δηλώσει από το
οικονομικό επιτελείο, θα επιστρέψει στους
φορολογούμενους μέσω της μείωσης του
ΕΝΦΙΑ κατά 8% μεσοσταθμικά.
Η νέα παράμετρος που μπαίνει στο τραπέζι αναφορικά με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ
είναι εάν θα γίνει στον κύριο φόρο ή στον
συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ που πληρώνουν
περίπου 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων με
ακίνητη περιουσία άνω των 250.000 ευρώ.
Αυτή, άλλωστε, είναι και η εισήγηση της

Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ ανέρχεται στο
ποσό των 629 εκατ. ευρώ και καταβάλλεται
από 450.000 φυσικά πρόσωπα και περίπου
50.000 επιχειρήσεις.
Πάντως στην έκθεση της Κομισιόν γίνεται
αναφορά και σε καθυστερήσεις που αφορούν στην ηλεκτρονική διαδικασία είσπραξης φόρων και εισφορών.
Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το
έργο θα είχε ολοκληρωθεί από τον ανάδοχο έως το τέλος του 2020, που θα επέτρεπε
την πλήρη εφαρμογή του έως τα μέσα του
2021. Ωστόσο, λόγω συμβατικών ζητημάτων που καθυστερούν την έναρξη του έργου και κάποιων πιο πρόσφατων καθυστερήσεων λόγω της πανδημίας, η προθεσμία
για την παράδοση του έργου από τον εργολάβο παρατάθηκε μέχρι το τέλος του 2021.

Dr. Perry Argiropoulos

Για όλες τις
οδοντιατρικές For all your
σας ανάγκες dental needs
Δέχεται νέους ασθενείς.
welcoming new patients

3110 Kingston Rd Scarborough
416-901-0910
Info@eastsidefamilydental.ca
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Strict New Rules For Travelers
To Canada Come Into Effect
Strict new rules for anyone
travelling to Canada came
into effect on Monday, which
requires anyone flying into
Canada to be subject to a
PCR-style test for COVID-19
after they land.
Travellers also are required
to have arranged a threenight stay at a designated
quarantine hotel near the
Vancouver, Toronto, Montreal
or Calgary airport.
Passengers must pre-book
their hotel stay before arriving in Canada.
On Friday, the federal government posted
online a list of approved quarantine hotels.
Eighteen are currently listed.
Travellers who test negative can leave

immediately and finish the rest of their 14day quarantine at home. Those who need to
take a connecting domestic flight can book it
at this point and fly home.
People who test positive will be required
to finish their quarantine at a designated
government facility.

Risky months ahead for pandemic
in Ontario, expert group says
Experts advising the Ontario government
say the province needs to be very careful
with loosening public health measures as
a risky period of the pandemic lies ahead.
The province's science advisory group says
more infectious variants of COVID-19 will
likely make up 40 per cent of cases by the
second week of March.
The group says declines in cases and
hospitalizations that followed strict lockdown
measures have begun to slow.
Projections show hospitalizations will likely
rise as variants spread, and intensive care
capacity will be strained over the next month.
The group says vaccinating high-risk
communities and older people will drive

down hospitalizations and deaths.
It also says the province will need to react
quickly with strong public health measures
when flare-ups happen.

Ontario Police Are Warning
Of Edibles That Look
Exactly Like Candy
Police are issuing a warning to parents on
Tuesday after a York convenience store sold
edibles to teens.
The store, which was located in Markham,
Ontario, had reportedly been selling illegal
cannabis products that look like candy to
underage customers.

The items resembled popular brands of
candy such as Airheads, Starbursts, and
Sour Patch Kids.
According to Ontario Provincial Police,
individuals under the age of 19 cannot
attempt to purchase cannabis products.
It is unclear at the moment what charges the

Macklem points to child care,
education to help ease protracted
employment recovery
The governor of the Bank of Canada says
governments could increase access to child
care and reduce its cost to help the labour
market rebound, and reduce the risk of longterm economic scarring.
Tiff Macklem says making child care more
affordable and available across the country
would help more women return to the labour
force and stay there.
Women's participation in the labour force
has fluctuated as school and daycare
openings and closures during the pandemic
affects their ability to work.
Macklem says women and youth
disproportionately felt the brunt of the pain
as the second wave of the COVID-19 virus
caused more than 250,000 job losses in the
last two months,
In a speech today, Macklem says child care
and more active labour market policies from
governments could help limit the damage to
their careers and lifetime earnings.
But he warns that the damage to the national
labour market cased by COVID-19 will not
be easily undone, saying that a complete
recovery will be long and protracted.
"We are not going back to the same economy
we had before," Macklem says in the text of
his speech to chambers of commerce in
Calgary and Edmonton.
"Some businesses and some jobs will
not return either because of permanent
changes in demand or the adoption of
new technologies. So, we can expect a
long adjustment process and a protracted
recovery."
Canada's labour market is short 858,3000
jobs of pre-pandemic levels as renewed
restrictions in December and January
shuttered schools and businesses, and
sent employment figures back to where they
were at the end of summer.
Employment fell faster for women than men
in January, with a particularly sharp decline
for mothers of young and school-aged
store's owner is facing.
However, it's not the only case being
reported this month.
The OPP charged a Quinte West resident
after their three-year-old consumed a
"dangerous amount" of edibles.
The cannabis product looked almost
identical to a pack of sour Skittles.

children.
Macklem says he expects some shortterm rebounds in job numbers as parts of
the country come out of tight public health
restrictions.
Vaccines also promise a more sustained
rebound coming out of this wave of the
pandemic, he said, including for mothers as
schools and daycares remain open.
Getting back to a healthy labour market is
central to the bank's target of low, stable and
predictable inflation, Macklem says.
The pandemic has accelerated the drive to
digitization, meaning new technology will
make some jobs obsolete, he said.
The rise in remote work could alter the
landscape in downtown cores of major
cities, Macklem said, reducing demand for
transportation, food and other services that
would reduce job numbers as well.
Macklem said a silver lining of remote work is
the possibility of better matching employees
and employers separated by vast distances.
The education system, from primary to postsecondary, needs to build in digital skills and
literacy development across all disciplines to
prepare students for a digital future, he said.
Businesses must do their part as well,
Macklem added, saying they can use virtual
formats to train more workers at lower costs.
He said companies can help reduce
economic scarring by hiring workers with
employment gaps like youth who have been
out of the job during the pandemic through
no fault of their own.
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Mississauga formally opposes
new 400-series GTA highway
proposed by Ontario government
Mississauga city council has unanimously
passed a motion opposing the construction
of a new 400-series highway with Mayor
Bonnie Crombie warning that the project
“will have a disastrous impact on the
environment.”
Highway 413 would span 52 kilometres,
travelling through Halton Hills, Brampton
and Vaughan before eventually connecting
with Highway 400.
The project was first proposed in 2005 but
it was cancelled by then Premier Kathleen
Wynne’s government in 2018, only to later
be revived under Premier Doug Ford’s
Progressive Conservative government.
The motion adopted by Mississauga
council during a meeting on Wednesday
warns that the highway, if built, will cut
through “agricultural, natural heritage and
environmentally sensitive lands,” wiping out
the equivalent of 13.6 functioning farms.
The motion also says that the highway will
put “tens of thousands of jobs and billions in
agriculture-related economic activity at risk.”
“The proposed GTA West Highway will have
a disastrous impact on the environment,
encourage residential sprawl and increase
our dependence on cars,” Crombie said in
a statement issued following the vote. “As a
council, we’ve been so dedicated to trying to
combat these issues, so we could not longer
simply stand idle.”
The municipalities of Halton Hills and
Orangeville have already passed similar
motions opposing the construction of Hwy.
413 and a number of other environmental
groups have also been outspoken in calling
for the project’s cancellation.
The leaders of the NDP, the Green party
and the Liberal party have also said that
they would not proceed with the project if
elected.

“It has become even more clear that this
proposed highway would have a catastrophic
impact on the Greenbelt, prime agricultural
land and our natural habitat,” “Liberal Leader
Steven Del Duca said in a statement issued
earlier this month.”(We) would instead invest
the billions of dollars earmarked for it in
regional transit priorities.”
While many municipalities have opposed
the project, a number of others, including
York Region, have offered their support.
Supporters of the project have also said that
the $6 billion highway would reduce gridlock
on Highway 401.
The motion passed by Mississauga council
on Wednesday opposes “any and all
advanced construction” associated with the
project and calls for a federal environmental
assessment to be conducted.
It also expresses “strong opposition in
principle to construction of any transportation
corridor traversing the Region of Peel, but
specifically the currently proposed GTA
West 413 highway.”

Ontario proposes election
laws reform to limit thirdparty advertising
Ontario's
Progressive
Conservative
government proposed changes to the
election laws Thursday that it said were
aimed at limiting third-party advertising and
boosting voter participation.
Attorney General Doug Downey introduced
a package of election law reforms that if
approved, would go into effect before the
next provincial vote set to take place in the
spring of 2022.
Downey said one of the proposed changes
would extend the $600,000 spending limit
placed on third-party advertisers from six
months before an election to a year.
"Ontario is the only place where we count
third party in the millions (of dollars) instead
of in the thousands," he said in an interview.
"And we've heard from Elections Ontario
that they have concerns with that dynamic."
Third parties, such as the conservative
group Ontario Proud and union-led Working
Families Coalition, have played a significant
role in recent provincial elections, launching
extensive advertising campaigns in bids to

sway the vote.
Downey said the change will not bar those
groups from participating but will cap
spending ahead of the writ period.
"Look, any third party, whether it be a
corporation or an organization, that throws
together as a pop-up organization has the
ability, even under these changes, to spend
$50,000 a month for 12 months," he said.
"That's not insignificant."
The law also proposes to limit what the
government calls "collusion" between those
third parties and political parties.
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Ontario Introduces New AntiHuman Trafficking Legislation
on National Human Trafficking Awareness
Day, the Ontario government introduced
the Combatting Human Trafficking Act, new
legislation and amendments to existing
legislation to build upon the province's $307
million Anti-Human Trafficking Strategy. This
proposed legislation reinforces Ontario's
commitment to fight human trafficking and
demonstrates continued leadership in
responding to this pervasive crime.
"Our government is taking deliberate steps to
put an end to human trafficking and protect
victims and potential victims of this terrible
crime," said Premier Doug Ford. "This tough
new legislation builds on our Anti-Human
Trafficking Strategy we introduced nearly a
year ago, giving law enforcement additional
tools to help prevent and deter human
trafficking."
The proposed changes include two new
acts - the Anti-Human Trafficking Strategy
Act, 2021 and the Accommodation Sector
Registration of Guests Act, 2021 - as well as
amendments to the Child, Youth and Family
Services Act, 2017 and the Prevention of
and Remedies for Human Trafficking Act,
2017. Together, the proposed changes
would support the government's response
to human trafficking by:
•
Supporting a long-term provincial
response to human trafficking and
emphasizing that all Ontarians have a role
to play in combatting human trafficking;
•
Strengthening the ability of
children's aid societies and law enforcement
to protect exploited children;
•
Supporting more survivors and
the people who support them in obtaining
restraining orders against traffickers, with
specific consideration for Indigenous
survivors;
•
Increasing
the
government's
ability to collect non-personal data to better
understand the impact of the strategy and
respond to human trafficking;
•
Providing law enforcement with
more tools to locate victims and charge
traffickers by:
◦
Increasing penalties for traffickers
who interfere with a child in the care of a
children's aid society;
◦
Clarifying how and when police
services can access information from hotel
guest registries to help deter trafficking and
identify and locate victims, while establishing
regulation making authority to include other
types of accommodation providers.
◦
Requiring companies that advertise
sexual services to have a dedicated contact
to support investigations into suspected
"We just want transparency and fairness,"
Downey said. "When we talk with third
parties spending their $600,000, we want
to make sure that there's rules around them
sharing information, common vendors,
common contributors, use of funds from
foreign sources."
The amount individuals can donate to a
party, candidate or constituency association
would also double from $1,650 to $3,300 a
year.
The bill also proposes to extend the number
of advance polling days from five to 10.
"Ultimately, we want to make it easier and

human trafficking.
"Our government voiced its commitment
to tackling human trafficking early on in
our mandate and we worked with a wide
spectrum of stakeholders to establish a
comprehensive $307 million Anti-Human
Trafficking Strategy," said Solicitor General
Sylvia Jones. "These legislative changes,
if passed, will reinforce the strategy's key
objectives of supporting survivors, protecting
children and youth, raising awareness
among parents and community partners as
well as dismantling criminal networks."
"Human trafficking is happening in both
urban centres and small communities across
Ontario," said Jill Dunlop, Associate Minister
of Children and Women's Issues. "This
proposed legislation further supports our
cross-government approach, as well as our
work with partners across jurisdictions and
various sectors, to combat human trafficking.
This includes providing tools to improve the
ability to identify and appropriately respond
to suspected instances and connect
survivors to supportive services."
"Our government continues to support the
work of police and prosecutors to target the
criminal networks that prey on and profit
from young and vulnerable people in our
communities," said Attorney General Doug
Downey. "We are proposing legislative
reforms to better protect victims and support
them in their efforts to obtain restraining
orders against traffickers."
"Fighting human trafficking takes cooperation
and collaboration across sectors," said
Lisa MacLeod, Minister of Heritage, Sport,
Tourism and Culture Industries. "To support
the Anti-Human Trafficking Strategy, we
are working with accommodation and
hospitality stakeholders on measures to
tackle this brazen crime head on. If passed,
the Accommodation Sector Registration
of Guests Act, 2021 would deter human
trafficking in hotels, motels and resorts by
enhancing awareness of human trafficking,
and supporting police investigations and
enforcement."
safer for people to vote," Downey said.
The legislation will, for the first time,
clarify the use of social media accounts by
provincial legislators.
It will also give Elections Ontario more
enforcement powers, and the ability to
fine individuals or groups it deems to have
violated election rules.
Currently, the province's chief electoral
officer must report infractions to the Ministry
of the Attorney General, which then decides
whether to prosecute.
Downey said the change would align Ontario
with federal practices.
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Πρόεδρος Βουλής: Έχουμε γίνει ρεζίλι
Ο Α. Αδάμου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων,
στη διαφθορά, στη λίστα Γιωρκάτζη και
στην πανδημία
Στην απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών και ιδιαίτερα της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους πολίτες, αναφέρθηκε
ο Πρόεδρος της Βουλής Αδάμος Αδάμου
σε συνέντευξή του στο ΚΥΠΕ, εκφράζοντας
την άποψη ότι η Βουλή έχει υποχρέωση να
ανεβάσει το επίπεδό της.
Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Αδάμου αμέσως
μετά την έναρξη της συνέντευξης, στον
ίδιο δεν αρέσουν τα λόγια, αλλά οι πράξεις.
Δέχτηκε, όπως ανέφερε, τη θέση του Προέδρου της Βουλής τον περασμένο Οκτώβριο για να φέρει εις πέρας συγκεκριμένα
πράγματα.
«Όταν δέχθηκα να αναλάβω αυτό το βαρύ
φορτίο, κάτω από τις συνθήκες που έγινε για το σύντομο χρονικό διάστημα των
επτά μηνών περίπου, ήταν γιατί είχα υπόψη μου να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα»,
ανέφερε.
Ανάμεσα σε αυτά, όπως είπε, η δημοσιοποίηση της λίστας Γιωρκάτζη και ο κώδικας
δεοντολογίας των Βουλευτών που έχουν
ολοκληρωθεί και κάποια άλλα νομοσχέδια,
όπως αυτό για την ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Κατά της Διαφοράς και για την
ψιθυρολογία (whistleblowing). Όπως είπε,
αυτά αναμένεται να τελειώσουν αν όχι μέχρι το τέλος της θητείας του, σίγουρα με
την πρώτη Ολομέλεια της νέας Βουλής των
Αντιπροσώπων.
Ο κ. Αδάμου εξέφρασε την άποψη ότι έχει
υποχρέωση η Βουλή να ανεβάσει το επίπεδό της. Αναφέρθηκε στη γενικότερη απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών που
διαφαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις,
ενώ όπως είπε στην εκτίμηση του κόσμου η
Βουλή είναι τελευταία ή προτελευταία.
«Αυτά τα πράγματα δεν μας τιμούν. Και
φυσικά αρμόδιοι για να αυξήσουμε αυτό το
ποσοστό αποδοχής μας από τον κόσμο είμαστε εμείς, με τις πράξεις μας και τη δράση
μας ως Βουλή των Αντιπροσώπων, προκειμένου να καταφέρουμε να ανεβάσουμε
έστω και λίγο το επίπεδο τον κοινοβουλευτισμού στον τόπο μας», είπε.
Σχετικά με τους στόχους που έθεσε για ψήφιση νομοσχεδίων όπως αυτό της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς ή για τον
κώδικα δεοντολογίας των βουλευτών, ο κ.

τέλος του δεύτερου δωδεκατημορίου δεν τα έβρισκες; Τι θα κάναμε;», διερωτήθηκε.

Αδάμου είπε ότι δεν φτάνει μόνο να
ψηφίσεις πρέπει και να εφαρμόσεις.
«Ο Κώδικας Δεοντολογίας ψηφίστηκε
και θα εφαρμοστεί. Είναι ένας πολύ
αυστηρός κώδικας, ο οποίος βάζει τα
πράγματα στη θέση του και πια κανένας δεν θα είναι ανεξέλεγκτος όταν
παραβαίνει κανόνες λειτουργίας του
Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλευτισμού. Θα πρέπει να ξέρει ότι θα έχει
τις ανάλογες συνέπειες και οι συνέπειες με βάση και τον κώδικα δεν είναι αστείες», σημείωσε. Όπως ότι για
κάποιον που θέλει να κάνει πολιτική
καριέρα, θα αποτελεί βαρίδι αν γραφτεί στα
κατάστιχα για παραβιάσεις των κανόνων
δεοντολογίας των βουλευτών και θα ξέρει
ότι έχει κόστος αυτό που πάει να κάνει.
Εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την
ψήφιση του κώδικα δεοντολογίας, ανέφερε
ότι ο ίδιος ασκεί πίεση και στους Προέδρους
των Επιτροπών ώστε να ολοκληρωθούν και
τα υπόλοιπα, που ο ίδιος επιθυμεί να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της θητείας του.
Στόχος όπως είπε o κ. Αδάμου, ο νέος Πρόεδρος της Βουλή που θα προκύψει από τις
εκλογές του Μάη «να μπορεί να περπατήσει σε νομικά κατοχυρωμένες διαδικασίες
για να μην επικρέμεται πάνω από τη Βουλή
αυτή η απαξίωση που έχει ο κόσμος για τη
Βουλή».

Σε ανεξάρτητους ελεγκτές
ο έλεγχος της λίστας
Γιωρκάτζη

Ο κ. Αδάμου αναφέρθηκε και στα επόμενα
βήματα μετά τη δημοσιοποίηση της λίστας
Γιωρκάτζη. Όπως είπε, η δημοσιοποίησή
ήταν μια επιτακτική απαίτηση της κοινωνίας, αφού «δεν μπορείς να αφήνεις αυτή τη
λίστα στο συρτάρι σου και να αφήνεις τον
κόσμο να υπονοεί ένα σωρό πράγματα».
Σημείωσε παράλληλα ότι όπως είχε αναφερθεί και προ της δημοσιοποίησης η λίστα
Γιωρκάτζη είναι πρόχειρη, έχει κενά και ανακρίβειες και είναι μια μεγάλη λίστα.
Σε παρατήρηση ότι η δημοσιοποίηση της λίστας δεν έφερε στο φως τυχόν προνομιακή
μεταχείριση Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων, ο κ. Αδάμου συμφώνησε και είπε ότι
υπάρχουν και άλλα θέματα και άλλες λίστες
και είναι πρόθεση της αρμόδια Επιτροπής

Ο κ. Αδάμου είπε ότι ίσως θα πρέπει να εξεταστεί και στη συνέχεια
αν πρέπει να υπάρξουν και άλλες
ασφαλιστικές δικλείδες μετά το
δεύτερο δωδεκατημόριο για το
πώς χειριζόμαστε τα πράγματα
για να μην φτάνουμε σε εκβιαστικά διλήμματα για τα οποία, όπως
είπε, ακόμα δεν υπάρχει καθαρή
απάντηση.
να τα δημοσιοποιήσει, αλλά να αναθέσει
και τον έλεγχο της λίστας Γιωρκάτζη σε εξωτερικούς ελεγκτές, αφού δεν είναι σωστό
βουλευτές να ελέγχουν τους συναδέλφους
τους. Όπως είπε, το έργο της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής δεν έχει τελειώσει με τη
δημοσιοποίηση και πρόθεση της Επιτροπής είναι να συνεχίσει το έργο της.
Παράλληλα, ο κ. Αδάμου σημείωσε ότι η
κάθαρση είναι αναγκαία σε όλα τα επίπεδα.
«Χρειαζόμαστε μια κάθαρση σε όλα τα
επίπεδα. Ας αρχίσουμε από το νομοθετικό
σώμα και μετά σιγά-σιγά πρέπει να καθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα που βασανίζουν τον τόπο μας. Δεν είναι μόνο στη Βουλή που γίνονται όλα αυτά που γίνονται, είναι
και σε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας μας»,
σημείωσε. Πρόσθεσε ότι «οι συμπεριφορές
μας πρέπει να έχουν μια ευγένεια πάνω
τους, να μην είναι ο κλέψας του κλέψαντος
και ο αρπάξας του αρπάξαντος».
Συμπλήρωσε ότι η Κύπρος έβγαλε όνομα
στο εξωτερικό και δαχτυλοδείχνεται και
με τη λίστα και με τα Μη Εξυπηρετούμενα
Δάνεια και με τα διαβατήρια. «Έχουμε γίνει
ρεζίλι και πρέπει να αποκαταστήσουμε και
την εικόνα του θεσμού, αλλά κυρίως την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό αλλά και
στους εταίρους μας της ΕΕ», ανέφερε.
Όπως είπε, ενώ το θέμα των διαβατηρίων
ξεκίνησε ως ενισχυτική επενδυτική πράξη
προκειμένου να ανασάνει ο τόπος από το
βάραθρο που βρεθήκαμε, δεν το διαχειριστήκαμε σωστά με αποτέλεσμα να εισβάλουν μέσα οι παρανομίες, που τα είδε όλος
ο κόσμος «και εμένα με κάνει προσωπικά
να ντρέπομαι».

Αναπάντητα ερωτήματα
για το θέμα του κρατικού
προϋπολογισμού

Ερωτηθείς για τα διδάγματα μετά την πρόσφατη «περιπέτεια» για την έγκριση του
προϋπολογισμού 2021, ο κ. Αδάμου εξέφρασε την άποψη ότι υπάρχουν ορισμένες
ασάφειες και ερωτήματα που δεν έχουν
απαντηθεί, για το τι θα μπορούσε να γινόταν μετά. Όπως εξήγησε, μετά την εξάντληση των δύο δωδεκατημορίων δεν προνοείται τίποτα.
«Άρα εφόσον δεν προνοείται τίποτα, ποιος
παραιτείται, ποιος φεύγει; Η Κυβέρνηση, η
Βουλή; Ποιος φεύγει προκειμένου να λυθεί
το αδιέξοδο στο οποίο θα είχαμε βρεθεί αν
υπήρχε και δεύτερο δωδεκατημόριο και στο

Επαναλαμβάνοντας αυτό που είχε δηλώσει
ότι αν κρινόταν από τη ψήφο του η έγκριση του προϋπολογισμού, ο ίδιος θα ψήφιζε
υπέρ, εξέφρασε την άποψη ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο προϋπολογισμός
για διεκδίκηση θεμάτων που ακούγονται
και φαντάζουν ότι δεν έχουν σχέση με τον
προϋπολογισμό. Ανέφερε ωστόσο ότι είναι
αναφαίρετο δικαίωμα των κομμάτων και
ομάδων που εκπροσωπούνται στη Βουλή να θέτουν ορισμένα κριτήρια για να τον
ψηφίσουν.
Σχολιάζοντας τα γεγονότα που προηγήθηκαν της ψήφισης τελικά του προϋπολογισμού, είπε ότι αυτά αποτελούν καμπανάκι
ότι οποιαδήποτε Κυβέρνηση βρίσκεται στην
εξουσία πρέπει να έρχεται και συνεννόηση
προηγουμένως και με τα κοινοβουλευτικά
κόμματα που θα ψηφίσουν για τον προϋπολογισμό. Πρόσθεσε ότι αν γινόταν αυτό
εκ των προτέρων ίσως να μην φτάναμε εκεί
που φτάσαμε.
Παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι πέραν από την κριτική που πρέπει να γίνεται
στους προϋπολογισμούς που φέρνει κάθε
κράτος είναι «κάπως επικίνδυνο» να αφήνεις το κράτος χωρίς προϋπολογισμούς,
να αφήνεις απλήρωτο έναν σωρό κόσμο,
απλήρωτες τις υποχρεώσεις του κράτους,
με κίνδυνο να προσβληθεί καθ’ ολοκληρία,
όχι μόνο η Κυβέρνηση, αλλά η Κυπριακή
Δημοκρατία. Θα μπορούσε κάλλιστα, όπως
είπε, στην Επιτροπή Οικονομικών να έμπαιναν κάτω αυτά τα θέματα, να δίνονταν απαντήσεις εκεί, να γίνονταν εκεί οι αλλαγές εκ
τω προτέρων και όχι εκ των υστέρων.

Πανδημία και συνταγματικά
δικαιώματα

Ερωτηθείς κατά πόσο τα διατάγματα της
Κυβέρνησης για την πανδημία θα έπρεπε
να περνούν από τη Βουλή, ο κ. Αδάμου ανέφερε ότι συγκεκριμένοι βουλευτές ζήτησαν
τα διατάγματα που βγάζει η Κυβέρνηση να
περνούν πρώτα από την Βουλή, κάτι που
όπως είπε θα απαιτούσε μια χρονοβόρο διαδικασία. Ανέφερε ωστόσο ότι εδώ είχαμε
να κάνουμε με μια πανδημία που στοίχιζε
ανθρώπινες ζωές. «Δεν θέλω κανένας να το
ξεχνά αυτό το πράγμα», τόνισε.
«Νομικά μπορεί να δικαιολογείται και να αιτιολογείται αυτή η θέση να έρθεις να πάρεις
την έγκριση της Βουλής εκ των προτέρων
πριν κάνεις το διάταγμα. Από την άλλη
όμως πέστε μου εσείς πώς θα αιτιολογούσατε τη συνεχή απώλεια ζωών, όταν δεν
λάμβανες τα μέτρα που έχουμε λάβει, με
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Ο ΠτΔ χαιρετίζει την εξαγγελία
της άτυπης πενταμερούς
«Χαιρετίζω την εξαγγελία του ΓΓ των Ηνωμένων
Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες
για τη σύγκληση άτυπης
διάσκεψης για την Κύπρο,
στις 27-29 Απριλίου, στη
Γενεύη, με στόχο την εξεύρεση κοινού εδάφους που
θα οδηγήσει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για
την επίλυση του Κυπριακού», αναφέρει σε γραπτή
δήλωσή του ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας, Νίκος
Αναστασιάδης.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναλαμβάνει την ισχυρή αποφασιστικότητά του να
συμμετάσχει στην άτυπη διάσκεψη για την
Κύπρο, με πλήρη πολιτική βούληση, ώστε
να δημιουργηθούν οι συνθήκες επανέναρξης των συνομιλιών για την επίτευξη μιας
λειτουργικής και βιώσιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος προς όφελος και των
δύο κοινοτήτων.
«Μιας λύσης, η οποία θα βασίζεται στις
αποτέλεσμα να βρισκόμαστε σε πολύ καλή
θέση σήμερα και μάλιστα όχι μόνο στα νούμερα της πανδημίας, αλλά και στον αριθμό
των εμβολιασθέντων και να βρισκόμαστε
ψηλά στη λίστα της ΕΕ στην προφύλαξη
του πληθυσμού μας από την πανδημία»,
ανέφερε.
Πρόσθεσε ότι αν εφαρμοζόταν η έγκριση
από τη Βουλή, αυτά τα πράγματα δεν θα
γίνονταν πραγματικότητα, παρόλο που νομικά αυτοί που το θέτουν μπορεί να έχουν
δίκαιο. «Όταν αποκόπτεις και στερείς ατομικές ελευθερίες σε μια δημοκρατία», ανέφερε, «είσαι κατά κάποιο τρόπο παράνομος».
Σημείωσε παράλληλα ότι όταν τα μέτρα
εφαρμόστηκαν στο αρχικό στάδιο της πανδημίας, ο κόσμος τα αποδέχτηκε, όμως
μετά ο κόσμος κουράστηκε και πρέπει να
ληφθεί υπόψη η κούραση του κόσμου. Η
προσπάθεια, συμπλήρωσε, πρέπει να είναι
«συντεταγμένα και σιγά-σιγά, να ανοίγουμε
τις διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής,
της ζωής των πολιτών στην πατρίδα μας,
προκειμένου να φτάσουμε σε ένα επίπεδο
ανεκτό, διαχειρίσιμο που να μπορούμε να
το χειριστούμε, ώστε να μην μας ξεφύγει».
«Οτιδήποτε και να σκεφτείς πρέπει να βάλεις
πάνω ψηλά το ότι αυτή η πανδημία σκοτώνει κόσμο, σκοτώνει ανθρώπους», ανέφερε,
προσθέτοντας ότι είναι και ευθύνη του κράτους να λαμβάνει τέτοια μέτρα προστασίας
του πολίτη, του πληθυσμού με πλήρη κατανόηση για την κούραση των πολιτών και την
έκφραση της άποψης ότι παραβιάζονται τα
συνταγματικά τους δικαιώματα.
Παράλληλα εξέφρασε αισιοδοξία για την
πορεία της πανδημίας και είπε ότι θα μπορούμε να είμαστε σε πολύ καλή θέση τον
Ιούνιο, όταν θα έχει εμβολιαστεί ένας πολύ
μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας.
Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την

Συμφωνίες Κορυφής, στα ψηφίσματα και
στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας
των ΗΕ, στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα οδηγήσει σε μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε
μια λειτουργική και βιώσιμη δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία εντός των παραμέτρων
που επαναβεβαιώθηκαν στην κοινή συνάντηση της 25ης Νοεμβρίου, στο Βερολίνο
και αποτυπώθηκαν στη δήλωση του ΓΓ των
ΗΕ που ακολούθησε», καταλήγει ο ΠτΔ.

κυκλοφορία των εμβολίων, αναφέροντας
ωστόσο ότι ο ίδιος ως γιατρός έχει και ερωτηματικά όπως πόσο διαρκεί το εμβόλιο σε
αυτούς που το κάνουν ή πόσες δόσεις θα
χρειαστούν ή αν θα καλύπτουν μεταλλάξεις
στον ιό. Αυτά είπε, εκ των πραγμάτων και
λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος
ανάπτυξης των εμβολίων δεν μπορούν να
έχουν απαντήσεις.
«Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα. Αυτά
όμως δεν μπορούν να μας εμποδίσουν να
προχωρήσουμε στον μαζικό εμβολιασμό
του πληθυσμού γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπίσεις την πανδημία», είπε.

«Αποχωρώ από την
πολιτική με το κεφάλι
ψηλά»

«Ζύμωση ιδεών» ενόψει άτυπης
πενταμερούς από ομάδα νομικών
Η επιχειρηματολογία της ελληνοκυπριακής πλευράς σε καίρια
ζητήματα της ουσίας του Κυπριακού, μέσα από μια «ζύμωση ιδεών», απασχόλησε το βράδυ της
Δευτέρας σύσκεψη ομάδας νομικών και συνταγματολόγων, στη
Λευκωσία, ενόψει και της άτυπης
διάσκεψης, που αναμένεται να
συγκαλέσει ο ΓΓ του ΟΗΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, βασικό
αντικείμενο της σύσκεψης είναι η
προετοιμασία, που γίνεται στη βάση συγκεκριμένων ζητημάτων, θεμάτων και ερωτημάτων, στα οποία έχουν κατατεθεί γραπτώς
απόψεις, ενώ πλέον ακολουθεί διεξοδική
συζήτηση για κάθε ένα από αυτά.
Εν αναμονή της ανακοίνωσης της ημερομηνίας της πενταμερούς διάσκεψης, η συζήτηση αφορά «όλα τα θέματα που εγείρονται
επί του Κυπριακού, και νομικά και πολιτικά», ενώ άπτεται και βασικών συνταγματικών πτυχών, καθώς τα ζητήματα είναι
αλληλένδετα.
Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των
συζητήσεων, δεν μπορούμε να ξέρουμε τι,
πώς και πότε θα τεθεί, οπότε «είναι καλό να
προετοιμάζεσαι για τα πάντα». Κατά τη συνεδρίαση «ζυμώνονται τα επιχειρήματα της
εκπροσώπησης της πλευράς μας», αλλά
και οι θέσεις της ε/κ πλευράς, στη βάση των
νέων δεδομένων, που δημιουργεί η άλλη
πλευρά.

Μερικά από τα βασικά ζητήματα, που απασχολούν την ομάδα αφορούν τις θέσεις
που διατυπώνει η τουρκική και τ/κ πλευρά
στο Κυπριακό, δίνοντας δημόσια έμφαση
σε λύση δύο κρατών και σε «κυριαρχική
ισότητα».
Η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, ενώ ακολούθησαν και άλλες συσκέψεις, στην παρουσία
τεσσάρων ακαδημαϊκών και μελών της διαπραγματευτικής ομάδας, περιλαμβανομένου του διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη, του τέως Υπουργού Εξωτερικών
Ιωάννη Κασουλίδη, του διευθυντή του διπλωματικού γραφείου του Προέδρου της
Δημοκρατίας Κυριάκου Κούρου, του πρώην
Ευρωβουλευτή Παναγιώτη Δημητρίου, του
διπλωμάτη και πρώην Γενικού Διευθυντή
του Υπουργείου Εξωτερικών Τάσου Τζιωνή
αλλά και του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου
Σαββίδη.

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD
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ΕΛ ΑΤΕ ΣΤΟ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΟΛ Α ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛ Λ Α ΔΟΣ

Ο κ. Αδάμου ρωτήθηκε για το στίγμα της πολιτικής του θητείας όλα αυτά τα χρόνια από
τη θέση τόσο του Προέδρου της Βουλής
όσο και του βουλευτή και Ευρωβουλευτή.
«Για μένα όλη η πορεία μου στην πολιτική
είχε το ίδιο επίκεντρο που είχε και η επιστημονική και ιατρική μου ιδιότητα: Τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο προσπάθησα να υπηρετήσω», ανέφερε.
Όσον αφορά τον τομέα της ιατρικής, σημείωσε «νομίζω τον έχω υπηρετήσει ευόρκως
και ευσυνειδήτως», όσον δεν αφορά στον
τομέα της πολιτικής όπως είπε που είναι
ένα τελείως διαφορετικό αντικείμενο «έκανα ό,τι μπορούσα». Και στην πολιτική όπως
είπε υπάρχουν θεραπείες, «μόνο που δεν
είναι ιατρικές θεραπείες είναι άλλου είδους
θεραπείες τις οποίες εγώ δεν μπορώ να
υποδείξω».
Ωστόσο, όπως ανέφερε «ολοκλήρωσα τους
κύκλους μου και νομίζω ότι αποχωρώ από
την πολιτική με το κεφάλι ψηλά».

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211
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Μηδέν ανοχή για εκπαιδευτικούς με “ανάρμοστη” συμπεριφορά
Εκδιώχθηκαν δια παντός 28 δάσκαλοι
Συνέντευξη τύπου στα
Εθνοτοπικά ΜΜΕ παραχώρησε ο υπουργός παιδείας του Οντάριο Stephen
Lecce, με κύριο θέμα τις
πρόσφατες αλλαγές που
Κατερίνα
η κυβέρνηση προώθησε
Γερασκλή
για την προστασία των
μαθητών και των σπουδαστών. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε
στα σχολεία του Οντάριο 28 εκπαιδευτικοί
βρέθηκαν να έχουν παρελθόν βίαιης και
σεξουαλικά ανάρμοστης συμπεριφοράς και
απομακρύνθηκαν δια παντός από τα σχολεία της Επαρχίας καθώς επίσης ανακοινώθηκαν δημόσια τα ονόματα τους.
Ο υπουργός ανέφερε ότι,
«Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια όλων των μαθητών και των σπουδαστών. Αναλάβαμε δράση για να διασφαλίσουμε ότι κανένας εκπαιδευτικός που είναι
ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση δεν
μπορεί να ασκήσει το επάγγελμά του, διατηρώντας αυτά τα άτομα μακριά από τα συστήματα εκπαίδευσης και προσχολικής ηλικίας. Είναι σημαντικό ότι αυτή η κίνηση είναι
αναδρομική και θα διασφαλίσει ότι τα άτομα
που έχουν κριθεί ένοχα για σεξουαλική κακοποίηση στο παρελθόν θα αφαιρεθούν μόνιμα από τις ρυθμίσεις των σχολείων μας,
της παιδικής μέριμνας και της προσχολική
ηλικίας.
Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για την προστασία κάθε παιδιού σε αυτήν την επαρχία,
γι 'αυτό και η κυβέρνησή μας έχει κάνει αυτές τις αλλαγές να ισχύσουν αναδρομικά και
η OCT και η ECE έχουν ανακαλέσει την πιστοποίηση των μελών που κρίνονται ένοχα

για σεξουαλική κακοποίηση
που σχετίζονται με χειρονομίες ή σωματικές σχέσεις
και δημοσίευσαν τις πειθαρχικές αποφάσεις στον
ιστότοπό τους.
“Με αυτές τις αλλαγές, η
κυβέρνησή μας καθιστά σαφές ότι θα ακολουθήσουμε
μια προσέγγιση μηδενικής
ανοχής εμποδίζοντας αυτά
τα άτομα να διδάξουν ξανά
σε αυτήν την επαρχία. Θα συνεχίσουμε να
υποστηρίζουμε τα θύματα και να προστατεύουμε τα πιο ευάλωτα παιδιά».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η κυβέρνηση του Οντάριο ξεκίνησε μια
σειρά από σαρωτικές τροποποιήσεις και
μεταρρυθμίσεις των νόμων 1996 και 2007
για τους εκπαιδευτικούς του Οντάριο και για
τους παιδαγωγούς της πρώιμης παιδικής
ηλικίας, προκειμένου να διατηρήσει ασφαλή τα σχολεία και τη φροντίδα των παιδιών.
Αυτές οι αλλαγές, που εισήχθησαν στο
πλαίσιο του Προϋπολογισμού 2020 και
εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Lecce, τέθηκαν σε ισχύ στις 8 Δεκεμβρίου 2020, οι
μεταρρυθμίσεις αυτές θα βοηθήσουν στη
διατήρηση της ασφάλειας των σχολείων και
της φροντίδας των παιδιών στην επαρχία,
εμποδίζοντας τα άτομα αυτά να συνεχίσουν
να συνεργαζόνται απευθείας με μαθητές και
παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Εκτός από την ενίσχυση της προστασίας
για τα παιδιά και τους μαθητές, γίνονται επίσης αλλαγές για τον εκσυγχρονισμό της δομής διακυβέρνησης του Ontario College of
Teacher (OCT), ώστε να μπορεί να ρυθμίσει

καλύτερα το επάγγελμα του εκπαιδευτικού
και να το καταστήσει πιο ευαίσθητο στο
κοινό.
Οι αλλαγές περιλαμβάνουν:
Πιστοποιημένες απαγορευμένες σεξουαλικές πράξεις βάσει του Ποινικού Κώδικα (Καναδά) οδηγούν σε υποχρεωτική ανάκληση
του πιστοποιητικού μέλους των εκπαιδευτικών οργανισμών OCT ή CECE.
Υποστήριξη της στρατηγικής δικαιοσύνης
μέσω ρυθμιστικών αλλαγών για παραπτώματα σχετικά με ρατσιστικές συμπεριφορές
και παρατηρήσεις .
Τη δημιουργία ενός μικρότερου Συμβουλίου
του OCT που ενισχύει τη φωνή του κοινού
καθώς το Συμβούλιο αποτελείται πλέον
από ίσους αριθμούς των μελών του και του
κοινού.
• Δημιουργία επιτροπών που θα λαμβάνουν τις αποφάσεις για την “κακή” συμπεριφορά των δασκάλων, ξεχωριστά
από το Συμβούλιο.
• Αντικατάσταση της τρέχουσας διαδικασίας εκλογής μελών του συμβουλίου με
διαδικασία επιλογής βάσει ικανοτήτων.
Οι ασυμπτωματικές δοκιμές για το COVID-19
στα σχολεία αυξάνονται σε ολόκληρο το

Οντάριο, μετά από οδηγία του
υπουργού Παιδείας Stephen Lecce
νωρίτερα αυτό το μήνα.
Σε αυτήν την επέκταση προσπάθειας δοκιμών, η επαρχία ζητά από τις
μεγαλύτερες σχολικές επιτροπές να
δοκιμάζουν τουλάχιστον το 5% των
δημοτικών και δευτεροβάθμιων σχολείων εβδομαδιαίως, με στόχο να
προσεγγίσουν περίπου το 2% του
μαθητικού πληθυσμού στην επαρχία. Η εκστρατεία ξεκίνησε με σχολεία σε περιοχές όπως η Οττάβα, το Τορόντο, το Peel και η Περιφέρεια Γιορκ κατά τις
τελευταίες εβδομάδες.
Συνήθως, η δοκιμή είναι διαθέσιμη για τους
μαθητές και το προσωπικό του συγκεκριμένου σχολείου. Οι δοκιμές είναι εθελοντικές.
«Η κυβέρνησή μας έχει αναλάβει δράση για
την ανάπτυξη ασυμπτωματικών δοκιμών
σε ολόκληρη την επαρχία, το πρώτο πρόγραμμα του είδους του στον Καναδά, ως ένα
πρόσθετο στρώμα προστασίας στα σχολεία
μας», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας του
Οντάριο, Stephen Lecce.
"Ενθαρρύνω όλους τους μαθητές, το προσωπικό και τις οικογένειες να επωφεληθούν
από αυτό το πρόγραμμα - το οποίο χρησιμοποιεί τις λιγότερο επεμβατικές δυνατότητες δοκιμών - και προσφέρεται δωρεάν στη
σχολική τους κοινότητα", συνέχισε.
«Προτεραιότητά μας είναι να διατηρούμε τα
σχολεία ασφαλή και ανοιχτά. Γι 'αυτό θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε τις ειδικές ιατρικές συμβουλές και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυστηρά μέτρα για την προστασία
των σχολείων μας και της επαρχίας μας »,
δήλωσε ο υπουργός

Φορολογικές υποχρεώσεις κατοίκων εξωτερικού
Τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα ως φορολογικοί κάτοικοι
αλλοδαπής στη ΔΟΥ κατοίκων
εξωτερικού, φορολογούνται στην
Ελλάδα και έχουν υποχρέωση για
υποβολή δήλωσης μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στη
χώρα μας. Αυτό ισχύει τόσο για
τους Eλληνες που μετέφεραν τη
φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό λόγω μετοικεσίας, όσο και
για τους αλλοδαπούς.
Συνεπώς, ένας φορολογικός κάτοικος εξωτερικού θα φορολογηθεί
με βάση την εσωτερική μας νομοθεσία, π.χ. για τα ενοίκια που εισπράττει από ακίνητα εντός Ελλάδος, για
μερίσματα από μετοχές ελληνικών εταιρειών, για κέρδη από συμμετοχές σε ημεδαπές ΕΠΕ, ΙΚΕ, προσωπικές εταιρείες, για
τόκους καταθέσεων σε ημεδαπές τράπεζες, για μισθούς από εργοδότη/επιχείρηση
εγκαταστημένη στη χώρα μας, κ.λπ.
Στην περίπτωση, ωστόσο, που ο αποκτών
το εισόδημα είναι κάτοικος χώρας με την
οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας – ΣΑΔΦ (όλες οι
χώρες της Ε.Ε., του ΕΟΧ, ΗΠΑ, Καναδάς,
Κίνα κ.λπ.), θα φορολογηθεί σύμφωνα με
τις διατάξεις της οικείας σύμβασης. Πρέπει δε να τονιστεί ότι πλέον έχει γίνει δεκτό
από τη φορολογική διοίκηση ότι στις ΣΑΔΦ
εμπίπτει και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Αν και όλες οι διμερείς συμβάσεις δεν είναι
όμοιες, στην πλειοψηφία τους προβλέπουν,

συνήθως, ότι π.χ. τα έσοδα από ακίνητα
φορολογούνται στη χώρα όπου βρίσκεται
το ακίνητο, τα μερίσματα, οι τόκοι και τα
δικαιώματα υπόκεινται σε παρακράτηση
φόρου (με συγκεκριμένους συντελεστές)
στη χώρα που προκύπτoυν, τα έσοδα από
την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογούνται μόνο στη χώρα φορολογικής κατοικίας του επαγγελματία, εκτός
εάν αυτός έχει μόνιμη επαγγελματική βάση
στην Ελλάδα κ.λπ.
Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού δεν δικαιούνται τις μειώσεις φόρου για το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που
αποκτούν στην Ελλάδα, εκτός εάν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ε.Ε. ή ΕΟΧ και αποκτούν
τουλάχιστον το 90% του παγκόσμιου εισοδήματος στην Ελλάδα, ή αποδεικνύουν ότι
το φορολογητέο εισόδημά τους είναι τόσο
χαμηλό, ώστε θα δικαιούνταν τη μείωση

του φόρου δυνάμει της φορολογικής νομοθεσίας του κράτους της
κατοικίας τους.
Περαιτέρω, ο φορολογικός κάτοικος εξωτερικού θα πρέπει να εξετάσει με βάση τη φορολογική νομοθεσία της χώρας της φορολογικής
του κατοικίας, εάν υποχρεούται να
δηλώσει και εκεί το εισόδημα που
απέκτησε στην Ελλάδα. Σε αυτή τη
(συνήθη) περίπτωση θα πρέπει να
διερευνηθεί η δυνατότητα πίστωσης του φόρου που καταβλήθηκε στη χώρα μας για το εισόδημα
αυτό, έναντι του φόρου που οφείλεται στην αλλοδαπή.
Από την άλλη, εφόσον ένας φορολογικός
κάτοικος εξωτερικού δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα, δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης στη
χώρα μας.
Τονίζεται ότι για τους φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού δεν ισχύον τα τεκμήρια
διαβίωσης, συνεπώς ένα τέτοιο πρόσωπο
δεν θα φορολογηθεί για το τεκμαρτό έσοδο που προκύπτει από τη διατήρηση, π.χ.,
αυτοκινήτου ή παραθεριστικής οικίας στην
Ελλάδα. Επίσης, στα πρόσωπα αυτά δεν
εφαρμόζονται ούτε τα τεκμήρια απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, οχημάτων κ.λπ.), υπό την προϋπόθεση ότι δεν
αποκτούν πραγματικό εισόδημα στη χώρα
μας (π.χ. τόκους καταθέσεων).
Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού με
φορολογικές υποχρεώσεις στην Ελλάδα

οφείλουν να ορίσουν φορολογικό εκπρόσωπο με φορολογική κατοικία και διεύθυνση
στην Ελλάδα, ο οποίος θα λαμβάνει την αλληλογραφία τους με τη φορολογική διοίκηση. Ο φορολογικός εκπρόσωπος δεν φέρει
καμία ευθύνη για την εκπλήρωση ή μη των
φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογικού κατοίκου εξωτερικού.

Φόροι επί των ακινήτων

Οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού υπόκεινται κανονικά σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων ή ΦΠΑ κατά την αγορά ακινήτου ή
εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου
(επικαρπίας, ψιλής κυριότητας κ.λπ.), το
οποίο βρίσκεται στη χώρα μας.
Ωστόσο, για τους πολίτες της Ε.Ε. και του
ΕΟΧ, σε κάποιους ομογενείς, κ.λπ. παρέχεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα
απαλλαγής από τον φόρο για την απόκτηση
πρώτης κατοικίας.
Περαιτέρω, οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που διατηρούν ακίνητο στην Ελλάδα οφείλουν να έχουν ΑΦΜ (ήδη κατά τον
χρόνο κατάρτισης του σχετικού συμβολαίου
αγοράς κ.λπ.), να υποβάλλουν ηλεκτρονικά
τη δήλωση στοιχείων (Ε9) τού ή των ακινήτων τους, να δηλώνουν τις σχετικές μεταβολές κ.λπ. Με βάση τη δήλωση αυτή βεβαιώνεται και οφείλεται ετησίως ο ΕΝΦΙΑ (κύριος
και συμπληρωματικός), όπως γίνεται και για
τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος.
Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του φορολογικού τμήματος της ASnetwork
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Diana’s Seafood
Delight
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Φρέσκο ψάρι καθημερινά
Χρόνια κοντά σας με τα καλύτερα προϊόντα
Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας

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

516 Danforth Ave. Toronto, ON M4K 1P6
FREE DELIVERY
WITHIN 5 KM CIRCLE ON THE PURCHASE
OF $30 AND ABOVE

(416) 469-5580
zaykagrill@gmail.com
www.zaykagrill.com

OPEN EVERY DAY
Mon - 4pm - 10 pm
Tues. - Thur: 12pm - 8 pm
Fri & Sat: 1 pm - 11 pm
Sun : 12pm - 10 pm

We Do Catering for your events in Toronto

GREEK CUISINE
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Sfakiano Goat Yiahni
Ekmek Kataifi
(serves 12)
• Requires a 13″ x 11″ pan
Syrup
• 1 3/4 cup water
• 2 cups sugar
• 2-3 lemon peels
• Small cinnamon stick
• 250gr. Kataifi
• 1 stick butter
For custard
• 4 cups milk
• 1/2 cup sugar

• 1 1/2 Tbsp corn starch
• 6 Tbsp fine semolina
• 3 large eggs
• 1/2 tsp. ground mastiha
Whipped Cream topping
• 1 1/2 cup cream
• 1 1/2 tsp vanilla
• 1/4 cup icing sugar
• 1 1/2 Tbsp. Powder milk
Garnish
• 3/4 cup chopped pistachios (or
almonds)

1.
The night before, place your
frozen kataifi pastry in the fridge and
allow to thaw overnight. You may
make the syrup the night before or
a couple of hours prior to making
baking the kataifi base. To make the
Πήτερ
syrup, add the water, sugar and the
Μινάκης
lemon peel and bring to a boil. Once
aboil, reduce to medium and simmer
for 8 minutes. Squeeze in the juice of 1/2 lemon, take off
the heat and allow to cool. Reserve.
2.
Take the kataifi pastry out of your fridge and
untangle the pastry with your hands and place in a
bowl. Pour the melted butter over the kataifi and toss
with your hands to ensure the butter has coated all of the pastry. Grease your pan with
butter and lay the kataifi on the loaf pan’s base. Pre-heat your oven to 350F and place the
kataifi in the oven (middle rack) for 30 minutes or until golden. Remove from the oven while
still hot, pour your cold (room temp.) syrup over the kataifi with a ladle. Allow to cool.
3.
In the meantime, add your milk and ground mastiha into a medium-sized pot over
medium heat until your milk is just scalding. In large bowl, add your eggs, semolina, corn
starch and sugar and whisk until creamed together. Stir with the whisk in one hand and
slowly ladle into the bowl 2-3 ladles of the scalded milk (this is called tempering). Now pour
the tempered custard mixture into the remaining milk in the pot and turn the heat to medium
and stir until the mixture has thickened to a custard consistency and the custard and the
coconut and stir in. Remove from the heat, place plastic over the custard so a crust doesn’t
form and allow to cool.
4.
As soon as the custard has cooled (your kataifi base will have cooled by now as
well), pour the custard over the kataifi base and spread it out evenly. Allow to cool naturally
at room temperature and then place in the fridge for at least 4 hours to set or overnight.
5.
In a clean bowl, add the vanilla extract and your cream and use your hand mixer
to whip it up. Gradually add the icing sugar and just as you see your whipped cream about
to hit the still peaks stage, sprinkle the powdered milk and continue to mix until stiff peaks
are formed. Place your whipped cream in a piping bag with a star a “star tip” and pipe out
rosettes on top of the custard. Top with pistachios or almonds in and sprinkle over the
whipped cream. Serve immediately or place in the fridge until ready to serve.

Εκμέκ Κανταΐφι
( 12 τεμάχια)
• Απαιτεί ταψί 13 "x 11"
Σιρόπι
• 1 3/4 φλιτζάνι νερό
• 2 φλιτζάνια ζάχαρη
• 2-3 φλούδες λεμονιού
• Μικρό ραβδί κανέλας
• 250γρ. Κανταΐφι
• 1 βούτυρο
Για κρέμα
• 4 φλιτζάνια γάλα
• 1/2 φλιτζάνι ζάχαρη
• 1 1/2 κουταλιά της σούπας κορν

φλάουρ
• 6 κουταλιές της σούπας σιμιγδάλι
• 3 μεγάλα αυγά
• 1/2 κουτ. τριμμένη μαστίχα
Κρέμα σαντιγί
• 1 1/2 φλιτζάνι κρέμα
• 1 1/2 κουταλάκι του γλυκού βανίλια
• 1/4 φλιτζάνι ζάχαρη άχνη
• 1 1/2 κουταλιά της σούπας. Γάλα σε
σκόνη
Γαρνιτούρα
• 3/4 φλιτζάνι ψιλοκομμένα φιστίκια (ή
αμύγδαλα)

1.
Το προηγούμενο βράδυ, τοποθετούμε το κατεψυγμένο φύλλο κανταΐφι στο ψυγείο και το αφήνουμε να ξεπαγώσει όλη τη νύχτα. Μπορούμε να φτιάξουμε το σιρόπι το
προηγούμενο βράδυ ή μερικές ώρες πριν κάνουμε το ψήσιμο της βάσης κανταΐφι. Για να
φτιάξουμε το σιρόπι, προσθέτουμε το νερό, τη ζάχαρη και τη φλούδα λεμονιού και βράζουμε. Μόλις πάρει βράση, μειώνουμε τη φωτιά στο μέτριο και σιγοβράζουμε για 8 λεπτά.
Στίβουμε το χυμό 1/2 λεμονιού, κατεβάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει.

•
•
•
•

(serves 4)
1 kg. young goat shoulder, cut into
chunks (ask butcher)
approx. 1/3 cup olive oil
sea salt and ground pepper
2 medium onions, peeled and

•
•
•
•

roughly sliced
1/2 cup white wine
3-4 sprigs fresh thyme
juice of 1/2 to full lemon
dried Greek oregano

1.
Season your pieces of goat with salt. Place
a heavy-bottom pot on your stovetop over night heat.
Add enough oil to cover the bottom and brown the
meat on all sides.
2.
Add onions, wine, thyme, a touch more salt
and fresh ground pepper. Turn heat down to mediumlow and cover. You want the meat to simmer.
3.
Simmer covered for 1 hour. Remove cover,
poke meat with a fork (it should be tender). If not
tender, cook covered for another 15 minutes.
4.
Using your tongs, flip your pieces of meat
to brown the other side. Remove meat with a slotted
spoon and transfer to a plate or platter.
5.
Squeeze lemon juice, sprinkle sea salt and
dried Greek oregano and serve with roast lemon potatoes or my full-proof fries.

Σφακιανό Κατσίκι Γιαχνί

•
•
•
•

(4 άτομα)
1 κιλό ώμος κατσίκι, κομμένο σε
κομμάτια (ρωτήστε τον χασάπη)
περίπου 1/3 φλιτζάνι ελαιόλαδο
θαλασσινό αλάτι και πιπέρι
2 μεσαία κρεμμύδια, ξεφλουδισμένα

•
•
•
•

και κομμένα σε φέτες
1/2 φλιτζάνι λευκό κρασί
3-4 κλαδάκια φρέσκο θυμάρι
χυμός 1/2 έως πλήρες λεμόνι
αποξηραμένη ελληνική ρίγανη

1. Πασπαλίζουμε το κατσίκι με αλάτι. Τοποθετούμε μία κατσαρόλα με βαρύ πυθμένα στην
εστία της κουζίνας. Προσθέτουμε αρκετό λάδι για να καλύψουμε το κάτω μέρος και ροδίζουμε το κρέας από όλες τις πλευρές.
2. Προσθέτουμε κρεμμύδια, κρασί, θυμάρι, λίγο αλάτι και φρέσκο πιπέρι. Μειώνουμε τη
φωτιά σε μέτρια-χαμηλή και σκεπάζουμε την κατσαρόλα, να σιγοβράσει το κρέας.
3. Σιγοβράζουμε για 1 ώρα. Αφαιρούμε το κάλυμμα, δοκιμάζουμε το κρέας με ένα πιρούνι, να είναι μαλακό. Εάν δεν είναι τρυφερό, συνεχίζουμε να μαγειρεύουμε με καλυμμένη
κατσαρόλα για άλλα 15 λεπτά.
4. Χρησιμοποιώντας λαβίδες, αναποδογυρίζουμε τα κομμάτια κρέατος για να ροδίσουν
κι από την άλλη πλευρά. Αφαιρούμε το κρέας με μια τρυπητή κουτάλα και μεταφέρουμε
σε ένα πιάτο ή πιατέλα.
5. Στίβουμε χυμό λεμονιού, πασπαλίζουμε θαλασσινό αλάτι και αποξηραμένη ελληνική
ρίγανη και σερβίρουμε με ψητές πατάτες λεμονιού.
2.
Βγάζουμε το κανταΐφι ζαχαροπλαστικής από το ψυγείο και ξεδιπλώνουμε τη ζύμη
με τα χέρια και τη τοποθετούμε σε ένα μπολ. Ρίχνουμε το λιωμένο βούτυρο πάνω από το
κανταΐφι και ανακατεύουμε με τα χέρια για να βεβαιωθούμε ότι το βούτυρο έχει επικαλύψει όλη τη ζύμη. Αλείφουμε το ταψί με βούτυρο και απλώνουμε το κανταΐφι στη βάση του
ταψιού. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 350 Φαρενάιτ και τοποθετούμε το κανταΐφι
στο φούρνο (μεσαία σχάρα) για 30 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει. Αφαιρούμε από το φούρνο
ενώ είναι ακόμα ζεστό, περιχύνουμε κρύο σιρόπι (θερμοκρασία δωματίου) πάνω από το
κανταΐφι με μια κουτάλα. Αφήνουμε να κρυώσει.
3.
Εν τω μεταξύ, προσθέτουμε το γάλα και την μαστίχα σε μια μεσαίου μεγέθους
κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά έως ότου το γάλα σας ζεστάνει. Σε μεγάλο μπολ, προσθέτουμε τα αυγά, το σιμιγδάλι, το κορν φλάουρ και τη ζάχαρη και χτυπάμε ελαφρά έως
ότου γίνουν μία κρέμα όλα μαζί. Ανακατεύουμε χτυπώντας το μείγμα με το ένα χέρι και
προσθέτοντας 2-3 κουτάλες του ζεματισμένου γάλακτος σιγά-σιγά με το άλλο (αυτό ονομάζεται σκλήρυνση). Τώρα ρίχνουμε το μαλακό μείγμα κρέμας στο υπόλοιπο γάλα στην
κατσαρόλα και γυρίζουμε τη φωτιά σε μέτρια και ανακατεύουμε μέχρις ότου το μείγμα
πάρει μια υφή κρέμας προσθέτουμε την καρύδα και ανακατεύουμε. Κατεβάζουμε από τη
φωτιά, τοποθετούμε πλαστικό πάνω από την κρέμα έτσι δεν σχηματίζεται κρούστα και
αφήνουμε να κρυώσει.
4.
Μόλις κρυώσει η κρέμα (η βάση του κανταΐφι θα έχει κρυώσει μέχρι τώρα), ρίχνουμε την κρέμα πάνω από τη βάση κανταΐφι και απλώνουμε ομοιόμορφα. Αφήνουμε
να κρυώσει φυσικά σε θερμοκρασία δωματίου και στη συνέχεια τοποθετούμε στο ψυγείο
για τουλάχιστον 4 ώρες ή για το βράδυ.
5.
Σε ένα καθαρό μπολ, προσθέτουμε το εκχύλισμα βανίλιας και την κρέμα και χρησιμοποιούμε το μίξερ χειρός για να το χτυπήσουμε. Προσθέτουμε σταδιακά τη ζάχαρη
άχνη και ακριβώς όπως όταν η χτυπημένη κρέμα πρόκειται να φτάσει στο στάδιο των
ακίνητων κορυφών, πασπαλίζουμε το γάλα σε σκόνη και συνεχίστε να αναμιγνύετε μέχρι
να σχηματιστούν δύσκαμπτες κορυφές. Τοποθετούμε την σαντιγί σε μια σακούλα με ένα
αστέρι «άκρη αστεριού» και βάζουμε ροζέτες πάνω από την κρέμα. Γαρνίρουμε με φιστίκια ή αμύγδαλα και πασπαλίζουμε με τη σαντιγί. Σερβίρουμε αμέσως ή τοποθετούμε στο
ψυγείο μέχρι να είναι έτοιμο για σερβίρισμα.
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
“ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. Athanasius Orthodox Christian Mission
846 Pape Ave, Toronto, Ontario, M4K 3T6, Canada - Tel: 416-461-4623
Κόντρα στην κατάξερη από την
απιστία και την αίρεση εποχής µας,
ο Θεός έχει την δική του φυτεία, το
καλό σπέρµα! Ας φροντίζουµε µόνο
να υγραίνουµε την ρίζα της ορθής
Πίστεως µε την ταπείνωση, για να
ανθίζουµε και να καρποφορούµε
στην καρδιά τις αρετές! Και προσοχή
στα αγκάθια της αδιάκριτης
συµπεριφοράς µας!
Καλό και αγωνιστικό Τριώδιο να
έχουµε και καλή δύναµη στους
πνευµατικούς αγώνες της ταπεινής
και θυσιαστικής οµολογίας.
+
ΙCΧCΝΙΚΑ

Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου διοργανώνει TAKE AWAY
BARBEQUE - Την Κυριακή της Αποκριάς 7 Μαρτίου!!!!
Από τις 12 μέχρι τις 3 μ.μ. στην είσοδο του Metropolitan Centre
Για παραγγελίες: 416-291-4367 & 416-570-1528
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ!!!!!
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Ο Υ Ψ Ε ΥΔ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ή Σ Ε Ι Σ . . .

Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου φανερώνει τα ψέματα ή τις “παραλείψεις” των μέσων συσκότισης της Ελλάδας που ανήκουν
σε μια χούφτα λεφτάδες, κυρίως εφοπλιστές και επιχειρηματίες οι οποίοι
φέρονται στη χώρα σαν να είναι τσιφλίκι τους, αγοράζοντας συνειδήσεις,
φτιάχνοντας νόμους που ευνοούν την συσσώρευση και αποταμίευση
παράνομου, αφορολόγητου χρήματος, που έχουν τα συμφέροντά τους
Τάσος
Θεοδωρίδης και την περιουσία “παρκαρισμένη” στο εξωτερικό και ανεβοκατεβάζουν
κυβερνήσεις (όπως η τωρινή κυβέρνηση puppets -σε διατεταγμένη υπηρεσία να φροντίζει τους κολλητούς της επιχειρηματίες) επειδή ακριβώς
μπορούν να παρουσιάζουν το ψέμα σαν “αλήθεια”
Οι “επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι” από έναν “επαγγελματία ψεύτη”.
Η ρατσιστική δήλωση του
Αλέξη Κούγια πως όσοι
κατηγορούν τον τέως
υψηλά ιστάμενο πελάτη
του (για τον Λιγνάδη λέμε)
είναι “επαγγελματίες ομοφυλόφιλοι” ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών στα
μέσα δικτύωσης, αλλά όχι
στα μέσα συσκότισης.
Τον Κούγια τον ξέρει όλο
το Πανελλήνιο. Είναι ένας
επαγγελματίας ψεύτης.
Πιο κάτω θα δείτε αποδείξεις περί αυτού. Είναι
επίσης και δικηγόρος που ασκεί την δικηγορία διαλέγοντας περιπτώσεις “υψηλού ρίσκου”
κυρίως κατηγορούμενους υψηλού προφίλ όπου η εκδίκασή των υποθέσεών τους ταρακουνάει τα ‘νερά’ του συντηρητισμού και της καθεστηκυίας τάξης. Ο Κούγιας είναι και
τηλε-περσόνα, δηλαδή ένας επαγγελματίας παραποιητής της λογικής που με συνεργούς τα
μέσα συσκότισης προσπαθεί να κάνει όσο πάταγο μπορεί για να ωφελήσει τα συμφέροντα
τα δικά του ή των πελατών που αναλαμβάνει να υπερασπίσει σε δίκες. Δεν τα λέμε εμείς
αυτά. Η δημόσια παρουσία του τα δείχνει. Για παράδειγμα, αν τον δείτε στα παλιά βίντεο
που υπάρχουν στο διαδίκτυο, να ορμάει σε τηλεοπτικό στούντιο για να διαμαρτυρηθεί στον
δημοσιογράφο που κάνει ρεπορτάζ για δικό του πελάτη και κάνει πως λιποθυμάει όταν του
αρνούνται να μπει μέσα, ή σε φωτογραφία που τον δείχνει αιμόφυρτο απ’ το τακούνι που
του πέταξε γυναίκα απ’ το μπαλκόνι (!!!) η εντύπωση για τον επαγγελματισμό ή το θέατρο
που παίζει μπροστά στην κάμερα είναι περισσότερο αστεία παρά σοβαρή. Θα μου πείτε
γιατί τα γράφεις αυτά. Μα γιατί ο Λιγνάδης (ναι ο γνωστός από το Λιγνάδης – gate) ανέθεσε στον Κούγια να τον υπερασπίσει, και ο Κούγιας έκανε ό,τι περνούσε απ’ το χέρι του
να δώσει παράσταση μπρος σε όποιο κανάλι του ζητούσε να μιλήσει. Ο Κούγιας λοιπόν,
αρνήθηκε όλο το κατηγορητήριο (3 άτομα έχουν κάνει καταγγελία και μήνυση εναντίον του
Λιγνάδη για βιασμό – κακοποίηση – παιδοφιλία) και δήλωσε πως θα κάνει μήνυση στα θύματα!!! Η κλασική περίπτωση victim blaming για να θολώσει τα νερά. Μάλιστα περιέγραψε
τους μηνυτές του πελάτη του, που τώρα είναι ενήλικοι, ως “επαγγελματίες ομοφυλόφιλους”.
Και όλα αυτά γιατί; Για να σωθεί η τιμή του… κούλη!!!
Δεν τον ανακατεύουμε εμείς τον κούλη σ’αυτό, ο Κούγιας με
τους all over the place θεατρινισμούς του τον ανακάτεψε.
Θαυμάστε λογική: Όλοι όσοι συκοφαντούν τον Λιγνάδη το
κάνουν για να πλήξουν τη Μενδώνη (που τον διόρισε) για να
καθυστερήσουν οι επενδύσεις στο… Ελληνικό (!!!) εφόσον
η Μενδώνη είναι υπεύθυνη για να διευκολύνει την αδειοδότηση εργασιών που καθυστερούν λόγω εύρεσης αρχαιολογικών ευρημάτων. Και φυσικά, ποιος διόρισε τη Μενδώνη,
την επί χρόνια γενική γραμματέα του υπουργείου Αγριότητας και όχι Πολιτισμού; Μα ο κούλης, ποιος άλλος; Άρα λέμε
εμείς, η Μενδώνη, κρατάει πολλούς από τα… αμελέτητα,
στην υπόθεση αυτή. Κάτι στοιχεία που λένε πως η Μενδώνη χρησιμοποίησε χρήματα από κάτι ταμεία δημοσίων
υπαλλήλων για κομματικούς σκοπούς εξαγριώνοντας τους
υπαλλήλους των δημοσίων οργανισμών που επένδυαν σ’ αυτά, κερδίζοντας έτσι την εύνοια γαλάζιων βουλευτών και του ίδιου του ...κούλη, θα τα εξετάσουμε όταν έρθει η ώρα...)
Θα μου πείτε τι φταίει η υπάλληλος Μενδώνη; Είναι υπουργός αγριότητας και όχι πολιτισμού, που διόρισε τον Λιγνάδη στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου το 2019,
μόλις ανέλαβε την εξουσία ο κούλης, ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ που
είχε ξεκινήσει για αξιοκρατική πρόσληψη διευθυντή. Και το είχε κάνει αυτό για λόγους “Δημοσίου Συμφέροντος” όπως δήλωσε. Η Μενδώνη, φυσικά σε συνέντευξή της είπε πως δεν
τον ήξερε αλλά της τον επέβαλαν (άρα ποιος της τον κατσίκωσε τον Λιγνάδη; φυσικά, ο πολιτικός της προϊστάμενος!!) οπότε η ευθύνη όλης της κατάστασης είναι του κούλη, και έτσι
τον “δίνει” στεγνά η υπάλληλός του. Αν νομίζετε πως το θέμα είναι αστείο και πολύπλοκο,
περιμένετε να δείτε τη συνέχεια, όπου θα γίνει ακόμη πιο πολύπλοκο και λιγότερο αστείο…
Το κράτος – δολοφόνος, χωρίς να κρύβεται πλέον Νο 1
Πόσες και πόσους έχει δολοφονήσει αυτό το “ελληνικό κράτος”; Από την πρόσφατη ιστορία, πόσες και πόσοι αθώοι πολίτες έπεσαν από πυρά δυνάμεων καταστολής, αρχίζοντας
απ’ το πρώτο θύμα των διαδηλώσεων των καπνεργατών το 1936 στη Θεσσαλονίκη τον
Τάσο Τούση του Συνδέσμου Αυτοκινητιστών, για τον οποίο και έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος το
ποίημα “Επιτάφιος”, βλέποντας την χαροκαμένη του μάνα να κλαίει το γιό της; Εκατοντάδες τα αθώα θύματα στους δρόμους, στις διαδηλώσεις, τις συγκρούσεις, τις φυλακές. Τα

Greek Press | February 26, 2021

τελευταία 40 χρόνια όμως δεν θυμόμαστε να
έχει συμβεί κάτι ανάλογο με αυτό που (φαίνεται) πως θα συμβεί λίαν συντόμως, αν δεν
πάψει την εκδικητική του στάση το επιτελικό
(χουντοφασιστικό) κράτος του κούλη. Μιλάμε για την απεργία πείνας του καταδίκου Δ.
Κουφοντίνα που την άρχισε πριν 48 μέρες
και τις τελευταίες δυο μέρες άρχισε και απεργία δίψας. Ο Κουφοντίνας έχει καταδικαστεί
για την δράση του στην επαναστατική οργάνωση 17 Νοέμβρη ως ο κύριος εκτελεστής
και υπαίτιος για 11 δολοφονίες και άπειρες
δολιοφθορές. Για να εξηγιόμαστε, ασχέτως αν τον θεωρείτε ή όχι δολοφόνο (υπάρχει ολόκληρο κίνημα που τον θεωρεί αγωνιστή για την λαϊκή κυριαρχία ενάντια στην αδικία και
εξαθλίωση της εργατικής τάξης, ο ίδιος ποτέ δεν πρόδωσε τις αρχές του και τα πιστεύω
του) ο κατάδικος, όπως όλοι οι κατάδικοι έχει τα δικαιώματα που ορίζει το Σύνταγμα. Και
φυσικά, οι Δημοκρατίες φροντίζουν να μην φαίνονται εκδικητικές προς τους κατάδικους,
διότι αλλιώς θα ήταν Τυραννικά και ολοκληρωτικά καθεστώτα, κάτι σαν την Τουρκία του
Ερντογάν, ας πούμε. Ε, λοιπόν, παρόλο που ο κατάδικος Κουφοντίνας έχει ένα “λευκό”
μητρώο στη φυλακή τα τελευταία 17 χρόνια που εκτίει την ποινή του, η δεξιά, όποτε είναι
στην εξουσία δεν παραλείπει να περνάει ειδικούς νόμους για να στερήσει τα όποια δικαιώματά του. Μόλις πρόσφατα ψήφισε ένα νόμο ειδικά για τον Κουφοντίνα που απαγορεύει να
βρίσκεται στις αγροτικές φυλακές, αλλά πρέπει να γυρίσει πίσω στη φυλακή όπου και πρωτοκαταδικάστηκε (δηλαδή στον Κορυδαλλό). Όμως εκεί θα είναι και κοντά στους δικούς
του, κοντά στον πολιτισμό και στα μέσα μόρφωσης και επικοινωνίας που χρειάζεται ως
άνθρωπος για τον μακρόχρονο εγκλεισμό του, κάτι που η δεξιά ΔΕΝ το θέλει, διότι θέλει να
τον τιμωρήσει (πέρα απ’ την ενώπιον του Νόμου τιμωρία του). Εντελώς αυθαίρετα λοιπόν,
το επιτελικό κράτος αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο που ΤΟ ΙΔΙΟ ψήφισε, λέγοντας πως
δήθεν δεν υπάρχει χώρος στον Κορυδαλλό, πως υπάρχει πρόβλημα COVID19 και άλλες
παιδιάστικες δικαιολογίες. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Κουφοντίνας άρχισε την απεργία
πείνας σαν ύστατο μέσο να σεβαστεί το κράτος τα δικαιώματά του. Και τι κάνει το κράτος
με την κυβέρνηση – τσίρκο που μας προέκυψε; Εκδικητικά αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο
που το ίδιο ψήφισε. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Δεκάδες φορείς, η διεθνής Αμνηστία, προσωπικότητες, έχουν υπογράψει για την αντι-δημοκρατική στάση της κυβέρνησης – τσίρκο και
στην ουσία προσπαθούν να προστατέψουν αυτή την “δημοκρατική” κυβέρνηση του κούλη
να μην γίνει ρεζίλι διεθνώς και φανεί πως εκδικείται και πως ακολουθεί το παράδειγμα του
Ερντογάν (δεν υπάρχει θάνατος κρατουμένου από απεργία πείνας τα τελευταία 40 χρόνια
στην Ελλάδα, ενώ αντίθετα υπάρχουν δεκάδες ανάλογοι θάνατοι στα απολυταρχικά καθεστώτα). Φαίνεται πως και σ’ αυτό η Ελλάδα θα κατακτήσει την πρωτιά. Πάλι ο κούλης θα
μας δώσει το όσκαρ εκδικητικού κράτους που καταδικάζει σε θάνατο τους φυλακισμένους
και τιμωρημένους για τα αδικήματά τους. Φαίνεται πως και σ’ αυτό η Ελλάδα θα κατακτήσει την πρωτιά, και θα δικαιώσει και την διεθνή έκθεση που χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως
“προβληματική” δημοκρατία. (Τώρα να μην αναφέρουμε πως οι δολοφόνοι του Τεμπονέρα
-αυτός ήδη απολύθηκε- και του Γρηγορόπουλου σε λίγο, θα είναι ελεύθεροι. Αλλά ξέχασα.
Αυτά είναι “δικά” μας παιδιά. Αυτή είναι η Ελλάδα. Γράφει συνεχώς νέα κεφάλαια αντιδημοκρατικότητας και αδικίας, συνεχίζοντας τις μαύρες σελίδες της πρόσφατης ιστορίας μας…
Το κράτος δολοφόνος, χωρίς
να κρύβεται πλέον Νο.2
Έχει περίπου μια βδομάδα που
ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την
Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα έχουμε
ξαναγράψει, το νομοσχέδιο που
παραδίδει τα πανεπιστήμια βορά
στην ιδιωτική πρωτοβουλία, που
μειώνει τους εισακτέους (για να
τους δώσει δώρο στα ιδιωτικά
ΙΕΚ) που για το παραμικρό τιμωρεί με διαγραφή φοιτητές, που
εγκαθιστά αστυνομία μέσα στα
πανεπιστήμια κλπ. Πήγαν λοιπόν καμιά πενηνταριά φοιτητές
να διαμαρτυρηθούν με την συνήθη κατάληψη στο κτίριο της διοίκησης του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του μεγαλύτερου στην Ελλάδα. Ο πρύτανης, ΧΩΡΙΣ ΝΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟ, κάλεσε τον Εισαγγελέα και δήλωσε πως εξω-πανεπιστημιακοί μπήκαν στο πανεπιστήμιο και πιθανώς θα κάνουν ζημιές. Μπούκαραν λοιπόν
200 και βάλε αστυνομικοί πάνοπλοι, και έριξαν το ξύλο της αρκούδας, σέρνοντας μάλιστα
ένα φοιτητή στο πλακόστρωτο με το κεφάλι (αφού προσπάθησαν να τον στραγγαλίσουν
με ένα λουρί) για παραδειγματισμό, ενώ με
μπουνιές, κλωτσιές και σπρωξίματα συνέλαβαν (ακόμη και άτομα ΕΚΤΟΣ του πανεπιστημίου, που απλά κρατούσαν πλακάτ) 31 άτομα
και τους μπουζούριασαν για μια νύχτα τον ένα
πάνω στον άλλον στην Ασφάλεια. Θαυμάσια
θα πείτε, καλά να τους κάνουν, να μάθουν να
μην διαμαρτύρονται…
Οι φοιτητές κατηγορήθηκαν για άσκηση σωματικής βίας (δηλαδή έδειραν τους πάνοπλους
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αστυνομικούς – ρόμποκοπ), για καταστροφή περιουσίας (ο πρύτανης είπε πως ΔΕΝ
ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΝ ΓΙΝΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ) και
για επικίνδυνη παρουσία σε χώρο λόγω
του COVID (ήταν σε εξωτερικό χώρο και
ήταν στο χώρο των σπουδών τους). Κολοκύθια με τη ρίγανη θα λέγαμε εμείς, είναι
φως φανάρι πως ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στην
ιστορία του Πανεπιστημίου (δεν μετράμε
τις χούντες) μπήκε αστυνομία μέσα στο
χώρο σπουδών για παραδειγματισμό, για
να δώσει ένα μάθημα (πάλι επικοινωνία)
στην ελληνική κοινωνία. Πώς το ξέρουμε
αυτό; Μα η κατάληψη ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ακόμη και τώρα ενώ οι καθηγητές των παιδιών
διαμαρτυρήθηκαν όλοι μαζί για την φρίκη αυτή ΜΑΖΙ με τους φοιτητές τους (στη
φωτό βλέπετε την καθηγήτρια εικαστικών που τους λέει “χτυπήστε εμένα και όχι το παιδί”.
Περιττό να πούμε πως 3 χιλιάδες φοιτητές κατέκλυσαν τα Δικαστήρια την επόμενη μέρα
όπου κρατούνταν οι 31 φοιτητές, οι οποίοι και αφέθηκαν ελεύθεροι για τακτική δικάσιμο.
Αλήθεια πού γίνονται αυτά, αλλού εκτός από την Τουρκία του Ερντογάν; Μα φυσικά στο
κουλ-ιστάν που ψήφισαν όσοι ήθελαν να τιμωρήσουν τους...Αριστερούς (το γινάτι βγάζει
μάτι..). Περιμένετε, δεν έχετε δει τίποτε ακόμη...(και πού να τα δείτε, τα κανάλια που είναι
ιδιοκτησία μαρινάκηδων-βαρδινογιάννηδων-αλαφούζων και δε συμμαζεύεται δεν δείχνουν
τίποτε). Όχι πως δείχνει τίποτε η ΕΡΤ που τυπικά ανήκει σε μας και σας που την πληρώνουμε γενιές και γενιές...
Η χώρα καταποντίζεται απ’ την πολιτική του ατολμία και ανικανότητα και αυτός πάει
στη Βουλή να “κάνει ντα” τον Βαξεβάνη!!!
Τέτοιου είδους συναισθηματική νοημοσύνη την περιμένεις μόνο απ’ τον κούλη. Χαμένος
από τις συζητήσεις με την Αξιωματική Αντιπολίτευση, χωρίς να τους δίνει σημασία για
σημαντικότατα εθνικά ζητήματα, ξαφνικά τους καλεί για να “κάνει ντα” τον Τσίπρα που
ένας δημοσιογράφος, ο Βαξεβάνης γράφει όσα γράφει εναντίον του (αντε απόδειξε οτι ο
Βαξεβάνης έχει σχέση με τον Τσίπρα)!! Η Ελλάδα μετράει 7000 νεκρούς απ’ την Πανδημία, με κύρια υπεύθυνη την ανικανότητα της επιτελικής κυβέρνησης που μετέτρεψε ΟΛΑ
τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία μιας νόσου με αποτέλεσμα να πεθαίνει κόσμος από άλλες
παθήσεις διότι δεν υπάρχουν κρεββάτια ή γιατροί να τους φροντίσουν. Το τουρκικό πλοίο
του Ερντογάν έχει μπει στο Αιγαίο και αλωνίζει και πιθανώς (μαρτυρίες ναυάρχων) κατασκοπεύει πού βρίσκονται τα ελληνικά υποβρύχια!!! Η κρίση Λιγνάδης gate ρίχνει τις πολιτικές ευθύνες στον κούλη επειδή διόρισε ένα παιδο-βιαστή σε υπεύθυνο πόστο και τον
καλύπτει συνεχώς χωρίς ούτε ένα “συγγνώμη” στα άπειρα θύματά του. Και ο κούλης, μέσα
σ’όλα αυτά διαλέγει να καλέσει ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ τους πολιτικούς αρχηγούς στη Βουλή για
να κλαψουρίσει και να τους πει “τι πράματα είναι αυτά που γράφετε στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης”. Γιατί ο κούλης, ως γνωστόν ελέγχει ΟλΕΣ τις τηλεοράσεις και τα περιοδικά και
τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες πλην 3-4 της αντιπολίτευσης και το μόνο που δεν ελέγχει
είναι το διαδίκτυο. Αυτό τον “πονάει”,γι αυτό ήθελε ο άνθρωπος να παραπονεθεί. Στον
λάθος άνθρωπο. Τι φταίει ο Τσίπρας αν ολόκληρη η χώρα είναι στα κάγκελα εξαιτίας είτε
της οικονομικής κρίσης/καταστροφής, είτε των επιθέσεων εναντίον των Πανεπιστημίων,
είτε επειδή καλύπτει ένα παιδο-βιαστή; Η χώρα καταρρέει και αυτός το βιολί του!!! Δεν έχει
υπάρξει πιο “αλλού ταξιδεύω” πρωθυπουργός. Φυσικά ο Τσίπρας τον έκανε… σκόνη στη
Βουλή αναφέροντας πως τον βούρκο του διαδικτύου τον ξεκίνησε ο ίδιος με κατηγορίες
ενάντια στην οικογένεια του Τσίπρα, καθώς και επαναλαμβάνοντας τα ψέματα και τις ανακρίβειες μέσων σαν το “Μακελειό”. Ο κούλης όχι μόνο έχει μεσάνυχτα από το τι συμβαίνει
γύρω του, αλλά και ένα γινάτι επειδή του γράφει τα άπλυτα ο Βαξεβάνης!!! Πήγε για μαλλί
και βγήκε κουρεμένος, για άλλη μια φορά, ο κούλης. Αν σ' αρέσει Μπάρμπα-Λάμπρο ξαναπέρνα από την Άνδρο. Όχι ψέματα;
Είστε απ’ την καλή
πλευρά της Ιστορίας;
Μπορεί να έχετε οικογενειακή παράδοση που αντιπαθεί έως σιχαίνεται την
Αριστερά. Μπορεί να είστε
συντηρητικοί από παράδοση, συνήθεια ή φιλοσοφία. Μπορεί να σας έχουν
βλάψει οι προοδευτικοί, να
έχετε κακές εμπειρίες από
σοσιαλιστές, να μην πιστεύετε στα κόμματα ή στην πολιτική. Αυτό που θα πρέπει
να κάνετε καθώς τα χρόνια
περνάνε είναι να βάλετε το χέρι στην καρδιά και να παραδεχθείτε σε ποια πλευρά της
Ιστορίας είστε. Υπάρχει η σωστή και η λάθος πλευρά της Ιστορίας. Και αυτό δεν εξαρτάται
απ’ τον καθένα μας. Είναι αντικειμενικά η ίδια για όλους, όσα χρόνια και να περάσουν. Για
παράδειγμα, δεν μπορεί να θεωρείτε ήρωα τον Καραϊσκάκη και ήρωες και τους Μαυρομιχαλαίους. Δεν μπορεί ο Μπελογιάννης να ήταν “προδότης” και ο Παπαδόπουλος της
Χούντας“ήρωας”. Όποιος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό πως δηλαδή η Ιστορία γράφεται ΜΙΑ φορά απ’ την σωστή πλευρά, αλλά μερικοί από μας διαλέγουν και παίρνουν ό,τι
τους συμφέρει, άλλοτε τη σωστή, άλλοτε την λάθος, και πως αυτό που διαλέξαμε επειδή
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μας συμφέρει, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ Η ΣΩΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, τότε πιστεύουν σε
παραμύθια. Η Ιστορία είναι ΑΛΗΘΕΙΕΣ και δικαιώνεται με το πέρασμα του χρόνου. Διαβάστε κανα βιβλίο, μιλήστε με κανένα ιστορικό. Όχι πουλημένο ιστορικό. Υπάρχουν άφθονοι
καλοί ερευνητές, ΤΙΜΙΟΙ και σωστοί στη δουλειά τους. Αυτά τα γράφω γιατί έχουμε την τιμή
στη στήλη μας να παραθέτουμε έναν Αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, το Νικήτα Γεωργακόπουλο που ΣΙΓΟΥΡΑ βρίσκεται στη ΣΩΣΤΗ πλευρά της Ιστορίας. Το έχει αποδείξει η ζωή.
Όποιοι δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτό κακό του κεφαλιού τους. Η Ιστορία τους έχει
ήδη πετάξει στο καλάθι των αχρήστων. Απολαύστε λοιπόν τον Νικήτα και τα γραπτά του
όσο ακόμη έχουμε σώας τας φρένας για να τον διαβάζουμε και αυτός να γράφει αλήθειες,
από τη ΣΩΣΤΗ πλευρά της Ιστορίας...
Νικήτα Γεωργακόπουλου:
Τι Έχεις Γιάννη Ό,τι Είχα Πάντα.
Είμαι ένας από τους πολλούς Έλληνες που ζουν μόνιμα στο εξωτερικό πάνω από 60
χρόνια. Ποτές όμως δεν ξέχασα την Πατρίδα μου και τον τόπο που γεννήθηκα. Τώρα στα
βαθιά μου γηρατειά
είναι πολύ δύσκολο να ξαναδώ την Πατρίδα μου Ελλάδα, το χωριό μου, το σπίτι που
γεννήθηκα και όσους έχουν απομείνει από την οικογένειά μου. Κάποιος μπορεί να με
ρωτήσει γιατί ξενιτεύτηκα. Απαντώ: Με ανάγκασαν να φύγω. Η Κυβέρνηση της Δεξιάς και
το παρακράτος. Το έγκλημά μου και της οικογένειάς ήταν που λάβαμε μέρος στη Εθνική
Αντίσταση 1941—1944 ενάντια στους κατακτητές Γερμανο-ιταλους φασίστες και ενάντια
στους Αγγλοαμερικανούς ιμπεριαλιστές νεοκατακτητές 1946 -1949 και στις δυο περιπτώσεις για την λευτεριά της πατρίδας μας. Η οικογένειά μου είχε 4 θύματα.
Δεν έπαψα όμως να παρακολουθώ κάθε μέρα το τί γίνεται στη Ελλάδα.
Η Σημερινή Κυβέρνηση μου θυμίζει παλιές εποχές Χουντοκρατίας. Ποιοι Κυβερνούν την
Ελλάδα σήμερα; Οι γιοι, τα εγγόνια και τα δισέγγονα των συνεργατών των κατακτητών
Γερμανο-ιταλών 1941-1944 καθώς και την περίοδο 1945- 1949 όπου οι ‘’σύμμαχοί’’ μας
Αγγλοαμερικανοί βοήθησαν για τον εμφύλιο πόλεμο που έχασαν τη ζωή τους πάνω από
35.000 Ελληνόπουλα και από τις δυό πλευρές.
Δημοσιογράφος που έκανε ερώτηση στον Στρατηγό Μαντά για τον εμφύλιο η απάντησή
του ήταν: Όλοι τους ήταν παιδιά της Ελλάδας.
Η Δεξιά και το παρακράτος βάφτισαν τους Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης προδότες.
Τους τιμώρησαν με φυλακίσεις, εξορίες και εκτελέσεις. Τους συνεργάτες των κατακτητών
που ήταν προδότες τους βάφτισαν αγωνιστές και τους μίσθωσαν.
Να τι γράφει στα «Απομνημονεύματά» του ο Μακρυγιάννης.
«Αφού φτιάσαμεν το ρωμέικον μας κάνατε και είλωτες. Θα μας παλουκώσετε γιατί χύσαμε
το αίμα μας δαύτην την πατρίδα και τίποτις δε κερδίσαμε. ... Τώρα ταλαιπωρούν τους
αγωνιστάς και χήρες σκοτωμένων κι ορφανά τους κι όσους θυσίασαν το δικό τους δια την
λευτεριά της πατρίδος. ...Η πατρίδα δεν λυτρώθη με παραμύθια, λευτερώθηκε με θυσίες
και αίματα κι όχι να βραβεύονται οι κόλακες και οι αγωνισταί να αδικούνται. ...Γιόμισαν οι
χάψες ( φυλακές) του κράτους, μας πήραν τη ματοκυλισμένη μας γη, την αγόρασαν από
ένα γρόσι το στρέμμα και βάλαν εμάς με τ’ αλέτρι και τραβούμε το γενί και βγάνομεν των
συγγενών μας τα κόκαλα...’’ Συνεχίζοντας αναφέρει:
Οι Έλληνες είναι ευλογημένο έθνος όταν τους κυβερνάει ειλικρίνεια.
Πάντοτες είχα υποψία από τους ανθρώπους όπου κάνουν την τύχη τους με τους ξένους.
Κλαίτε την πατρίδα και τους αγωνιστάς καθώς κλαίγει η φώκια τον πνιμένον -είναι τα δάκρυα της καυτερά, σαπίζει τον πνιμένον και κάθεται και τον τρώγει.
Εσείς οι ψωργιασμένοι εγίνατε κόντηδες κι εκείνοι οπόχυσαν το αίμα τους ούτε ένα σίδερον
σταυρόν δεν έχουν. Η πατρίδα θέλει αρετή κι όχι κατασκόπους.
Σκλάβος δεν τους είμαι, εις τον Τούρκο ήμουν σκλάβος.
Ο άνθρωπος κάνει τα φώτα κι όχι τα φώτα τον άνθρωπο. Όσο μπορούμεν να τους πάψομεν τους ξένους και να τηρούμεν την δουλειά μας. Η ιστορία θέλει πατριωτισμό.
Δεν ήθελα χρήματα και βιό, ήθελα σύνταμα διά την πατρίδα μου, να κυβερνηθεί με νόμους
κι όχι με το «έτζι θέλω».
Το λοιπόν δουλέψαμεν όλοι μαζί να την φυλάμεν κι όλοι μαζί και μην λέγει ούτε ο δυνατός
«εγώ», ούτε ο αδύνατος. Ξέρετε πότε να λέγει ο καθείς «εγώ»; Όταν αγωνιστεί μόνος του
και φτιάσει ή χαλάσει, να λέγει «εγώ» όταν όμως αγωνίζονται πολλοί και φτιάνουν τότε να
λένε «εμείς».
Ο Μακρυγιάννης γράφει: Το τι έγινε μετά την απελευθέρωση από τον Τουρκικό ζυγό και
το πώς «τιμήθηκαν» οι οπλαρχηγοί και οι αγωνιστές. Αφού φτιάσαμεν το ρωμέικό μας,
μας κάνατε και είλωτες. Θα μας παλουκώσετε γιατί χύσαμε το αίμα μας δι’ αυτήν την πατρίδα και τίποτις δε κερδίσαμε ...Τώρα ταλαιπωρούν τους αγωνιστάς και χήρες κι ορφανά
κι όσους θυσίασαν το δικό τους διά την λευτεριά της πατρίδος. Το Γέρο του Μωριά Θεόδωρο Κολοκοτρώνη τον δίκασαν 18 χρόνια φυλακή!!!.Κατηγορώντας τον ως προδότη του
νεοσύστατου κράτους.
Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται μετά από 124 χρόνια. 1945-1949.
Το κράτος της Δεξιάς και το παρακράτος έκαναν πάρα πολλά χειρότερα στους Αντιστασιακούς Αγωνιστάς μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανο-ιταλούς φασίστες το 1944.
Δολοφονούσαν, βίαζαν, φυλάκιζαν, εξόριζαν γεμίζοντας τα νησιά μας από Αντιστασιακούς.
Πάρα πολλοί από αυτούς δεν γύρισαν στα σπίτια τους, πέθαναν στον τόπον της εξορίας
τους. Χιλιάδες Αγωνιστές εκτελέστηκαν. Το έγκλημά τους ήταν που πολέμησαν τον κατακτητή ελευθερώνοντας την Πατρίδα τους. Η Πρώτη μετακατοχική Κυβέρνηση είχε Υπουργό
Δημοσίας τάξεως τον πράκτορα των Γερμανοεγγλέζων, τον Αντάρτη του Ε.Δ.Ε.Σ. Ναπολέοντα Ζέρβα που σε μια νύχτα τα λαγωνικά του συνέλαβαν 7. 000 Αντιστασιακούς και
τους έστειλε στο Ελληνικό νταχάου της Μακρονήσου. Το ίδιο έκαναν όλες οι μετακατοχικές
Κυβερνήσεις. Το ίδιο έκανε και ο χασάπης της Πελοποννήσου Ιμπραήμ Υποστράτηγος
Πεντζόπουλος το 1949 Όλοι τους σκόπιμα και συνειδητά έθαψαν τον Αγώνα του λαού μας
1941—1944 καθώς και τον αγώνα κατά των Αγγλοαμερικανών αποικιοκρατών ιμπεριαλιστών 1946—1949 υπακούοντας τυφλά στα ξένα κέντρα αποφάσεων που επαίρναν για την
Ελλάδα οι «Φίλοι και Σύμμαχοί μας».
Φλεβάρης 2021, Τορόντο
Νικήτας Αλεξ. Γεωργακόπουλος

20

T R AV E L L I N G

Greek Press | February 26, 2021

Μια μυθική εξερεύνηση στα χωριά του Ολύμπου
Αναζητάς την αυθεντική παράδοση
ή μήπως θέλεις να ζήσεις μια ευκαιρία απόδρασης στη φύση; Ό,τι
και αν σε φέρνει εδώ, τα χωριά του
Ολύμπου είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι στο μυθικό αυτό βουνό, κατοικούσαν κάποτε οι θεοί της αρχαίας
Γιάννης
Κακαγιάννης Ελλάδας.
Ίσως να μην πιστεύεις ότι στον Όλυμπο ζουν ακόμα οι 12 θεοί - ανάμεσά τους και ο πανίσχυρος Δίας… Αυτό που σίγουρα
δε μπορείς να αμφισβητήσεις, είναι ότι μέσα στα δάση
του, που αποτελούν τον πρώτο Εθνικό Δρυμό της Ελλάδας και απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO, θα βρεις
μοναδικής ομορφιάς χωριά με κατοίκους αποφασισμένους να διατηρήσουν ζωντανές τις παραδόσεις και τις
συνήθειες τους.
Τα χωριά του Ολύμπου γίνονται όλο και πιο δημοφιλή
στους επισκέπτες, που σιγά, σιγά ανακαλύπτουν, πόσες πολλές δραστηριότητες μπορεί πράγματι να απολαύσει κανείς
εδώ (πεζοπορία, mountain biking, ιππασία ή αν διψάς για κάτι
που ανεβάζει ακόμα πιο πολύ την αδρεναλίνη, κανό, αναρρίχηση, παραπέντε ή 4Χ4 στους ορεινούς χωματόδρομους).
Και αν νομίζεις ότι θα εξερευνήσεις χωριά απομονωμένα και
έρημα, σου λέμε και αυτό… Οι κάτοικοι των χωριών, που είχαν φύγει για τους παραθαλάσσιους οικισμούς, επέστρεψαν
για να ανακαινίσουν παραδοσιακά κτήρια μακεδονικής αρχιτεκτονικής και να ανοίξουν ξενώνες, ταβέρνες ή καταστήματα με χειροποίητα, τοπικά προϊόντα. Άρα εδώ, θα βρεις τα
πάντα.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Λιτόχωρο
Θέλεις να δεις τι θα πει «ζωή στο χωριό» στον Όλυμπο; Έλα
στο Λιτόχωρο-μια μικρή κωμόπολη, που γρήγορα θα γίνει
η βάση σου για τις εξορμήσεις στο βουνό. Στην παλιά πόλη
θα βρεις δείγματα κλασικής μακεδονικής αρχιτεκτονικής (διώροφα οικήματα με ξύλινα δοκάρια στην οροφή και ξύλινα
μπαλκόνια), ενώ τα νεοκλασικά καπετανόσπιτα μαρτυρούν
την ισχυρή ναυτική παράδοση του τόπου. Πολλά από τα
στενά σοκάκια φεύγουν και γυρνάνε στην κεντρική πλατεία
(όπως συμβαίνει συχνά στα χωριά), ενώ από εστιατόρια και

καφέ θα βρεις απ’ όλα, και μοντέρνα και παραδοσιακά. Αν
ψάχνεις πιο έντονα την αυθεντικά παραδοσιακή ατμόσφαιρα
διάλεξε να καθίσεις σε κάποιο από τα ταβερνάκια κατά μήκος του ποταμού Ενιπέα ή να απολαύσεις τσίπουρο με μεζέ
στο κέντρο του χωριού. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται οι
Μύλοι με τους ανεμόμυλους, αλλά και τα παρεκκλήσια των
Αγίων Αποστόλων και του Προφήτη Ηλία. Από εδώ μπορείς
να πάρεις το πεζοπορικό μονοπάτι μακράς απόστασης Ε4.
Άνω Σκοτίνα
Ξέρεις τι κάνει την Άνω Σκοτίνα τόσο ατμοσφαιρική; Ότι μπαίνοντας στο χωριό, στα 750μ. στους πρόποδες του Ολύμπου,
σε περιβάλλει πυκνό δάσος από έλατα και οξιές. Πολλά από
τα σπίτια χρονολογούνται από τον 17ο ή τον 18ο αιώνα, ενώ
η εκκλησία του Αγίου Αθανασίου με το θαυμάσιο ξυλόγλυπτο
εικονοστάσι της, έχει κατασκευαστεί τον 14ο αιώνα. Κάποια
στιγμή οι κάτοικοι της Άνω Σκοτίνας άρχισαν να μετακινούνται σε άλλους τόπους. Σιγά, σιγά όμως επέστρεψαν, ανακαινίζοντας τα σπίτια τους και ανοίγοντας ξενώνες και ταβέρνες.
Η «καρδιά» του χωριού χτυπά στην κεντρική πλατεία με την
εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (19ος αιώνας) και το
πελώριο πλατάνι. Η θέα από εδώ φτάνει μέχρι τη θάλασσα
και γύρω από το χωριό υπάρχουν πολλά μονοπάτια, κατάλληλα για πεζοπορία, mountain biking ή 4x4.
Παλαιός Παντελεήμονας
Ακόμα ένα χωριό με ιστορία αιώνων, από εκείνα που κάποια

στιγμή οι κάτοικοί τους τα εγκατέλειψαν για να μετοικήσουν στη θάλασσα, μέχρι που γύρισαν για να φέρουν
νέα πνοή στα μακεδονικής τεχνοτροπίας κτήρια, ανοίγοντας παραδοσιακές ταβέρνες και ξενώνες. Στους
δρόμους του χωριού δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα,
ενώ στη γεμάτη πλατάνια (και μια εκκλησία, του Άγιου
Παντελεήμονα) κεντρική πλατεία μπορείς να απολαύσεις ένα ποτηράκι ντόπιο κρασί ή τσίπουρο φτιαγμένο
από κούμαρα. Γύρω σου θα βρεις ακόμα μαγαζάκια
που πουλάνε χειροποίητα ζυμαρικά και γλυκά, αλλά
και μέλι από αγριολούλουδα.
Παλαιοί Πόροι
Ένα χωριό που άργησε να αποκτήσει σύγχρονες ανέσεις (όπως ηλεκτρικό ρεύμα) σε σχέση με τα γειτονικά
του χωριά, δεν υπολείπεται όμως σε γοητεία και αυθεντικότητα. Πολλά από τα στενά σοκάκια με τα παραδοσιακά οικήματα από τον 18ο και 19ο αιώνα οδηγούν στην κεντρική πλατεία με το πανύψηλο πλατάνι,
τη βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και τη μοναδική
θέα στο Θερμαϊκό Κόλπο. Και ενώ αρκετά από τα σπίτια του
χωριού έχουν μετατραπεί σε ξενώνες, ακριβώς επάνω από
τον οικισμό υπάρχει δάσος, στο οποίο -αν ψάξεις- θα βρεις
δύο πανέμορφες εκκλησίες: των Αγίων Αποστόλων και της
Ζωοδόχου Πηγής.
Δίον
Για το τέλος της εξόρμησης στα χωριά του Ολύμπου σου κρατήσαμε ακόμα ένα ιστορικό μέρος. Το Δίον ήταν ο πιο ιερός
λατρευτικός τόπος για τον βασιλιά Φίλιππο Β’ και τον γιο του
Μέγα Αλέξανδρο (4ος αιώνας π.Χ.), ενώ ο γεμάτος πράσινο
και φυσικές πηγές αρχαιολογικός χώρος που θα συναντήσεις
εδώ, ήταν αφιερωμένος στο Δία. Κάνοντας μια βόλτα στο
πάρκο θα ανακαλύψεις ιερά αφιερωμένα στο βασιλιά των
θεών και (μεταξύ άλλων) στην αιγυπτιακή θεότητα Ίσιδα. Ο
χώρος περιλαμβάνει και μουσείο, ενώ το αρχαίο θέατρο του
Δίου φιλοξενεί πολιτιστικά γεγονότα, όπως εκδηλώσεις του
Φεστιβάλ Ολύμπου , το οποίο πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι. Ένας από τους δρόμους έξω από το Δίον οδηγεί στο
εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου, όπου έχει την αφετηρία
του το διάσημο φαράγγι του Ορλιά: μια τέλεια ευκαιρία για
εξερεύνηση στη φύση (ή και ακόμα πιο περιπετειώδεις δραστηριότητες). Φυσικά μην ξεχάσεις να κλείσεις τη μέρα σου με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δηλαδή, σε ταβέρνα απολαμβάνοντας αυθεντικά, ντόπια πιάτα.

ΕΟΤ: Καμπάνια διαρκείας για τη νέα χρονιά - Προσαρμοστικότητα
και ευελιξία για την προβολή του τουρισμού

Ως επιταχυντής εξελίξεων στο
μέτωπο της προβολής και διαφήμισης της Ελλάδας στο εξωτερικό έχει λειτουργήσει μέχρι
τώρα η πανδημία, με τον ΕΟΤ,
σε πρώτο πλάνο, να απαντά για
πρώτη φορά με καμπάνια διαρκείας, η οποία θα εκκινήσει μόλις
οι συνθήκες το επιτρέψουν. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός
γραμματέας του ΕΟΤ, Δημήτρης
Φραγκάκης, εστιάζει στο τριετές
στρατηγικό πλάνο προβολής και
επικοινωνίας της Ελλάδας, που έχει εκπονήσει ο ΕΟΤ και δίνει το στίγμα των δράσεων του οργανισμού το επόμενο διάστημα στο σκέλος της προβολής. Παράλληλα
εμπειρογνώμονες του κλάδου της επικοινωνίας και της διαφήμισης μεταφέρουν στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ πως απαντούν στις προκλήσεις
που έχουν δημιουργηθεί από την πανδημία
στον επιχειρηματικό στίβο.
Προσαρμοστικότητα και ευελιξία
Αυτό που χαρακτηρίζει τον ΕΟΤ αυτή την
περίοδο είναι η προσαρμοστικότητα και η
ευελιξία στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο κ. Φραγκάκης. «Από μόνο του το γεγονός ότι ο ΕΟΤ έχει καταρτίσει ένα τριετές

στρατηγικό πλάνο προβολής και επικοινωνίας της Ελλάδας στις αγορές του εξωτερικού, που όχι μόνο θα εστιάσει σε μια
καμπάνια για το 2021, αλλά θα είναι ένας
οδικός χάρτης για το πως κινηθούμε και τα
επόμενα χρόνια, είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν», αναφέρει
ο κ. Φραγκάκης. Στην πράξη το νέο διαφημιστικό πρόγραμμα του ΕΟΤ, που θα προβάλλει την Ελλάδα στο εξωτερικό είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο, που θα μπορεί
να προσαρμόζεται στις εκάστοτε συνθήκες,
συμπληρώνει.
Προβολή διαρκείας
Φέτος η καμπάνια προβολής της Ελλάδας δεν θα είναι δίμηνη και τρίμηνη, όπως
στο παρελθόν, αλλά θα είναι εξάμηνη και

οκτάμηνη,
υπογραμμίζει
ο κ. Φραγκάκης και προσθέτει πως η ένταση της
θα αυξομειώνεται, όποτε
χρειάζεται ανάλογα με τη
ζήτηση αλλά και τις χώρες
στόχευσης. Σε ό,τι αφορά
το περιεχόμενο της καμπάνιας, σύμφωνα με τον ίδιο,
αυτό θα είναι έτοιμο μέχρι
τα τέλη Μαρτίου και η εκκίνηση της θα γίνει όταν το
επιτρέψουν οι συνθήκες.
Είναι χαρακτηριστικό πάντως, πως η διαφημιστική εκστρατεία για παράδειγμα στο
Ισραήλ θα ξεκινήσει νωρίτερα, αφού τα νέα
στο μέτωπο του εμβολιασμού είναι πολύ
ενθαρρυντικά, εξήγησε.
Δίνοντας το στίγμα του μηνύματος που θα
εκπέμψει εφέτος η Ελλάδα στις αγορές
του κόσμου, ο κ. Φραγκάκης επεσήμανε
ότι αυτό συμπυκνώνεται στο γεγονός ότι η
Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί να προσφέρει τα πάντα στον επισκέπτη, όλες τις
εποχές του χρόνου. Μάλιστα αποκάλυψε
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι πέραν της κεντρικής καμπάνιας προβολής, θα υπάρξουν και άλλες
4 μικρότερες (Micro Campaigns), που θα
προβάλλουν τη γαστρονομία, τον θαλάσσιο

τουρισμό, τον τουρισμό υπαίθρου αλλά και
τον τουρισμό υγείας και ευεξίας.
Παρών ο ΕΟΤ στην ΙΤΒ 2021 με 2150
επιχειρήσεις
Στο μεταξύ το πρόγραμμα προβολής και
διαφήμισης της Ελλάδας στο εξωτερικό περιλαμβάνει και συμφωνίες για προγράμματα συνδιαφήμισης με αεροπορικές εταιρίες
και διοργανωτές ταξιδίων (tour operators),
όπως είπε ο κ. Φραγκάκης, αφού ο στόχος
είναι η Ελλάδα το 2021 είναι να πάει καλύτερα από το 2020 σε ό,τι αφορά τα τουριστικά
της μεγέθη. Υπο το πρίσμα αυτό, η Ελλάδα
μέσω του ΕΟΤ θα είναι παρούσα στο σημαντικότερο ραντεβού του παγκόσμιου τουρισμού, την ΙΤΒ 2021, που φέτος θα διεξαχθεί
ψηφιακά και όχι με φυσικά περίπτερα στο
Βερολίνο. Για την ΙΤΒ 2021 που διεξάγεται
από τις 9 με 13 Μαρτίου, ο ΕΟΤ θα είναι
παρών με 250 επιχειρήσεις, ενώ σε συνεργασία με το ΞΕΕ θα παρουσιαστεί ειδική θεματική για τα ελληνικά μπουτίκ ξενοδοχεία.
Την ίδια στιγμή θα γίνει και ειδική παρουσίαση 20 ελληνικών Start Up εταιριών, που
εξάγουν καινοτόμα τουριστικά προϊόντα.
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Η Ελλάδα στην κορυφή των
προτιμήσεων των Ευρωπαίων
για φέτος το καλοκαίρι
Οι αγαπημένοι προορισμοί διακοπών των
Ευρωπαίων για το επόμενο καλοκαίρι είναι
η Ελλάδα και η Ισπανία, σύμφωνα με την
TUI τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό όμιλο στον
κόσμο.
Πιο συγκεκριμένα στην κορυφή των προτιμήσεων των Ευρωπαίων για φέτος βρίσκονται το νησί της Κρήτης και τα Κανάρια
Νησιά. Αυτό προκύπτει από τον «Άτλαντα
διακοπών-Καλοκαίρι 2021» του ομίλου, ο
οποίος αξιολογεί τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών της TUI στην Ευρώπη.
Την Κρήτη, η οποία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα προορισμών που προτιμούν οι πελάτες της TUI στην Ευρώπη, ακολουθούν το ισπανικό νησί Γκραν Κανάρια, η
Ρόδος, η Τενερίφη και η Αντάλια.
Ο εν λόγω Άτλαντας περιλαμβάνει επίσης
μια επισκόπηση των προτιμήσεων από
κάθε χώρα. Για πρώτη φορά, η Κρήτη είναι ο
κορυφαίος προορισμός για τους Γερμανούς.
Το ελληνικό νησί ανεβαίνει δύο θέσεις στην
κατάταξη σε σύγκριση με το προηγούμενο
έτος και αντικαθιστά έτσι την επί σειράν
ετών πρώτη Μαγιόρκα, η οποία κατατάσσεται δεύτερη. Η Ρόδος και η Κως ανεβαίνουν
επίσης δύο θέσεις και καταλαμβάνουν τις
θέσεις τρία και τέσσερα.
Φέτος, οι Βρετανοί παραθεριστές προτιμούν το Νταλαμάν στην τουρκική Ριβιέρα
και ακολουθούν η Κύπρος, η Αττάλεια, η
Τενερίφη και η Ρόδος.
Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, τα ελληνικά νησιά είναι ο νούμερο ένα προορισμός
για Φινλανδούς, Δανούς, Νορβηγούς και
Σουηδούς, ακολουθούμενα από τη Μαγιόρκα, την Αττάλεια και την Κύπρο.
Οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί προτιμούν την
Αττάλεια και την τουρκική Ριβιέρα αυτό το
καλοκαίρι, ενώ τα δύο ελληνικά νησιά Κρήτη και Ρόδος, καθώς και η Μαγιόρκα και η
Τενερίφη είναι επίσης πολύ δημοφιλή.
Αυτή τη φορά, οι Γάλλοι παραθεριστές

επέλεξαν τη Σικελία ως τον αγαπημένο
τους προορισμό και ακολουθούν ελληνικοί
και ισπανικοί προορισμοί. Η TUI, ωστόσο,
επισημάνει ότι οι Γάλλοι θα έκαναν ευχαρίστως διακοπές και στη χώρα τους αυτό το
καλοκαίρι.
Ο Άτλας της TUI δείχνει ότι η Ελλάδα και
η Ισπανία συνεχίσουν να έχουν υψηλή ζήτηση. Η Ελλάδα ήταν ήδη ο πιο δημοφιλής
ταξιδιωτικός προορισμός το καλοκαίρι του
2020. Οι χαμηλοί δείκτες μόλυνσης από
τον COVID-19, τα εκτεταμένα μέτρα υγιεινής και μια μεγάλη ποικιλία εναλλακτικών
προτάσεων συνέβαλαν στην επιτυχία της
Ελλάδας.
Στην Ισπανία, τα Κανάρια Νησιά είναι οι κορυφαίοι προορισμοί των κρατήσεων. Ωστόσο, η TUI αναμένει αύξηση των κρατήσεων
για τις Βαλεαρίδες Νήσους και την Τουρκία
τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό προκύπτει
ήδη από την αναζήτηση των πελατών στις
σελίδες κρατήσεων της TUI για διάφορες
χώρες.
Μια άλλη σημαντική πτυχή των κρατήσεων
είναι ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση για ξενοδοχεία υψηλότερης κατηγορίας και superior
δωμάτια. «Η διάθεση να προσφέρουν στον
εαυτό σας κάτι ιδιαίτερο αυτό το καλοκαίρι
δείχνει την αγάπη των Ευρωπαίων για τα
ταξίδια και την επιθυμία να περάσουν τις διακοπές τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες»,
σύμφωνα με την TUI.

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις «ζεσταίνουν τις μηχανές»
Παραμένοντας στο μέτωπο της προβολής
και διαφήμισης, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις «ζεσταίνουν τις μηχανές τους» για τη
νέα χρονιά ευελπιστώντας σε μια καλή χρονιά. Στην παρέμβαση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλης από το τμήμα
μάρκετιγκ και επικεφαλής επικοινωνίας του
ξενοδοχειακού ομίλου Metaxa Hospitality
Group σημειώνει ότι ο όμιλος ήδη έχει έχει
καταρτίσει τον προγραμματισμό του στο
σκέλος των πωλήσεων και του μάρκετιγκ.
Μάλιστα τις επόμενες ημέρες ξεκινάει ημέρες καριέρας για την αναζήτηση του προσωπικού που θα στελεχώσει τα ξενοδοχεία
του ομίλου, καθώς εκτός συγκλονιστικού
απροόπτου, θα ανοίξουν όλες οι μονάδες
του ομίλου.
Ο κ. Τριανταφύλλης δίνοντας το στίγμα των
αλλαγών που έχει επιφέρει η πανδημία στο
μέτωπο της προσέλκυσης επισκεπτών τονίζει ότι πλέον όλα θα κριθούν στις κρατήσεις
της τελευταίας στιγμής έως και 3 ημέρες νωρίτερα, πριν την έλευση του επισκέπτη στον
επιθυμητό προορισμό. Δηλαδή, ο υποψήφιος επισκέπτης μπορεί να κλείσει το ταξίδι
του για την Κρήτη, ακόμα και την Πέμπτη και
να ταξιδεύσει το Σάββατο. Αυτό αναφέρει ο

κ. Τριανταφύλλης θα είναι πολύ συχνό εφέτος ειδικά για προορισμούς που απέχουν 2
με 3 ώρες με το αεροπλάνο.
Από το Dreaming στο Planning με κατάληξη το Booking....
«Ο καταναλωτής είναι σε μια παρατεταμένη περίοδο ονειροπόλησης διακοπών
(Dreaming) και ελπίζουμε να περάσει στο
σχεδιασμό αυτών (Planning) και "ξαφνικά"
να κάνει την κράτηση (Booking)» υπογραμμίζει ο κ. Τριανταφύλλης θέλοντας να περιγράψει πόσο δύσκολο είναι μια τουριστική
επιχείρηση να προσαρμοστεί σ΄ αυτό το
μοντέλο. Υπό αυτές τις συνθήκες τονίζεται
ότι είναι πολύ δύσκολο για κάποια εταιρία
να ακολουθήσει έναν σχεδιασμό συγκεκριμένο και οι περισσότεροι παρακολουθούν
έρευνες, τάσεις και πάνε βήμα-βήμα, αφού
δύσκολα μπορεί να «πατήσει» κάποιος σε
ένα συγκεκριμένο πλάνο πωλήσεων και
μάρκετιγκ. Για τον κ. Τριανταφύλλη πάντως,
ο ρόλος των μεγάλων οργανωτών ταξιδίων-γραφείων (Tour Operators) σε αυτές τις
συνθήκες καταγράφεται πολύ σημαντικός,
καθώς προσφέρουν ασφάλεια και σιγουριά
στον υποψήφιο τουρίστα. Πλέον όλοι αναζητάνε εγγύηση ασφάλειας και αν κάτι δεν
πάει καλά στο ταξίδι, ο πελάτης θα ξέρει
που θα αναζητήσει ευθύνες.
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«Έγραψαν» ιστορία ΟΦΗ
και Λουκάς Βύντρα

Ντίνος
Μέλλιος

Δύο ήταν τα ρεκόρ που
καταγράφηκαν στην
προηγούμενη
(23η)
αγωνιστική της Super
League με την ομάδα
του ΟΦΗ, μάλιστα, να
«γράφει» ιστορία για
τον... λάθος λόγο!

Πιο συγκεκριμένα, η
ήττα με 1-0 στα Γιάννενα ήταν η έβδομη διαδοχική για τους Κρητικούς στο
πρωτάθλημα, κάτι το οποίο συμβαίνει
για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αναλυτικά , σε όλο αυτό
το διάστημα γνώρισε την ήττα από ΠΑΟΚ
(0-3), Παναθηναϊκό (2-0), Αστέρα (0-1), ΑΕΚ
(0-2), Ολυμπιακό (3-0), Βόλο (1-2) και ΠΑΣ
(1-0).
Όσον αφορά το προηγούμενο αρνητικό του
ρεκόρ; Ο ΟΦΗ είχε σημειώσει έξι σερί ήττες στο πρωτάθλημα, τις σεζόν 2014-15 και
1968-69.
Από την άλλη πλευρά, ο... βιονικός Λουκάς
Βύντρα έγινε, στο ματς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή 21/2, ο πρώτος ποδοσφαιριστής που
αγωνίστηκε στην Α’ Εθνική (Super League)

έχοντας κλείσει τα 40 του χρόνια, χωρίς να
είναι τερματοφύλακας. Παράλληλα, κατάφερε να «σπάσει» το ρεκόρ που κρατούσε μέχρι πρότινος ο Έλληνας διεθνής παλαίμαχος Τάσος Μητρόπουλος (39 ετών, 9 μηνών
και 2 ημερών, 25.05.1997, Βέροια – ΟΦΗ).
Πλέον, μπροστά από τον Βύντρα βρίσκονται μόνο οι -παλαίμαχοι- τερματοφύλακες
Μίλαν Σέβο (40 ετών, 6 μηνών και 11 ημερών, 26.03.2000, Τρίκαλα – ΟΦΗ), Αντώνης
Νικοπολίδης (40 ετών, 3 μηνών και 2 ημερών, 17.04.2011, Ολυμπιακός – ΑΕΛ) και
Φώτης Στρακόσα (40 ετών, ενός μήνα και
26 ημερών, 25.05.2005, Πανιώνιος – Εργοτέλης), ενώ ο διεθνής αμυντικός μπορεί να
ξεπεράσει τους δύο από αυτούς, αν παίξει
ως το τέλος των πλέι-αουτ.

“ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ” Κάποιος άνθρωπος διηγόταν τη ζωή του
προτού γνωρίσει τον Χριστό και μετά που τον πίστεψε και τον έκανε
αρχηγό του. “Δούλευα σε ένα μηχανουργείο. Χειμώνα -καλοκαίρι
μέσα στα λάδια, τα παγωμένα και πυρωμένα σιδερα. Όλη τη μέρα
περίμενα να βραδιάσει για να πάω να γλεντήσω. Αν και δεν είχα
πολλά χρήματα, ήθελα να είμαι άνθρωπος της νύχτας. Σε ένα
νυχτερινό κέντρο έως τα ξημερώματα ξόδευα όλα μου τα χρήματα.
Όλα αυτά γίνονταν στη ζωή μου, έως ότου κάποια μέρα ήρθα
αντιμέτωπος με τον Ιησού Χριστό. Κοντά του βρήκα αυτό που έψαχνε
η δόλια μου ψυχή. Ξαναγεννήθηκα. Τέρμα τα ξενύχτια στους
σκοτεινούς τόπους. Έχω γυναίκα και παιδιά. Το μεροκάματό μου δεν
άλλαξε, αλλά είναι ευλογημένο από τον Θεό. Ο Ιησούς Χριστός μου
γεμίζει την καρδιά από ειρήνη και χαρά”.
Αυτή είναι η ομολογία ενός ανθρώπου που σώζει και αναγεννά ο
Ιησούς Χριστός. Μόνο ο Ιησούς Χριστός κάνει τέτοια θαύματα! Μιά
γυναίκα απελπισμένη, ήταν έτοιμη να αυτοκτονήσει. Είχε έτοιμη μια
ποσότητα από φάρμακα και σχεδίαζε μόλις φθάσει στο σπίτι της να
τα πάρει μαζωμένα για να πεθάνει. Θυμήθηκε τα λόγια που είχε πει
κάποιος “ο Χριστος σώζει”. Αυτό ήταν που την σταμάτησε να
αυτοκτονήσει. Έκανε ο Θεός το θαύμα Του και το έλεγε παντού.
Αν θέλεις ΔΩΡΕΑΝ το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ αναγνωρισμένο από το
Πατριαρχείο Κων/πόλεως και το DVD με τη ζωή και τα πάθη του
Χριστού Τηλεφώνησε στο 416-298-3919

Super League Ελλάδα:
Το «πανόραμα» της 24ης
αγωνιστικής (27/2 - 1/3)
Με δύο αναμετρήσεις ξεκινά, το Σάββατο 27/2, η 24η αγωνιστική της ελληνικής
Super League: πιο συγκεκριμένα, ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται στις 10:15 στο «Γ.
Καμάρας» τον ΟΦΗ, ενώ στις 12:30 αναμετρώνται Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΟΚ στο
«Θ. Κολοκοτρώνης».
Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται και την Κυριακή 28/2 με τις αναμετρήσεις Άρης-Ατρόμητος στις 08:00, ΑΕΛ-Παναιτωλικός και
Λαμία-ΠΑΣ Γιάννινα στις 10:15, ενώ ξεχωρίζει το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη στο γήπεδο της Λεωφόρου,
στις 12:30 την ίδια μέρα.
Η 24η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα 1/3 με την αναμέτρηση Βόλος-Ολυμπιακός στις 12:30.
Η βαθμολογία της Super League: 1. Ολυμπιακός (58), 2. ΠΑΟΚ (46), 3. Άρης (44), 4.

ΑΕΚ (44), 5. Παναθηναϊκός (41), 6. Αστέρας
Τρίπολης (38), 7. Βόλος (30), 8. Ατρόμητος
(26), 9. ΠΑΣ Γιάννινα (24), 10. Απόλλων
Σμύρνης (22), 11. ΟΦΗ (19), 12. Λαμία (18),
13. Παναιτωλικός (17), 14. ΑΕΛ (10)
**Λαμία και ΑΕΛ έχουν δώσει από 22 παιχνίδια η καθεμία, ένα λιγότερο από τις υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος.

Ντάνι Άλβες: «Στοπ» στους
τίτλους, για πρώτη φορά
μετά από 16 χρόνια!
Για πρώτη φορά στην γεμάτη και πλούσια
από τρόπαια καριέρα του και μετά από 16
ολόκληρα χρόνια, ο Ντάνι Άλβες θα γυρίσει
σπίτι του με... άδεια χέρια, με το εντυπωσιακό σερί κατάκτησης τίτλων που ο ίδιος
κατείχε από το 2006 να λαμβάνει τέλος.
Ο Βραζιλιάνος αμυντικός αγωνίζεται αυτή τη
στιγμή στην πατρίδα του και στη Σάο Πάολο, όμως η ήττα με 1-0 κόντρα στην Μποταφόγκο και η ισοπαλία 1-1 με την Παλμέιρας
έθεσαν τον μεγάλο αυτό σύλλογο νοκ άουτ
στη «μάχη» της διεκδίκησης του τίτλου, γεγονός το οποίο δε θα επιτρέψει στον Άλβες

να πανηγυρίσει κάποιο τρόπαιο φέτος.
Ο 37χρονος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε να
«τρέχει» το απίθανο αυτό σερί από το 2006,
όταν και κατακτούσε το κύπελλο UEFA με
την φανέλα της Σεβίλλης, ενώ έκτοτε πρόσθετε στο παλμαρέ του τουλάχιστον ένα
τρόπαιο ανά σεζόν, αγωνιζόμενος πέραν
της Σεβίλλης σε Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους
και Παρί Σεν Ζερμέν.
Υπενθυμίζεται ότι ο έμπειρος άσος έχει κατακτήσει, συνολικά, 40 τρόπαια στην καριέρα του!

Αγγλία: Με κόσμο στα γήπεδα από
17 Μαΐου και στο βάθος... Euro!
Έχει, ήδη, ξεκινήσει η... αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των Άγγλων
φιλάθλων στα ποδοσφαιρικά γήπεδα
στις 17 Μαΐου, σύμφωνα με τα μέτρα
χαλάρωσης που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπόρις Τζόνσον
για τα τέλη της ερχόμενης άνοιξης, εξέλιξη η οποία «ανάβει» το πράσινο φως
για τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων
(το προσεχές καλοκαίρι) του Euro με
κόσμο στις εξέδρες.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά,
το ανώτατο όριο προσέλευσης θεατών
στα γήπεδα θα τεθεί, αρχικά, στις 10 χιλιάδες ή στο ένα τέταρτο της χωρητικότητας
των μεγαλύτερων αγγλικών σταδίων, ενώ
στα μικρότερα γήπεδα το όριο προσέλευσης θα αφορά στο μισό της χωρητικότητας
τους, χωρίς όμως να ξεπερνά τον αριθμό
των 4 χιλιάδων φιλάθλων.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί την
παρουσία κόσμου και στα ματς του Euro
για το ερχόμενο καλοκαίρι, με την Αγγλία
μάλιστα να είναι μία από τις 12 διοργανώτριες χώρες. Έτσι, οι... τυχεροί που θα μπορέσουν να βρεθούν στα αγγλικά γήπεδα

εκείνο το διάστημα, θα έχουν τη δυνατότητα
να παρακολουθήσουν τα τρία παιχνίδια της
εθνικής τους ομάδας στους ομίλους, ένα
παιχνίδι για τους «16» της διοργάνωσης, τα
ημιτελικά καθώς και τον μεγάλο τελικό.
Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι σε ενδεχόμενο νέας, περαιτέρω χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία του
κορονοϊού από τις 21 Ιουνίου, θα έχουμε το
προνόμιο να γίνουμε... μάρτυρες της -σταδιακής- επιστροφής στην κανονικότητας με
εντελώς γεμάτα γήπεδα στα ημιτελικά καθώς και στον τελικό της 11ης Ιουλίου!
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ΠΑΟΚ: Ανανέωσε μέχρι
το 2022 ο Βιεϊρίνια
Την επέκταση της συνεργασίας τους για έναν
ακόμη χρόνο, έως το καλοκαίρι του 2022,
συμφώνησαν -προφορικά, για την ώρα- οι
Αντρέ Βιεϊρίνια και Ιβάν Σαββίδης μετά από
επικοινωνία που είχαν, μέσω Skype, την
Κυριακή 21/2, στο πλαίσιο της προοπτικής
ενός νέου συμβολαίου στον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή του «Δικεφάλου».
Εξάλλου, ο τελευταίος είχε επαναλάβει
πολλάκις την επιθυμία του να «κλείσει» την
καριέρα του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης
ενώ στο ίδιο... μήκος κύματος κινούνταν και
ο Ιβάν Σαββίδης, γεγονός το οποίο έπαιξε
καταλυτικό ρόλο στο να επιτευχθεί πολύ
γρήγορα η συμφωνία ανάμεσα στους δύο
άνδρες.
Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο,

μονοετούς διάρκειας συμβόλαιο που είχε
υπογράψει ο Βιεϊρίνια με τον ΠΑΟΚ τον
περασμένο Οκτώβρη επρόκειτο να ολοκληρωθεί το προσεχές καλοκαίρι, ενώ απομένουν πλέον οι σχετικές υπογραφές ούτως
ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά το θέμα
της ανανέωσης του συμβολαίου του.

Βαθμολογία Superleague 1

Αϊντχόφεν – Ολυμπιακός
2-1: Θρύλος της Ευρώπης
Ο Ισραηλινός εκτελεστής Ζαχάβι με δύο
γκολ από στημένες φάσεις έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στην PSV, αλλά ο από μηχανής Χασάν έδωσε το φιλί της ζωής στον
Ολυμπιακό και το εισιτήριο για τους “16”.
Λυτρωτής Χασάν! Την ώρα που όλα έδειχναν να έχουν τελειώσει για τον Ολυμπιακό
στην Ολλανδία, με το 2-0 υπέρ της Αϊντχόφεν από το πρώτο μέρος, ο Αιγύπτιος μίλησε στο 88’, έχοντας μπει στο παιχνίδι δέκα
λεπτά νωρίτερα κι έδωσε το φιλί της ζωής
της στην ομάδα του, μαζί με το χρυσό εισιτήριο της πρόκρισης στους “16” του Europa
League. Θρίλερ ναι. Αγωνία ναι.Ένταση
στο απόλυτο, αλλά στο τέλος η ούγια έγραφε Χασάν και Ολυμπιακός. Όπως με την

Άρσεναλ, έτσι και χθες κόντρα στην PSV, ο
πρωταθλητής Ελλάδας μίλησε όταν έπρεπε
για να προκαλέσει σεισμό στην κεντρική
Ευρώπη με την παλικαρίσια του πρόκριση.

Μίλαν - Ερυθρός Αστέρας 1-1
Η Μίλαν πήρε αγχωτική ισοπαλία στην
έδρα της κόντρα στον Ερυθρό Αστερα (1-1)
και πέρασε με τα εκτός έδρας γκολ, Η Μίλαν
γλίτωσε το…έμφραγμα και με δύο ισοπαλίες
πέρασε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι Ροσονέρι άνοιξαν το σκορ με πέναλτι του Κεσιέ στο 9ο λεπτό.
Η απάντηση για τους Σέρβους ήρθε στο
24ο λεπτό με τον Μπεν, γκολ που έμελλε να
κλείσει και το σκορ του αγώνα.
Ο Ερυθρός Αστέρας πίεσε για την πρόκριση στο δεύτερο μέρος, χάνοντας ορισμένες

ευκαιρίες, χωρίς να τις μετατρέψει σε γκολ.

Η εθνική ανδρών πόλο
προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Τόκιο

Βαθμολογία Superleague 2

Πιστή στο Ολυμπιακό ραντεβού της αποδείχθηκε και πάλι η εθνική υδατοσφαίρισης των
ανδρών. Νικώντας
13-10 τη Ρωσία στον
ημιτελικό του προ-ολυμπιακού τουρνουά του
Ρότερνταμ, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα
εξασφάλισε το εισιτήριο
για τους Ολυμπιακούς
του Τόκιο και θα δώσει
για 11η συνεχόμενη
φορά (16η συνολικά) το
«παρών» στο μεγαλύτερο αθλητικό ραντεβού του πλανήτη.
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Il Trovatore -

James
Karas

Review of MET Opera Streaming of 2011 Production

The show, like the pandemic,
goes on and the Metropolitan
Opera continues streaming
productions every night. It is
an extraordinary provision
of free and very high-quality
entertainment at a time when
all live productions have been

cancelled.
This week the Met offered its 2011 production
of Verdi’s Il Trovatore. David McVicar staged
the opera for the Met in 2009 and it has
been revived many times since, a testament
to the quality of the production and the
popularity of the opera.
Il Trovatore is an opera of extremes and
McVicar has opted for displaying and
indeed magnifying all those excesses to
good effect. Let us take the opening scene.
We have the description of the burning of
a gypsy on the stake and the tossing of
a child on the pyre. For the people of the
opera, that was a generation ago, but it is
still a burning issue. They do not want to
believe that the child was the son of the
Count di Luna senior and a generation later
they want to get their hands on the daughter
of the executed gypsy for tossing the child
in the fire.
The opera is a study in heroics, emotional
extremes, superhuman conflicts, and
love and hatred on monumental levels.
Everything is more than mere humans

can bear in love, hatred, courage and
fury. Manrico and Count di Luna who love
Leonora more than mortals can imagine,
literally snatch her away from God as she
is about to dedicate her life to Him. They
make Romeo and Juliet look like high school
sweethearts who happen to have a crush on
each other.
Manrico, the “son” of the gypsy Azucena
is a man of epic stature as an athlete,
warrior, troubadour and lover. On a calm
and lovely night with a full moon he
serenades Leonora, and she falls in love
with him, indeed finds paradise on earth.
Tenor Marcelo Alvarez as Manrico must
go through the gamut of emotions and and
conquer stunning vocal requirements. He
must express his immeasurable passion for
Leonora, his military courage and prowess,
his impetuous as well as his softer side, all
done with vocal-cord endangering power.

This is singing on a grand scale.
Leonora, the lady in waiting to the
queen, competes with Manrico in the
depth of her passion and the breadth
of her willingness to sacrifice all for
him and she does. Soprano Sondra
Radvanovsky as Leonora faces a
daunting role that exercises every cell
of her vocal cords and makes huge
demands on her acting ability. There
are times when she does not have to
sing with all cylinders open, but they
are few. A stellar performance on all
counts.
The gypsy Azucena is a marvelous
character. She is the one who saw the
horrific scene of her mother being burned
and tossed the baby in the fire. She is after
vengeance and has a big secret. Mezzo
soprano Dolora Zajik seems small next to
Alvarez and is full of rage and hatred. Her
vocal and acting delivery is superb and is no
doubt helped by the fact that she has done
the role numerous times.
Baritone Dmitri Hvorostovsky plays Count
di Luna, a man who is possessed with
wreaking vengeance on the gypsies
who murdered his brother and harbours
tempestuous and jealous love for Leonora.
He is man at war with everything around him
and he is prepared to oppose God to win
Leonora. Hvorostovsky is a master singer
and actor in the role and sets the standard

for outstanding vocal prowess.
There are mellow scenes with pianissimo
singing and expressions of tenderness, but
even these are always on a mega scale. If
the Anvil Chorus and "Di quella pira" are the
only parts of the opera you have heard or
can recall, this production will remind you
what great singers and a director can with
this Verdian chestnut.
The sets by Charles Edwards are on the
grandiose scale. A grand staircase leading
up to to the top of a castle, we assume,
dominates the opening scene. The scene
with the gypsies where we hear the Anvil
Chorus, there are anvils. The revolving set
is rotated for the other scenes and it works.
The Met has dedicated this week’s
production to Dmitri Hvorostovsky’s singing.
On Friday, February 26 and you catch La
Traviata and on Saturday, February 27 they
offer Un Ballo in Maschera. If you missed the
streaming under review you can catch the
October 2015 transmission of Il Trovatore
with a somewhat different cast that includes
Anna Netrebko and of course Hvorostovsky
on Sunday, February 28, 2021.
Marco Armiliato conducted the Met
Opera Orchestra and Chorus for both
performances.
Il Trovatore by Giuseppe Verdi, directed by
David McVicar was streamed on February
22, 2021 from the Metropolitan Opera. For
more information go to: www.metopera.org

Ένα διαφορετικό θεματικό
πάρκο αφιερωμένο στους ήρωες
του 1821 στο Σιδηρόκαστρο

MESSOGIA - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ένα πρωτότυπο, εκπαιδευτικό θεματικό
πάρκο, αφιερωμένο στους ήρωες και τις
σημαντικότερες στιγμές της Ελληνικής
Επανάστασης, εγκαινιάστηκε στο ακριτικό
Σιδηρόκαστρο του δήμου Σιντικής Σερρών,
από τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Σιδηροκάστρου Μακάριο, στον προαύλιο χώρο
του ιερού ναού της Αγίας Παρασκευής.
Μέσα σε μια κατάφυτη έκταση, γεμάτη ελαιόδεντρα και καλλωπιστικά φυτά, μικροί και
μεγάλοι έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν
ανάμεσα σε εκθεσιακά σταντ με φωτογραφίες και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις που
παρουσιάζουν γνωστούς και άγνωστους
ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης και τα
σημαντικότερα γεγονότα που σημάδεψαν
τον δύσκολο και αιματηρό αγώνα προς την
ανεξαρτησία της Ελλάδας.
Ο δραστήριος εφημέριος του ιερού ναού της

Αγίας Παρασκευής π. Παύλος Παπαδόπουλος, με τη συμμετοχή πολλών εθελοντών,
κυρίως νέων στην ηλικία, σχεδίασαν και
οργάνωσαν τη δημιουργία του θεματικού
πάρκου στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων της ιεράς μητρόπολης Σιδηροκάστρου για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων
της Ελληνικής Επανάστασης.
Το προαύλιο του καλαίσθητου ναού, στην
ανατολική είσοδο της πόλης, μεταμορφώθηκε απ’ άκρη σ’ άκρη σε μια άκρως ενδιαφέρουσα έκθεση, που παρέχει σημαντικές
πληροφορίες στον επισκέπτη για τους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες που αγωνίστηκαν στη διάρκεια της επανάστασης,
προσφέροντας για της ανάγκες της όλη
τους την περιουσία ή ακόμη και τη ζωή τους.

συνεχίζεται στη σελίδα 25
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΚΑΙ ΔΡΑΜΩΝ ΕΠΕΠΕΣΕΝ ΕΠΙ ΤΟΝ ΤΡΑΧΗΛΟΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΕΦΙΛΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ». ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΥΚΑ 15: 11-32

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Στη γνωστή, του Χριστού παραβολή του ασώτου υιού, δεν βλέπουμε μόνον ένα άσωτο να
επιστρέφει στο σπίτι του, αλλά και έναν Πατέρα στοργικό και πονόψυχο να αγωνιά και να
περιμένει. Κι όταν ο πατέρας βλέπει, από μακριά, το άσωτο παιδί του να επιστρέφει ρακένδυτο, τρέχει να το συναντήσει. Το αγκαλιάζει και πέφτει πάνω στον ακάθαρτο τράχηλό του
και τον καταφιλεί. «Ου δε γαρ ανέμενε τον υιόν ελθείν άχρις αυτού, σημειώνει ο Θεοφύλακτος, αλλά προφθάνει και περιπλέκεται». (Διότι, λέγει, δεν περίμενεν ο Πατέρας μέχρι να
έλθει ο υιός κοντά Του, αλλά εκείνος τρέχει και τον αγκαλιάζει και τον καταφιλεί).
Έτσι ο ουράνιος Πατέρας γεμάτος αγάπη είναι έτοιμος να υποδεχθεί και να αγκαλιάσει το
κάθε αμαρτωλό παιδί του. Αυτή τη μεγάλη αγάπη του Θεού Πατέρα, ας σπουδάσουμε και
σ’ αυτήν ας καθρεφτίσουμε τη δική μας αγάπη.
Ο Πατέρας και Δημιουργός μας Θεός, μας εδημιούργησε από άπειρη αγάπη. Έκφραση της
μεγάλης Του αγάπης είναι και η δημιουργία όλου του κόσμου. Η υποταγή των πάντων στον
βασιλιά της δημιουργίας, τον άνθρωπο, πολύ ωραία τονίζει ο ψαλμωδός. «Ηλάττωσας αυτόν βραχύ τι παρ’ αγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσας αυτόν και
κατέστησας αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. πάντα υπέταξας
υποκάτω των ποδών αυτού...» (Ψαλμ. 8: 6-7).
Τέτοιος άρχοντας μεγάλος ήταν κι ο Πατέρας της παραβολής του
ασώτου υιού. Μα ο νεώτερος γιος του, με επαναστατικό τρόπο
ζήτησε το μερίδιό του απ’ την κληρονομιά. Και σπατάλησε τα χρήματα αυτά της πατρικής περιουσίας σε ασωτίες. Αλλά βρέθηκε μια
μέρα ο πρίγκιπας αυτός στους πέντε δρόμους, χωρίς μια δεκάρα
στο πουγγί του. Και κατήντησε χοιροβοσκός! Να βόσκει χοίρους...
Τότε μέσα στην απελπισία του θυμήθηκε τον Πατέρα του.... Τη
μεγάλη του αγάπη. Και πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω στο

συνέχεια από τη σελίδα 24
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι τρισδιάστατες απεικονίσεις
σημαντικών στιγμών του αγώνα αλλά και η εκτενή αναφορά που
γίνεται σε άγνωστες γυναικείες μορφές της Ελληνικής Επανάστασης, πραγματικές ηρωίδες, που όμως η ιστορία ήταν φειδωλή για
την προσφορά τους. Ηρωίδες όπως: η ηρωική Μανιάτισσα Σταυριάνα Σάββαινα, η ηρωική Σουλιώτισσα Δέσπω Σεχου – Μπότση,
η Φαναριώτισσα αρχόντισσα Ρωξάνη Βόδα – Σούτσου, η γυναίκα
του Φιλικού Σεβαστή Κρουσταλά – Ξάνθου, η οπλαρχηγός Αντωνούσα Καστανάκη, η Ψαριανή αρχόντισσα Δέσποινα Μανιάτι –
Κανάρη, η γνωστή σε όλους ως Ψωροκώσταινα, Πανοραία Χατζηκώστα και πολλές άλλες.
Στο θεματικό πάρκο υπάρχουν υψωμένες οι συνολικά 16 σημαίες
της Ελληνικής Επανάστασης που χρησιμοποιούσαν οι αγωνιστές
σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, ενώ σε δεσπόζουσα θέση βρίσκονται οι μεγάλοι διαφωτιστές της νεότερης Ελλάδας όπως και
ολόκληρο το ποίημα του Ύμνου εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου
Σολωμού.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πάτερ Παύλος Παπαδόπουλος υπογραμμίζει ότι το θεματικό αυτό πάρκο «έγινε από την ανάγκη να
δώσουμε στους νέους ανθρώπους και στα παιδιά την ευκαιρία να
γνωρίσουν καλύτερα όσο γίνεται περισσότερους από τους ήρωες
της Ελληνικής Επανάστασης. Με πολλή όρεξη και καλή διάθεση,
έχοντας την υποστήριξη της Ιεράς Μητρόπολης και προσωπικά
του σεβασμιότατου ποιμενάρχου μας, του κ. Μακάριου, δουλέψαμε με πολλούς φίλους και εθελοντές για να δημιουργήσουμε αυτό
το θεματικό πάρκο που μπορούν να το επισκεφθούν ελεύθερα
μικροί και μεγάλοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κινητήριος
δύναμη η αγάπη μας για την πατρίδα και η επιθυμία μας, έστω
και αυτή τη δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού,
να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία κάτι όμορφο και αξιόλογο.
Ταυτόχρονα, θέλαμε να παρακινήσουμε τα παιδιά να ενημερωθούν όσο γίνεται καλύτερα για τον αγώνα των Ελλήνων μέσα από
τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, εκθεσιακές εικόνες και δρώμενα».
Ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση των εγκαινίων του θεματικού
πάρκου, που έγινε με την τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων
κατά του κορωνοϊού, έδωσε μια ομάδα του Συλλόγου Φίλων Ιστορίας και Αναπαράστασης Αυτής Γιαννιτσών, ενός από τους πλέον
γνωστούς αναβιωτικούς συλλόγους που λειτουργούν στη βόρεια
Ελλάδα. Πέντε από τα μέλη του συλλόγου, φορώντας παραδοσιακές στολές από τους κλέφτες και τους αρματολούς της εποχής,
κρατώντας οπλισμό και άρματα ίδια με αυτά των αγωνιστών του
1821, κέντρισαν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, μεταφέροντας νοερά όλους τους παρευρισκόμενους πίσω στον χρόνο.
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πατρικό του σπίτι, πιστεύοντας και ελπίζοντας στη μεγάλη αγάπη του πατέρα του.
Στους υπολογισμούς του ο άσωτος υιός δεν έπεσε έξω. Διότι στην καρδιά του αγαθού
Πατέρα του δεν υπήρχε ίχνος πικρής αδιαφορίας για το παιδί του. Το περίμενε με ανοιχτή
την αγκαλιά του. Το συγχώρεσε. Του χάρισε πάλι την πρώτη στολή. Έσφαξε το μοσχάρι το
σιτευτό. Του φόρεσε το δαχτυλίδι με το σφραγιδόλιθο της υιοθεσίας, κάνοντας έτσι πλήρη
αποκατάσταση στο άσωτο παιδί του.
Μετά από όλα αυτά τα θαυμαστά, που έκανε η αγάπη του Θεού-Πατέρα για τον άσωτο και
για τον καθένα από εμάς τους ασώτους και αμαρτωλούς, έρχονται στα χείλη μας αυθόρμητα τα λόγια του ψαλμωδού: «Τι ανταποδώσω τω Κυρίω περί πάντων, ων ανταπέδωκέ μοι»:
(Ψαλμ. ΡΙΕ΄3). Τι να ανταποδώσω στον Κύριο και Θεό μου, για όλες τις ευεργεσίες που έχει
κάνει για μένα;
Και η απάντηση στο ερώτημα αυτό. Έμπρακτη ανταπόδοση της αγάπης μας προς τον
Θεό Πατέρα μας και Κύριό μας. Όταν καθρεπτίζουμε τον εαυτό μας στη μεγάλη αγάπη
Του, τότε ομολογούμε μαζί με τον ιερό Δαμασκηνό: «Ποσάκις (= πόσες φορές) με ετίμησας,
εγώ δε ουκ (=δεν) ευχαρίστησα! Ποσάκις με ηλέησας, εγώ δε σε παρόργισα! Ποσάκις με
ανέστησας εγώ δε πάλι ολισθήσας κατέπεσσον! Ποσάκις αμαρτήσαντα ως αγαθός Πατήρ
παρεκάλεσας και ως υιόν κατεφίλησας, και τας αγκάλας υφαπλώσας μοι εβόησας! «Έγειρον, μη φοβού, στήθι...»
Ας συγκινηθούμε, αδελφοί μου από τη μεγάλη και στοργική αγάπη του Θεού - Πατέρα μας.
Και ας ανταποκριθούμε στην αγάπη Του, με την υπακοή μας στον αγαπητό Του Υιό και το
θέλημα του το άγιο. Όχι μόνον με τα λόγια, αλλά και με τα έργα, με την τήρηση των αγίων
Του εντολών.
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Και όμως υπάρχει λύση! Να μη χαθεί και να μη
κλείσει καμία εκκλησιά στο Τορόντο!

Άποψη του Γιώργου Γκέκα
Υπήρξε μια συναισθηματική έκρηξη μετά την
ανακοίνωση της Ελληνικής Κοινότητας του
Τορόντου (ΕΚΤ) ότι σκέπτεται να πουλήσει
μία από τις τέσσερις εκκλησίες που έχει (Άγιος Δημήτριος, Άγιος Ιωάννης, Αγία Ειρήνη
και Παναγία) , λόγω των οικονομικών δυσκολίων που αντιμετωπίζει. Πολλοί έχουν τοποθετηθεί ενάντια στην προοπτική να χάσουμε
μια από τις αγαπημένες μας εκκλησίες. Αυτό
είναι πλήρως κατανοητό και αναμενόμενο.
Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή του
Καναδά εξέδωσε το δικό της δελτίο τύπου
δηλώνοντας την αντίθεσή της στην πώληση
οποιασδήποτε εκκλησίας και προσφέροντας
να εξαγοράσει τις τέσσερις εκκλησίες της
ΕΚΤ για την αξία του χρέους της ΕΚΤ ύψους
$4,5 εκατομμυρίων . Επιπλέον, προτάθηκε
η δημιουργία μιας “νέας ΕΚΤ” διοικουμένη
από επίλεκτους απο τα εκκλησιαστικά συμβούλια των εκκλησιών στην περιοχή GTA.
Η «προσφορά» της Αρχιεπισκοπής είναι κατάφωρα ανεπαρκής, αλαζονική και καθαρή
προσβολή για τον οργανισμό της ΕΚΤ που
προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Ελληνισμό του Τορόντο εδώ και 113 χρόνια. Γιατί;
Διότι:
1. Η ΕΚΤ έχει το απόλυτο δικαίωμα να διαχειρίζεται τις 4 εκκλησίες που διαθέτει,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος
κλεισίματος ή / και πώλησης οποιασδήποτε εκκλησίας εξ αυτών. Σίγουρα,
αυτή δεν είναι μια επιθυμητή απόφαση.
Είναι πολύ οδυνηρή για όλους στην Ελληνική παροικία και αποτελεί την έσχατη λύση αν εξαντληθούν όλες οι άλλες.
Εάν συνέβαινε, αυτό θα ήταν μόνο για
ένα λόγο. Να εξασφαλιστεί η λειτουργία των υπόλοιπων τριών εκκλησιών.
Είναι σαν να συμφωνεί κάποιος με την
ιδέα να ακρωτηριαστεί ένα πόδι για να
διατηρηθεί ένα άτομο με σοβαρά προβλήματα διαβήτη στη ζωή. Ο Αρχιεπίσκοπος αγοράζοντας μία από τις 4
εκκλησίες για 4,5 εκατομμύρια όταν
η πραγματική αγοραία αξία τους είναι
50 έως 60 εκατομμύρια δολάρια η Αρχιεπισκοπή πληρώνει μόνο 7,5% έως
9% της πραγματικής τους αξίας. Αυτό
αποτελεί καθαρή κλοπή παρόμοια των
τοκογλύφων που καταδικάζονται στη
Βίβλο. Ποιο άτομο θα πουλούσε το σπίτι
του μόνο για το ποσό της υποθήκης και
να παραιτηθεί οικειοθελώς από το κεφάλαιο του; Ο Αρχιεπίσκοπος προσπαθεί να αγοράσει τις εκκλησίες της ΕΚΤ
για τίποτα!
2. Η ΕΚΤ λειτούργησε πάνω από έναν αιώνα ως οργανισμός ομπρέλα που μεταξύ
των άλλων συμπεριλαμβάνει έναν αριθμό Εθνοτοπικών συλλόγων, ελληνικών
σχολείων, προγραμμάτων ελληνικής
γλώσσας στα τοπικά πανεπιστήμια, την
έδρα ελληνικής γλώσσας στο πανεπιστήμιο του York, σχολεία κατηχητικού,
θέατρο, χοροδιδασκαλία Ελληνικών χορών, παρελάσεις στις 25 Μαρτίου και
28 Οκτωβρίου στη Danforth, κοινωνικές
υπηρεσίες, καλοκαιρινό φεστιβάλ στον
Άγιο Ιωάννη κ.λπ. Η πρόταση του Αρχιεπισκόπου στην ουσία μετατρέπει
την όλη οργάνωση της ΕΚΤ σε μια
άλλη ενορία που διοικείται από μια
επιλεγμένη ομάδα από μέλη διαφορετικών εκκλησιαστικών συμβουλίων. Αυτή είναι μια παρωδία αντί του
πραγματικά ανεξάρτητου οργανισμού
της ΕΚΤ όπως λειτούργησε για τα τελευταία 113 χρόνια. Αυτός είναι ένας
τρόπος να τεθεί η ΕΚΤ υπό τον έλεγχο

της Αρχιεπισκοπής, καθώς όλα τα μέλη
του κάθε εκκλησιαστικού συμβουλίου
επιλέγονται και εγκρίνονται από τον ίδιο
τον Αρχιεπίσκοπο!
3. Ακόμα κι αν η ΕΚΤ επρόκειτο να παραδώσει τις εκκλησίες που της ανήκουν στην Αρχιεπισκοπή, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η Αρχιεπισκοπή δεν
θα τις κλείσει /πωλήσει μερικά χρόνια αργότερα. Οι εκκλησιαζόμενοι τα
τελευταία 20 χρόνια και έχουν μειωθεί
για όλες τις Χριστιανικές θρησκείες και
πολλές εκκλησίες που δεν μπορούν να
ανταπεξέλθουν στα έξοδα τους έχουν
πουληθεί. Δεν αγοράσαμε για παράδειγμα τη «Μεταμόρφωση», τους « Άγιους
Πάντες» και τη «Παναγία», αυτή που
κάηκε, από άλλα χριστιανικά δόγματα;
Η πνευματικές ανάγκες για τους πολλούς που γεννήθηκαν στον Καναδά δεν
εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τις
Ελληνορθόδοξες εκκλησίες (ΟΕ). Είναι
δυνατόν η Παροικία
να σώσει όλες τις 16
εκκλησίες στο Τορόντο; Αμφιβάλλω! Μικρότερες εκκλησίες
με αδύναμους οικονομικούς πόρους και
μικρό αριθμό μελών
φοβάμαι δεν θα τα
καταφέρουν μέχρι το
τέλος αυτής της δεκαετίας! Η εκκλησία
μας χρειάζεται μεταρρυθμίσεις όπως
επίσης και η ΕΚΤ. Και οι δύο οργανισμοί
έχουν παρωχημένες προσεγγίσεις και
μοντέλα λειτουργιας. Σαφέστατα δεν
μιλάω για δογματικές αλλαγές αλλά για
θρησκευτικές πρακτικές που όχι μόνο
δεν προσελκύουν αλλά ίσως αποδιώχνουν νέους ανθρώπους απο τη εκκλησία μας.
4. Η διάλυση της ΕΚΤ που προτείνει ο
αρχιεπίσκοπος όχι μόνο δεν θα ωφελήσει αλλά και θα βλάψει τα μακροχρόνια συμφέροντα της Αρχιεπισκοπής και της ΕΟ πίστης. Η εκκλησία
είναι μόνο ένα σημαντικό κομμάτι τη
Ελληνικής κουλτούρας, όχι το μόνο. Η
εκκλησία δεν είναι το κατάλληλο μέσο
για πολλές ελληνικές πολιτιστικές δραστηριότητες. Ο αρχιεπίσκοπος δεν θα
συμμετάσχει στο άτακτο πλήθος για να
γιορτάσει τη νίκη μιας ελληνικής ομάδας
στο Danforth όπως συνέβη στο EURO
2004. Ο θρησκευτικός ηγέτης δεν θα
πιει μερικές μπύρες σε ένα εστιατόριο
ή μια ελληνική ταβέρνα με συμπράρικους, δεν θα πάει να δει ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι με μια ελληνική ομάδα που
επισκέπτεται το Καναδά, δεν θα πάει να
τραγουδήσει και να χορέψει μαζί με έναν
Έλληνα τραγουδιστή από την Ελλάδα.
Ο κοσμικός ηγέτης όμως μπορεί. Γι’ αυτό
ο Αρχιεπίσκοπος γενικά έχει περιορισμένη συμμετοχή στην κοσμική ζωή για
να μπορεί να διαφεντεύει τη κοινωνική,
πολιτική και πολιτιστική ζωή των Ελλήνων στο Καναδά. Ο Αρχιεπίσκοπος
είναι μόνο θρησκευτικός -πνευματικός
ηγέτης.
Έχω διαβάσει κάθε σχόλιο που έχει δημοσιευτεί σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και τους ιστοσελίδες. Κανείς δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει μια ρεαλιστική και εφαρμόσιμη λύση τόσο για την Αρχιεπισκοπή όσο
και για την ΕΚΤ.
Να εξηγούμεθα, COVID-19, ο κοροναιός, είναι απλά το άχυρο που έσπασε την πλάτη

της καμήλας κάτω από τα άλλα συσσωρευμένα βάρη. Δεν είναι η κύρια αιτία του χρέους της ΕΚΤ. Η κύρια αιτία είναι το χρέος
περίπου 14 εκατομμυρίων που κληρονόμησε η ΕΚΤ πριν από 11 χρόνια μετά την
εκτροχιασμένη προσπάθεια κατασκευής
του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου.
Επίσης η ΕΚΤ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της κάθε χρόνο τις ελεγμένες από
ορκωτούς λογιστές της διεθνούς φίρμας
KPMG οικονομικές αναφορές.
https://www.greekcommunity.org/.
Ο οποιοσδήποτε μπορεί να τις διαβάσει
και να δει το ακριβές χρέος, τα έσοδα και τα
έξοδα για κάθε μία από τις 4 εκκλησίες ΕΚΤ.
Κανείς δεν γνωρίζει τα αντίστοιχα στοιχεία
χρέος, έσοδα και έξοδα, των εκκλησιών της
Αρχιεπισκοπής γιατί απλά δεν δημοσιεύονται. Ως εκ τούτου, υπάρχει μια τεράστια διαφορά στη διαφάνεια μεταξύ των δύο αυτών
οργανισμών. Σαφέστατα και ομόφωνα ο νικητής στη διαφάνεια είναι η
ΕΚΤ.
Η παρούσα διοίκηση
ανέλαβε τα ηνία της
ΕΚΤ κάτω από πολύ
δύσκολες
συνθήκες
ένα τεράστιο χρέος περίπου 14 εκατομμυρίων
δολαρίων πριν από 11
χρόνια. Με την πώληση
του ημιτελούς Πολιτιστικού Κέντρου για $4,8
εκατομμύρια και τα δύο σπίτια δίπλα στην
Παναγία για $2,3 εκατομμύρια δολάρια,
το χρέος μειώθηκε κατά $7,1 εκατομμύρια
δολάρια. Με περαιτέρω οικονομικά μέτρα,
κατάφεραν να μειώσουν περαιτέρω το
χρέος και να το φέρουν σε 4,5 εκατομμύρια δολάρια σήμερα που αποτελούνται
από $3,3 υποθήκη και $1,2 εκατομμύρια
δολάρια σε άλλες υποχρεώσεις.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ όλα αυτά τα
χρόνια συνέχισε να προσφέρει στον Ελληνισμό όλα τα προγράμματα και τις υπηρεσίες
που αναφέρονται παραπάνω στο GTA. Η
σημερινή διοίκηση, βεβαίως, δεν παίρνει
υψηλή βαθμολογία στις δημόσιες σχέσεις.
Ίσως ήταν δύσκολο να κερδίσει σ’ αυτή
την αρένα πριν από 11 χρόνια, μετά το
φιάσκο του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου. Το κλίμα εμπιστοσύνης και δυσπιστίας ήταν μεγάλο. Ωστόσο, ειχε σοβαρές
και βάσιμες δικαιολογίες, η κυριότερη εκ
των οποίων είναι ότι το χρέος δεν ήταν
της παρούσης διοίκησης , αλλά εκείνο της
προηγούμενης δεκαετίας (2000-2010). Το
διοικητικό συμβούλιο περικυκλωμένοι από
μια εχθρική, αλλά σε μεγάλο βαθμό κατανοητή δημόσια κατακραυγή, επέλεξε να δώσει
μεγαλύτερη έμφαση και προσοχή στα οικονομικά της ΕΚΤ, γνωρίζοντας ότι οι δημόσιες
σχέσεις ήταν δύσκολο να βελτιωθούν.
Η πρόσφατη λογική και καλά μελετημένη
απόφαση της ΕΚΤ ότι πρέπει να πωλήσει
μία από τις 4 Εκκλησίες για να σώσει τις άλλες τρεις ήταν επόμενο να προκαλέσει πολλαπλές κριτικές. Όλες οι κριτικές από εκείνους που υπηρέτησαν ως εθελοντές και
βοήθησαν οικονομικά και ηθικά την ΕΚΤ
όλα αυτά τα χρόνια είναι ευπρόσδεκτες.
Ωστόσο, οι χυδαίες και σκληρές κριτικές
από μερικούς συμπράρικους που δεν
υπηρέτησαν σαν εθελοντές ούτε έγιναν
μέλη της ΕΚΤ και στην πραγματικότητα
δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ ενεργά για την
ΕΚΤ δεν είναι. ΟΙ δυο αυτές ομάδες δεν
πρέπει να έχουν το ίδιο βάρος και ζύγι. Η
ΕΚΤ θα πρέπει να ακούσει και να καταγράψει
όλες τις καλοπροαίρετες κριτικές, ερωτήσεις,

λογικές προτάσεις, και ειλικρινείς εκφράσεις
απογοήτευσης για τις εξελίξεις Επίσης να
ευχαριστήσει εκείνους που ασχολήθηκαν και
έκαναν προτάσεις για τη λύση του προβλήματος η έκαναν δωρεές.
Και για να είμαστε σαφείς, καμία εκκλησία,
της ΕΚΤ ή όχι, δεν μπορεί να συντηρηθεί
και να είναι ανοιχτή 365 μέρες το χρόνο
από αυτούς που θυμούνται τις Ελληνορθόδοξες ρίζες τους μόνο Χριστούγεννα
και Πάσχα και πηγαίνουν στην εκκλησία
ως προσκεκλημένοι σε γάμο ή βάπτιση. Η
παρουσία τους στο προαύλιο της εκκλησίας για να ακούσουν μόνο το «Χριστός
Ανέστη» και να συμμετάσχουν στην περιφορά του επιτάφιου δεν τους δικαιολογεί να εξαπολύουν μύδρους εναντίον των
εθελοντών της ΕΚΤ που προσπάθησαν
σκληρά αλλά δεν πέτυχαν πάντα σε όλες
τις προσπάθειές των. Είναι αγένεια και θράσος για αυτούς τους «free riders» να απαιτούν να χρηματοδοτούνται οι εκκλησίες και
να παραμένουν ανοιχτές ανά πάσα στιγμή
όταν δεν πληρώνουν το δίκαιο μερίδιό τους
στη συντήρησή τους. Επίσης, τα νοσταλγικά
συναισθηματικά σχόλια όπως «βαπτίστηκα η
παντρεύτηκα στη τάδε εκκλησία», όσο αληθινά, και ειλικρινή να είναι δεν είναι αρκετά
για να επιλύσουν το οικονομικό αδιέξοδο.
Το επείγον ζήτημα τώρα ενώπιον μας είναι
ότι όλοι πρέπει να πληρώσουμε για να
κρατήσουμε ανοιχτές όλες τις εκκλησίες
μας. Ο αριθμός των ατόμων που πηγαίνουν στην εκκλησία και τα μέλη της εκκλησίας που πληρώνουν τη συνδρομή
τους συνεχώς μειώνονται. Οι εκκλησίες,
όλες οι εκκλησίες της παροικίας χρειάζονται περισσότερα μέλη και υποστήριξη.
Κάτι πρέπει να αλλάξει, όχι μόνο στο GCT
αλλά και στην Αρχιεπισκοπή!
Η κινητοποίησης για έρανο είναι αξιέπαινη.
Με τη μεγαλύτερη ευγένεια που διαθέτω
δεν νομίζω ότι θα αποφέρει τα $4,5 εκατομμύρια που χρειάζονται. Το λέω αυτό γιατί
ξέρω τα πενιχρά αποτελέσματα της "legacy
campaign” στο πρόσφατο παρελθόν. Κάνετε τη δωρεά σας, με πλήρη εμπιστοσύνη ότι
κάθε δολάριο θα καταμετρηθεί και θα πάει
προς τον εν λόγω σκοπό . Ζητώ από την ΕΚΤ
να δημοσιεύσει τον κατάλογο των δωρεών
ονομαστικά κάθε εβδομάδα, ίσως κάθε Τετάρτη, οπότε αν ο ελληνόφωνος παροικιακός
τύπος το επιθυμεί να μπορεί να δημοσιεύει τη
λίστα και να πληροφορεί τη παροικία έγκαιρα
και με διαφάνεια για την ερανική προσπάθεια. Αν δεν συγκεντρώσουμε τα 4,5 εκατομμύρια δολάρια τότε τι;
Αρρωσταίνω στη σκέψη πώλησης μιας εκκλησίας που χτίστηκε από τις δωρεές, χιλιάδων πιστών «πετραδάκι- πετραδάκι». Μια τέτοια πώληση θα είναι ένας ανεξίτηλος λεκές
όχι μόνο για την ΕΚΤ, αλλά και για την αρχιεπισκοπή και τον Ελληνισμό του Τορόντο.
Προτείνω μια λογική, εφικτή λύση που εγγυάται θετικά αποτελέσματα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
1. Η ΕΚΤ θα πρέπει να πουλήσει μία
από τις τέσσερις εκκλησίες (όχι και τις
τέσσερες) στη Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή του Καναδά για $4,5 εκατομμύρια, το συνολικό χρέος της ΕΚΤ.
2. Όλες οι EO εκκλησίες θα παραμείνουν λειτουργικές και στα χέρια της
Ελληνικής Παροικίας.
3. Όλοι οι EO στο GTA θα ανακουφιστούν που οι κόποι τους και συνεισφορές τους δεν έγιναν για να
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Yes, with all things said and done, there is a solution so no
Greek Orthodox church will be closed and lost in Toronto!
George Gekas
There was an outpouring of emotions following
the announcement of the Greek Community
of Toronto (GCT) that it is intending to sell one
of the four churches it owns (St. Demetrios,
St. John, St. Irene, and Virgin Mary-Panagia),
due to the financial hardship it is facing.
Many are devastated at the prospect of losing
one of our beloved churches and this is fully
understandable.
The Greek Orthodox Archdiocese of Canada
issued its own press release stating its
opposition to the sale of any church and
suggested it could offer to acquire the four
GCT churches for about the value of the GCT
debt of $4.5 million. Furthermore, proposed
creating a new “GCT” out of the church
councils of all 16 churches in the GTA area.
The “offer” by the archdiocese is grossly
inadequate, arrogant, and a pure insult to 113
years old GCT.
Why? Because:
1. The GCT has the absolute right to
manage the 4 churches it owns including
the right to close and/or sell any of
them. Certainly, this is not a desirable
decision. It is a very painful one for all
and a solution of last resort. If it were
to happen, it would likely be to secure
the operation of the remaining three
churches. It is like agreeing to amputate
a leg to keep a person with diabetes
alive and functioning. Purchasing the
4 churches for 4.5 million when their
real market value is estimated to be
between $50 and $60 million, would
mean the Archdiocese would pay
only 7.5% to 9% of their real value.
This is nothing but pure theft and similar
to usury condemned by the Bible. Why
would an individual sell his house for the
amount of the mortgage it carries and
voluntarily give up his equity capital?
The Archbishop is attempting to buy the
GCT churches for virtually nothing!
2. The GCT has worked over a century
as an umbrella organization that
among other things includes a number
of Ethnocultural associations, Greek
schools, the Greek language programs
in Universities, the "Greek Language
Chair", catechism schools, Theater,
Dance, Parades on 25th March and 28th
of October in Danforth, Social Services,
summer festival at St. John’s etc. The
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4.

5.

6.

κερδίσει χρήματα κάποια οικοδομική
εταιρεία που θα αγόραζε μια εκκλησία για να τη γκρεμίσει και να αξιοποιήσει το οικόπεδο.
Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή του Καναδά θα προσθέσει μια
άλλη εκκλησία στο χαρτοφυλάκιό
της, πληρώνοντας γι’ αύτη μια τιμή
ευκαιρίας μόνο $4,5 εκατομμύρια
που αντιπροσωπεύει μόνο το 30% με
45% της πραγματικής τους αξίας της
εκκλησίας των $10-15 εκατομμυρίων
περίπου.
Η Ελληνική Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή
του Καναδά θα κερδίσει στην κοινή
γνώμη ότι είναι πράγματι θεματοφύλακας και προστάτης των ΕΟ εκκλησιών και του Ελληνισμού.
Η Ελληνική Κοινότητα του Τορόντο
θα επαναλειτουργήσει απαλλαγμένη από τα χρέη θα είναι βιώσιμη να

Archbishop's proposal is in effect
to turn the entire GCT organization
into a super parish administered
by a selected group from members
of different parish councils. This
is a parody of a truly independent
organization. This is a way to put the GCT
under the control of the Archdiocese
since church councils are all handpicked
and approved by the archbishop himself.
3. Even if the GCT was to handover the
churches it owns to the Archdiocese
there is no guarantee the Archdiocese
will not close them later. The number
of people that attend church has been
in decline for years. As Canadian
society becomes more secular, church
attendance has decreased for most
faiths and many churches have been
sold. Did we not buy “Metamorphosis”,
“All Saints” and the original “Panagia” for
example from other defunct churches in
years past? The concept of spirituality
for many especially the Canadian-born
generations is not served exclusively by
the GO church in Canada. Is it possible
for the Parikia to save all 16 churches? I
doubt it! Smaller congregations with weak
financial resources will not make it by the
end of this decade! Our church needs a
desperate reform (like the GCT does).
Both are parochial in their approach.
Clearly, I am not talking about dogmatic
changes but religious practices.
4. The destruction of the GCT that
the archbishop proposes will harm
the long-term interests of the
Archdiocese and the GO faith. The
church is not the appropriate vehicle for
many Greek cultural activities. The GO
faith is a very important element of the
Greek identity but not the only one. The
archbishop will not join the wild crowd to
celebrate a Greek team win on Danforth
as it happened in Euro 2004. The
Religious leader will not have a couple
of beers in a restaurant or a Greek pub,
it will not go to see a soccer game of a
visiting Greek team, it will not go to sing
and dance along with a Greek singer
from Greece.
I have read every single comment made
publicly on all social media and websites
Nobody has come up with any workable
realistic win-win for both the Archdiocese and
μεγαλουργήσει.
Η ΕΚΤ θα διεξαγάγει σύντομα εκλογές και μια νέα γενιά κυρίως καναδογεννημένων Ελληνικής καταγωγής
θα την προσανατολίσει προς μια νέα
κατεύθυνση.
8. Η συνεχιζόμενη νομική διαμάχη μεταξύ της Αρχιεπισκοπής και της ΕΚΤ θα
κλείσει. Ίσως μπορεί να σχηματιστεί
μια αντικειμενική δεσμευτική ομάδα
διαιτησίας τριών δικαστών ή δικηγόρων με ελληνικές ρίζες για να αποφανθεί για όλα τα εκκρεμή ζητήματα
χωρίς να χρειαστεί μια ντροπιαστική
και ακριβή δικαστική διευθέτηση.
Είναι καιρός να τερματίσουμε τις συνεχιζόμενες χαοτικές διαμάχες και να επιτύχουμε μια
ειρηνική συνύπαρξη και συνεργασία μεταξύ
της ΕΚΤ και της Αρχιεπισκοπής. Η συνεχής
διαμάχη έστω και αν καταλήξει σε μια Πύρρεια νίκη για τον ένα ή το άλλο δεν εξυπηρετεί σωστά την Αρχιεπισκοπή, την ΕΚΤ και
πάνω απο όλα τον Ελληνισμό στον Καναδά.

7.

GCT solution.
First things first. COVID is not the main
cause of the GCT debt. It is the straw that
broke the camel’s back. The main cause
was the about 14 million debt the GCT
inherited 11 years ago after the aborted
effort to build the Hellenic Cultural Center.
The GCT routinely publishes and post on their
website every year the audited by the CPA
firm KPMG financial statements.
https://www.greekcommunity.org/
One can read and see there the precise
debt, revenue, and expenses for each and
every of the 4 GCT churches. Nobody knows
the corresponding figures (debt, revenue
and expense) of the churches under the
Archdiocese authority. Therefore, is a huge
difference in transparency between these two
organizations. The current administration
took over the reins of the GCT under very
difficult circumstances 11 years ago with
a huge debt of about $ 14 million. With
the sale of the unfinished Cultural Center
for $ 4.8 and the two houses next to the
Virgin Mary for $2.3 million, the debt
was reduced by $7.1 million. With further
financial measures, they managed to
reduce debt further and bring it to $4.5
million consisting of $3.3 mortgage and
$1.2 million in other liabilities.
It should be noted that the GCT over all these
years continued to offer all its Hellenistic
programs and services listed above. The
current Administration, admittedly, does not
get high marks in public relations. Perhaps it
was impossible to win in that arena 11 years
ago, after the fiasco of the Hellenic Cultural
Center. The climate of lack in confidence and
mistrust was big. Yet there were serious wellfounded excuses, the main one being that the
debt was not their own doing, but that of the
previous decade. The besieged administration
and board having its back against the wall,
with a hostile but largely understandable
public outcry, in its defence choose to pay
greater attention to its finances, knowing that
public relations were difficult to improve] .
The recent rational and well-thought-out
decision that the GCT must sell one of the
4 Churches to save the other three was
expected to provoke multiple criticisms. All
those criticism from those who served as
volunteers and donated to the GCT over
the years are welcomed. However, the
vulgar and harsh criticisms from fellow
Greeks who are neither volunteers nor
members of the GCT and in fact they have
never been actively interested in the GCT
are not. The GCT should listen, and make
a record of all that is said but should not be
given the same weight as the well-meaning
criticism, recommendations, suggestions and
the heartfelt disappointment in the recent
developments. It should also thank those who
genuinely offer potential solutions and actual
donations.
And to be clear, no church, those of the
GCT or not, can be maintained and be
open 365 days a year only by those who
remember their Greek Orthodox roots at
Christmas and Easter and go to church
as guests at a wedding or baptism. Their
presence at the churchyard to hear only
το «Χριστός Ανέστη» and partake in
the procession of the epitaph does not
justify them to throw a hand grenade at
all members of the GCT that tried hard
but did not always succeed in all of its
endeavours. It is rude for these “free riders”
to demand that the churches be financed and
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be kept open at all times when they do not pay
their fair share for their maintenance. Also,
the nostalgic emotional comments like “I was
baptized in that church”, “I got married in that
church”, as valid and as real they are may not
be enough to resolve the financial impasse.
The issue is now urgently before us. We all
have to pay to keep all our churches open. The
number of people who go to church and
those who support them are constantly
dwindling. The GO churches, not just the
GCT churches need members, they need
money! Something needs to change, not
in the GCT alone but Archdiocese too!
The mobilization fundraiser to help is
commendable. Kindly and directly, I do not
think will yield the 4.5 million needed. I say
this because I know the meagre results in the
recent past of the "Legacy campaign". If you
make your donation do it with full confidence
that every dollar will be counted and will go
towards the said goal. I have suggested to
the GCT to post the list of donations by name
every week, every Wednesday so if the Greek
language press desires to publish the list can
do so. If we fail to raise the $4.5 million then
what?
I cringe to think of the sale of a church that was
built by thousands of donations. Such a sale
will be a stain and embarrass not only for the
GCT but for the archdiocese and Hellenism in
Toronto too. I herein I propose a solution that
is a win-win situation for all stakeholders
1. The GCT should sell one of the four
churches (not all four) to the Greek
Orthodox Archdiocese of Canada
metropolis for $4.5 million (the value
of its debt). This will achieve the
following:
2. All our GO churches will remain
operational and in Greek Parikia
hands.
3. All GO people in GTA will be
pleased that their past and current
contributions were not turned into
some profitable housing project by a
developer.
4. The Greek Orthodox Archdiocese of
Canada will add another church in
their portfolio paying a bargain price
of only $4.5 which is a 30% to 45% of
the fair market value of about 10-15
million of the church.
5. The Greek Orthodox Archdiocese of
Canada will score high in the public
opinion that is indeed a guardian and
savor of GO churches.
6. The Greek Community of Toronto will
become debt free and viable entity
again.
7. The GCT will have elections soon and
a new generation of mostly Canadianborn Greeks will steer it in a new
direction.
8. The ongoing legal dispute between
the Archdiocese and the GCT
will be sealed. Perhaps a binding
arbitration task force of three judges
and/or lawyers with Greek roots
can be formed to adjudicate on all
outstanding issues and reach out of
court settlement.
It is about time to bring an end to the ongoing
chaotic disputes and reach a peaceful
coexistence and cooperation between the
GCT and the Archdiocese. A continuous
fight ending up with a pyrrhic victory for one
or the other is not good for the GCT, the
Archdiocese, and above all for Hellenism.
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Στον 21ο αιώνα η ανθρωπότητα ζει ακόμα
σε μία κατάσταση αβεβαιότητας και κινδύνου όχι μόνο από τον κορονοιό (που έχουν
χαθεί πολλές ψυχές) αλλά γενικά από την
απληστία μιας χούφτας ανθρώπων. Αυτοί
είναι το 1% στον κόσμο που υποτάσσουν
τα πάντα ακόμα και την τροφή στον βωμό
του κέρδους για να φουσκώνουν τα πορτοφόλια τους και έχουν επιφέρει πολλά δεινά.
Είναι τα μεγάλα μονοπώλια που έχουν σαν
στόχο το κέρδος εκμεταλλευόμενοι την παγκόσμια και διαχρονική βασική ανάγκη των
ανθρώπων για τη διατροφή και την επιβίωσή τους. Θύματα είναι συνήθως πολλά
εκατομμύρια παιδιά που ακόμα αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνας και του θανάτου
εξ αιτίας των πολιτικών που εφαρμόζουν
κυβερνήσεις σε ένα αξιακό σύστημα που
είναι απάνθρωπο. Ο δήθεν πολιτισμός μας
απέτυχε και μάλιστα οικτρά. Η εικόνα που
παρουσιάζει ο κόσμος σήμερα είναι ένα
τραγικό και επίσης εξοργιστικό σκηνικό της
ανθρώπινης εξαθλίωσης και του θανάτου.
Μία εικόνα με τις χιλιάδες των παιδιών που
σκοτώνονται κάθε μέρα στις εμπόλεμες
ζώνες ή που ξεψυχούν περιμένοντας μία
μπουκιά φαγητού ή μερικές γουλιές νερού.
Κάθε ημέρα 25,000 άνθρωποι και μέσα σε
αυτούς 10,000 παιδιά πεθαίνουν από την
πείνα ή από αρρώστιες που προκαλούνται
από την πείνα. Περίπου 854 εκατομμύρια
παιδιά στον κόσμο υποσιτίζονται και οι
υψηλές τιμές των τροφίμων θα προσθέσουν
άλλα 100 εκατομμύρια ανθρώπους στην
εξαθλίωση και την πείνα.
Αυτός είναι ο πολιτισμός της ζούγκλας που
για την κυριαρχία του δυνατού δεν υπολογίζονται ανθρώπινες ζωές. Πάνω από 12
εκατομμύριά νοικοκυριά εξωθούνται στην
φτώχια και στην πείνα. Σε πέντε χρόνια
έχουν σπαταληθεί για την καταπολέμηση
της τρομοκρατίας και για τους πολέμους
της Αμερικάνικης κυβέρνησης περισσότερα
από ένα τρισεκατομμύρια δολάρια. Με μία
άλλη πολιτική με τα χρήματα που διαθέτουν για τους εξοπλισμούς θα μπορούσε να
δημιουργηθεί η υποδομή σε αυτές τις χώρες για να υπάρξει μία ανάπτυξη και για να
εξαλειφθεί τελικά το φάσμα της πείνας που
απειλεί εκατομμύρια ανθρώπους.
Η υποκρισία είναι ολοφάνερη εδώ. Μιλούν
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας!
Αλλά όταν υποφέρει ο κόσμος από την πείνα και τον πόλεμο αυτό δεν είναι ένα είδος
τρομοκρατίας;
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ΠΕΙΝΑ: Η ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
Εμείς όμως πώς αντιδρούμε; τι κάνουμε;
Όπως έλεγε κάποτε
ένας στίχος «εμείς οι
τρεις στον καφενέ, τσιγάρο πρέφα και καφέ».
Η απάθεια που έχει
μπει στο πετσί του
μέσου ανθρώπου είναι εγκληματική. Δεν
υπάρχει φαγητό να
θρέψουμε εκατομμύρια ανθρώπους στην
γη που πεινάνε. Υπάρχουν όμως οι αιτίες.
Η πιο βασική αιτία είναι ποιος ελέγχει την
τροφική αλυσίδα από την σπορά, την καλλιέργεια και μέχρι τα προϊόντα να φτάσουν
στον καταναλωτή. Είναι πολλά τα λεφτά,
που λένε για να μην τραβήξουν την όρεξη
των μεγάλων μονοπωλίων που ελέγχουν
όλη αυτή την διατροφική αλυσίδα.
Ο ΟΗΕ αναφέρει: “Πρώτη φορά στην Ιστορία υπάρχουν τόσοι πεινασμένοι στον κόσμο”. Τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι στον
κόσμο, περίπου ο μισός πληθυσμός της
Γης, υποσιτίζονται. Ενώ ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι στον κόσμο υποφέρουν από
την πείνα.
Το μεγάλο μέρος στη γη που υπάρχουν
υποσιτιζόμενοι είναι η Ασία με περίπου
642 εκατομμύρια. Η δεύτερη περιοχή είναι
η υποσαχάρια Αφρική με 265 εκατομμύρια
και ακολουθούν η Λατινική Αμερική με 53
εκατομμύρια υποσιτιζόμενους και η Βόρεια
Αφρική με 53 εκατομμύρια. Επίσης περίπου
15 εκατομμύρια ανθρώπων στις ανεπτυγμένες χώρες υποφέρουν επίσης από την
πείνα. Μην βλέπουμε μόνο τις παραπάνω
περιοχές. Μία έρευνα που έγινε στις ΗΠΑ
12 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από την
πείνα. Όλα αυτά τη στιγμή που η Γη μπορεί να εξασφαλίσει τροφή πολύ παραπάνω
από τον σημερινό πληθυσμό. Η αύξηση
της φτώχιας και της πείνας μπορεί να χαρακτηρισθεί ως το χειρότερο πλήγμα στην
ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ποιανών λοιπών η απληστία δημιούργει ανθρώπους φτωχούς και πεινασμένους?Υπάρχουν
συμφέροντα
μεγάλα
που δημιουργούν και επωφελούνται από
τη φτώχια γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι

proutis0107@rogers.com
φτωχοί δεν θα υπήρχαν
και οι πλούσιοι. Δηλαδή
οι πλούσιοι δημιουργούν την φτώχια. Ας
κοιτάξουμε πώς γίνεται
το αλισβερίσι και έχουμε φτωχούς και πεινασμένους, πλούσιους και
ελεεινούς, μεγιστάνες
και ζητιάνους. Η έλλειψη τροφής δημιουργεί
την δυστυχία και την σωματική κατάπτωση.
Η τροφή είναι και πρέπει να θεωρείται δημόσιο αγαθό.
Τα τρόφιμα ελέγχονται από ένα ιδιωτικοποιημένο βιομηχανικό διατροφικό σύστημα που ελέγχει από τους σπόρους, την γη,
μέχρι και την υπερβολική και καταχρηστική
τιμολόγηση των τροφίμων που βλέπουμε
αυτές τις ανατιμήσεις στα σουπερμάρκετ
τροφίμων σήμερα. Είναι ένας πολύπλοκος
μηχανισμός που σκοπός του είναι να φτάσει
το φαγητό στον άνθρωπο με κάποιο αντάλλαγμα που πάντοτε είναι υπερβολικό και
άπιαστο. Το σύστημα θρέφει την πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν σε αυτό τον
πλανήτη και έχει δημιουργήσει μία αγορά
μαζικής κατανάλωσης όπου οι τρεφόμενοι
γίνονται απλοί καταναλωτές. Ο σκοπός αυτού του συστήματος είναι να συγκεντρώσει
υποτιμημένα και αμφιβόλου διατροφικής
αξίας αποθέματα τροφής και να μεγιστοποιεί τα κέρδη του, αντί να διασφαλίσει σημαντικές μη οικονομικές πλευρές της τροφής
όπως είναι η διατροφική αξία.
Τα τρόφιμα ήταν κάποτε ένας περιορισμένος αλλά ανανεώσιμος πόρος είτε σε άγρια
είτε σε καλλιεργημένη μορφή που είναι απαραίτητη για την ανθρώπινη ύπαρξη. Με τα
χρόνια που πέρασαν έχει εξελιχθεί σε ένα
ιδιωτικό, διακρατικό εμπόρευμα. Οι τροφές
ταιριάζουν στις βιομηχανοποιημένες διαδικασίες του αυτοματισμού που υπάρχουν
σήμερα και υπόκεινται στους νόμους της
αγοράς και του χρηματιστηρίου. Η αγορά
αυτή ελέγχεται από ένα σύμπλεγμα εταιρειών που ρυθμίζουν τις τιμές μεταξύ τους και
όπως είναι φυσικό οι τιμές εξαρτώνται από
παράγοντες κυρίως όπως ζήτηση και προσφορά. Ως αποτέλεσμα, η αξία της τροφής
δε βασίζεται στις πολλές διαστάσεις που
προσφέρουν ασφάλεια και υγεία σε κάθε
πολίτη, όπως θα έπρεπε, αφού είναι θεμελιώδες, ανθρώπινο και εγγυημένο δικαίωμά
του.. Η επάρκεια και η ποιότητα της τροφής
θα έπρεπε να είναι ο κύριος πυλώνας του
πολιτισμού μας, τόσο για τους παραγωγούς
όσο και για τους καταναλωτές. Είναι ο φυσικός, ανανεώσιμος πόρος που μπορεί να
ελεγχθεί από τους ανθρώπους. Θα έπρεπε
λοιπόν να είναι παγκόσμιο κοινό αγαθό που
θα πρέπει να απολαμβάνουν όλοι .Αντίθετα
όμως, βασιζόμαστε στην αγορά.
Βάσει της επικρατούσας θεωρίας ότι χωρίς
χρήματα δεν υπάρχει τροφή, η πείνα εξακολουθεί να κυριαρχεί σε έναν κόσμο αφθονίας. Γενικά το βιομηχανικό σύστημα τροφής
αποτυγχάνει ολοένα και περισσότερο να
εκπληρώσει το βασικό στόχο του δηλαδή να
παράγει τροφή και να θρέφει τους ανθρώπους επαρκώς, ώστε να μην υπάρχει πείνα.
Σε όλη αυτή την υπόθεση η ειρωνεία είναι
ότι οι μισοί από αυτούς που παράγουν το
70% της παγκόσμιας τροφής πεινάνε σήμερα. Ένα βιομηχανικό τροφικό σύστημα που
αντιμετωπίζει την τροφή ως εμπόρευμα
που διανέμεται σύμφωνα με τους κανόνες
της αγοράς δεν θα πετύχει ποτέ εξασφάλιση τροφής για όλους.

Όσο και να είμαστε κλεισμένοι στα σπίτια
μας και στις δικές μας σκέψεις και προβλήματα, αγνοούμε ή μάλλον δεν σκεφτόμαστε
αρκετά έντονα ότι κάπου πεινάει ένα παιδί.
Ότι μία μάνα βλέπει τα παιδιά της να πηγαίνουν για ύπνο πεινασμένα.
Η διαχείριση των τροφίμων από το βιομηχανικό διατροφικό σύστημα, μέσω της
ιδιωτικοποίησης των σπόρων και της γης,
των νόμων, των υπερβολικών τιμολογήσεων, και της πατέντας, έχει παίξει μεγάλο
ρόλο στον περιορισμό της πρόσβασης μας
στην τροφή ως δημόσιο αγαθό. Το σύστημα
τρέφει πια την πλειοψηφία των ανθρώπων
που ζουν στον πλανήτη και έχει δημιουργήσει μια αγορά μαζικής κατανάλωσης όπου
οι τρεφόμενοι γίνονται απλοί καταναλωτές.
Έτσι ο σκοπός του βιομηχανικού συστήματος τροφής είναι να συγκεντρώσει υποτιμημένα αποθέματα τροφής μεγιστοποιώντας
παράλληλα το κέρδος των εταιριών τροφίμων, αντί να διασφαλίζει τις πιο σημαντικές
μη οικονομικές πλευρές της τροφής, όπως η
διατροφική αξία. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτό
έχει οδηγήσει στην αποτυχία του παγκόσμιου συστήματος τροφής.
Βέβαια η επίλυση του προβλήματος της
φτώχειας και της πείνας δεν αποτελεί θέμα
μόνο των ηγετών στον πλανήτη. Αφορά
όλους μας! Μα, τι μπορεί ένας ή έστω ορισμένοι άνθρωποι για ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ξεπερνάει κατά πολύ την
ατομική δύναμη;
Πάρα πολλά μπορούν να γίνουν από τον
καθένα μας και από όλους μέσα από μια
οργανωμένη προσπάθεια βοήθειας γενικότερα των ομοιών μας που έχουν ανάγκη.
Η θέση και η ορθή στάση στη ζωή μας, το
ενεργό ενδιαφέρον μας πάνω σ’ αυτό το
θέμα, η αλλαγή της νοοτροπίας μας με αυτοπεποίθηση και πίστη, η ανθρωπιά μας,
η αγάπη προς τον άνθρωπο, το μοίρασμα,
θα φέρει κάποια στιγμή, οπωσδήποτε κάτι
καλύτερο. Αρκεί να το κάνουμε τρόπο ζωής!
Πάντως στην εποχή που βλέπουμε ότι η
κάθαρση, σε όλους τους τομείς της ζωής,
παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο
μπορούμε, ατομικά και συλλογικά, ώστε
να ελαττωθεί η δυστυχία του ανθρώπινου
όντος στη Γη και στο Σύμπαν. Όχι βέβαια
μόνο για να περνάμε καλά, αλλά για να
μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τον προορισμό μας ως όντα και ως άνθρωποι!
Πώς διαχειρίζεσαι μέσα σου την κατάσταση
και πως αισθάνεσαι απέναντι σε ένα αθώο
χαμόγελο που χάνεται χωρίς να το έχει επιλέξει, χωρίς να ξέρει καν τι συμβαίνει, χωρίς
να έχει προλάβει να ζήσει; Πες μου, πώς
το ταιριάζεις αυτό στο μυαλό σου και στην
καρδιά σου; Ποια δικαιοσύνη και ποια αδικία; Ένα “γιατί” δε φτάνει. Είναι πολύ λίγο
για να περιγράψει το μέγεθος της απόγνωσης που σε κατακλύζει, της στεναχώριας
που σου σφίγγει την καρδιά. Αυτό το κλάμα
που σου βγαίνει δεν είναι δικό σου. Είναι
το κλάμα του πατέρα και της μάνας, αυτών
που έφυγαν και δεν πρόλαβαν να κλάψουν
για τη ζωή που έχασαν, τη ζωή του παιδιού
τους και τη δική τους.
Το χέρι δεν έχει γίνει για να ζητά ελεημοσύνη
αλλά για να πιάσει το τσεκούρι και τη φωτιά
και να κάψει την Βαστίλη και τα κάστρα των
πλουσίων. Αυτών που κάνουν το κουμάντο
και αποφασίζουν ποιοι θα ζήσουν και ποιοι
θα πεθάνουν από την πείνα. Οι κακομοίρηδες και οι ξεχασμένοι από τον κόσμο, αυτοί
που πεινάνε σε κάποια άκρη της γης, αυτοί
που η σκέψη τους είναι πως να βρούνε ένα
κομμάτι ψωμί να γεμίσουν τα άδεια στομάχια τους, αυτοί που μετράνε τις ημέρες τους
σε στιγμές, για αυτούς μιλάω….

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ
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Δύο καθηγητές κάθονται στο γραφείο την ώρα του διαλείμματος και διορθώνουν
διαγωνίσματα. Μια στιγμή παρατήρησε ο ένας στο αυτί του άλλου ένα σκουλαρίκι
και τρελάθηκε γιατί ξέρει ότι είναι πολύ συντηρητικός άνθρωπος. Έτσι, πήρε το
θάρρος να τον ρωτήσει που οφείλεται
η αλλαγή αυτή… «Δεν ήξερα ότι φοράς
σκουλαρίκι!» του είπε. «Ναι είδες;» του
απάντησε ο άλλος μαγκωμένος. «Από
πότε το φοράς;» «Από τότε που το βρήκε
η γυναίκα μου στο κρεβάτι μας!!!»
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26 Παρασκευή

Αγ Πορφυρίου
Γάζης /Φωτεινής
Σαμαρείτιδος &
Τέκνων αυτής

27 Σάββατο

28 Κυριακή

Αγ. Προκοπίου
Δεκαπολίτου /
Γελασίου /Ραφαήλ
επ. Βρούκλιν

Αγ. Βασιλείου
Ομολ./ Μαράνας /
Νύμφά/ Νέστορος

1 Δευτέρα

Αγ. Δαυίδ εκ
Ουαλίας /
Συνεσίου Κυπρίου
Ευδοκίας /Δομνίκη

2 Τρίτη

3 Τετάρτη

4 Πέμπτη

Αγ. Νικολάου
Πλανά / Θεοδότου
επ. Κυρηνείας

Αγ. Ευτροπίου
/ Κλεονίκου /
Θεοδωρήτου /
Βασιλίσκου /
Ζήνωνος & Ζωΐλου

Αγ. Γερασίμου
Ιορδανίτου /
Γρηγορίου επ.
Κύπρου

Γιατί φοράμε Μάρτη και τι συμβολίζει;
Μάρτης αποκαλείται στην Ελλάδα το έθιμο κατά το οποίο φοράμε ένα, φτιαγμένο από κόκκινο και άσπρο
σχοινάκι ή κλωστές που έχουν στριφτεί ή πλεχτεί, βραχιόλι από την 1η Μαρτίου, έως και το τέλος του μήνα
Το έθιμο αυτό έχει τις ρίζες του στην Αρχαία Ελλάδα και
συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια. Οι μύστες των
Ελευσίνιων Μυστηρίων έδεναν μια κλωστή, την Κρόκη,
στο δεξί τους χέρι και το αριστερό τους πόδι.
Σήμερα και για όλο το μήνα παιδιά και μεγάλοι φορούν
στον καρπό του χεριού τους ένα βραχιολάκι, φτιαγμένο
από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή. Όπως λέει
ο λαός, ο Μάρτης προστατεύει τα πρόσωπα των παιδιών από τον πρώτο ήλιο της άνοιξης για να μην καούν.
Τον φτιάχνουν την τελευταία μέρα του Φλεβάρη και τον
φορούν την πρώτη μέρα του Μάρτη, πριν βγουν από το
σπίτι.
Μάλιστα, όταν τελειώσει ο μήνας το βραχιολάκι αυτό το
βγάζουν και το αφήνουν πάνω στις τριανταφυλλιές όταν
δουν το πρώτο χελιδόνι, για να τον πάρουν τα πουλιά και
να χτίσουν τη φωλιά τους.

Ερμηνεία

Είναι ένα έθιμο σύμφωνα με το οποίο αυτός που φορά
το Μάρτη, κυρίως τα μικρά παιδιά, προστατεύονται είτε
από ασθένειες γενικά ή «για να μην τα κάψει ο ήλιος» /
για να «μην τα μαυρίζει ο ήλιος» ή για να «μην τα πιάνει
το μάτι».
Συμβολικά το λευκό και το κόκκινο χρώμα τα συναντάμε συχνά στη δεισιδαιμονία όταν είναι να αποτρέψουμε
κάποιο κακό. Αυτό μνημονεύεται και από τους αρχαίους
Έλληνες συγγραφείς.
Ο Αρτεμίδωρος στα «Ονειροκριτικά» συσχετίζει τους
διάφορους στεφάνους των μαγισσών, ο Βιργίλιος στα

«Βουκολικά» αναφέρει πολύχρωμους μίτους περιδεμένους τρεις φορές σε εικόνα ερωμένου για να τον
σαγηνέψουμε.
Ο Πετρώνιος αναφέρει όμοιες μαγγανείες, όπου δένουμε πολύχρωμο στήμονα στον τράχηλο. Οι Βυζαντινοί
αναφέρουν τη χρήση βαμμένης κλωστής κατά της βασκανίας. Στα Ελευσίνια μυστήρια κατά την αρχαιότητα οι
νεαροί μύστες φορούσαν κρόκους στο δεξί χέρι και στο
πόδι. Πρόκειται λοιπόν για έθιμο πανάρχαιο, ή όμοιο με
πανάρχαια έθιμα.
Το ιδιότυπο αυτό ασπροκόκκινο βραχιολάκι, όταν έφευγε
ο Μάρτιος, στην κεντρική Ελλάδα τουλάχιστον το έβγαζαν και το κρεμούσαν στο πιο ψηλό κλαδί των δένδρων

που ήταν κοντά στα σπίτια με τις χελιδονοφωλιές, διότι ο
Μάρτιος είναι ο μήνας της εαρινής μετανάστευσης πτηνών από την Αφρικανική ήπειρο στην Ελλάδα κυρίως και
στα Βαλκάνια κατ’ επέκταση.
Τα πτηνά αυτά μεταφέρουν συχνότατα ασθένειες των
θερμότερων κλιμάτων που με την αυξημένη υγρασία της
άνοιξης επωάζονται.
Στη λαογραφία αναφέρεται πως τα παιδιά πρέπει να σέβονται, να αγαπούν και να μην πειράζουν τα χελιδόνια,
επειδή λειτουργούσαν ως «οικόσιτα» πτηνά που έκτιζαν
τις φωλιές τους στους τοίχους των σπιτιών, με το σκεπτικό ότι ήταν χρήσιμα αφού εξολόθρευαν τα έντομα, κυρίως κουνούπια, που ήταν βλαβερά για τον άνθρωπο και
τα οποία κουνούπια τα ίδια τα χελιδόνια μετέφεραν στο
πτίλωμα τους από το ταξίδι τους από την Αφρική. Ο ένας
λόγος ήταν εν μέρει αυτός, ο δεύτερος λόγος ήταν ότι
οι παλαιότεροι γνώριζαν για τις ασθένειες αυτές και δεν
ήθελαν να τις πάθουν τα παιδιά τους.
Μαζί με τα υγιή χελιδόνια και άλλα πουλιά μεταναστεύουν και ασθενή. Ειδικά το ασθενές χελιδόνι εάν δει κόκκινο χρώμα, το αποφεύγει και δεν πλησιάζει, αντιθέτως
το υγιές χελιδόνι μαζεύει την ασπροκόκκινη κλωστίτσα
που την βρίσκει στο ψηλό κλαδί του δένδρου και τη μεταφέρει στη φωλιά του για να αποτρέψει την χρήση της
από τον ασθενή εισβολέα και να κλωσήσει τα υγιή αυγά
του. Για τον λόγο αυτό της υγείας οι παλαιότεροι είχαν
σκαρφιστεί την χρησιμότητα των χελιδονιών, κυρίως, και
απέτρεπαν τα παιδιά να παίζουν μαζί τους και να πλησιάζουν τις χελιδονοφωλιές.
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Σταματήστε την
εξάπλωση.

Ο ιός COVID-19 μπορεί
να είναι θανατηφόρος.
Μείνετε στο σπίτι.
Σώστε ζωές.

Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
ontario.ca/coronavirus
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