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Προϋπολογισμός με $101,4 δις σε νέες δαπάνες
Αναμενόμενη μείωση ελλείματος με
σχέδιο ανάκαμψης για θέσεις εργασίας,
ανάπτυξη και ανθεκτικότητα
Ο Καναδάς βιώνει δύσκολες στιγμές απέναντι
στο Covid-19, οπότε ο πρώτος ομοσπονδιακός
προϋπολογισμός σε περισσότερα από δύο χρόνια
επεκτείνει τη «πανδημική ζωή» της Οττάβας για
εργαζόμενους και εταιρείες που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες για μερικούς ακόμη μήνες και στοχεύει
να απομακρύνει τον Καναδά από την πανδημία
μια και καλή.
Η Chrystia Freeland, υπουργός Οικονομικών,
ανακοίνωσε μια γραμμή προϋπολογισμού 101 δις
δολαρίων που προορίζεται για τα επόμενα τρία
χρόνια σε μια μεγάλη ποικιλία ψηφοφόρων, από
τους ηλικιωμένους και τους φροντιστές τους έως
τους γονείς και τις επιχειρήσεις.

σελίδα 3

Επένδυση σε Κέντρα μακροχρόνιας
φροντίδας Scarborough Center
για προστασία από το COVID-19
$700.000 θα λάβει το Hellenic Home for the Aged

Μήνυμα της Ανεξάρτητης
Ερανικής Επιτροπής για
τη σωτηρία της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο

Η Salma Zahid, μέλος του κοινοβουλίου για το κέντρο Scarborough
και η Christina Mitas, μέλος του επαρχιακού κοινοβουλίου για την
ίδια περιοχή, ανακοίνωσαν την κοινή χρηματοδότηση δύο έργων
για τη βελτίωση των κέντρων μακροχρόνιας περίθαλψης στο
Κέντρο Scarborough.

Με τη συμμετοχή και τη συμπαράσταση
όλων σας συνεχίζεται δυναμικά το έργο της
Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής, ώστε η
Κοινότητάς μας να βγει νικήτρια σ’ αυτή την
άνιση μάχη.
Μέχρι την Τρίτη 20 Απριλίου, 2021 έχει
συγκεντρωθεί το ποσό των $440,613.
Την τελευταία εβδομάδα χάρη στη γενναιοδωρία
137 νέων δωρητών έχει συγκεντρωθεί το ποσό
των $131,300.
Μας τιμά η εμπιστοσύνη και
σελίδα 4
η στηριξή σας

Η Τουρκία να αποδεχθεί
και να συμμορφωθεί με
το Διεθνές Δίκαιο και
Δίκαιο της Θάλασσας

σελίδα 8

Το Hellenic Home for the Aged θα λάβει $560.000
σε ομοσπονδιακή και $140.000 σε επαρχιακή
χρηματοδότηση.

σελίδα 7

Κύπρος: Έχουμε
προετοιμαστεί ορθά για
αντιμετώπιση της όποιας
εξέλιξης στην Πενταμερή

AstraZeneca advice
from national panel
delayed by new data on
COVID-19 and variants

Federal and
provincial budgets
swell, sales-tax
increases may follow

σελίδα 12
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Beer, Wine & Cider
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Product of Honduras

Sweet Jumbo Cantaloupes

2

Ontario Grown

99

Ontario Raised Pork

Fresh Rib End
Pork Chops

New York Striploins
Steaks

14

3/

/Each

Canadian “AAA” Grade Beef
Certified Angus Beef

lb/33.05

Black Diamond

Astro

410 g

12x100 g

Cheese Slices

5

5

3/

Deli Serve Jerrys Brand

Assorted Dips

1

27

99

/100 g

Lactantia

/Each

Feta Cheese

49

lb/6.59 kg

/each

Horio

Cream Cheese

Yogurt

Holmestead
3 kg

Taramosalata, Hummus
Tzatziki & Eggplant Dips
6.76 lb

2

3

99

$

99

99

10 lb Bag
White Potatoes

Fresh Endive
or Escarole

$

2021

Product of Ontario

Product of USA

Large English
Cucumbers

,

Extra Virgin
Olive Oil

250 g

3 lt

2

Natrel

/each
Kellogg’s

Lactose Free Milk

3

/each

Raisin Bran Cereal

1%, 2%, 3.25%, Skim or Chocolate
2 lt

425 g

2

49

99

49

Wonder

/each

22

99
/each

Wonder

English Muffins

Sliced Bread

6’s

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

Hot Dog & Hamburgers Buns 8’s

3

99
/each

3

99
/each

1

99
/each

5

$

2/

3
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Προϋπολογισμός με $101,4 δις σε νέες δαπάνες
Αναμενόμενη μείωση ελλείματος με σχέδιο ανάκαμψης για θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και ανθεκτικότητα
Ο Καναδάς βιώνει δύσκολες στιγμές απέναντι στο
Covid-19, οπότε ο πρώτος
ομοσπονδιακός προϋπολογισμός σε περισσότερα
από δύο χρόνια επεκτείΚατερίνα
νει τη «πανδημική ζωή»
Γερασκλή
της Οττάβας για εργαζόμενους και εταιρείες που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες
για μερικούς ακόμη μήνες και στοχεύει να
απομακρύνει τον Καναδά από την πανδημία μια και καλή.
Η Chrystia Freeland, υπουργός Οικονομικών, ανακοίνωσε μια γραμμή προϋπολογισμού 101 δις δολαρίων που προορίζεται για
τα επόμενα τρία χρόνια σε μια μεγάλη ποικιλία ψηφοφόρων, από τους ηλικιωμένους
και τους φροντιστές τους έως τους γονείς
και τις επιχειρήσεις.
Πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές πιστεύουν ότι ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός
που παρουσιάστηκε αυτήν την εβδομάδα
στοχεύει στην καταπολέμηση της πανδημίας και των συνεπειών της, ενώ χρησιμεύει
ως προεκλογική πλατφόρμα. Η κυβέρνηση
θα πρέπει να λάβει την υποστήριξη ενός
τουλάχιστον κόμματος της αντιπολίτευσης
και να υποστηρίξει την ψήφιση του προϋπολογισμού προκειμένου να αποφύγει πανδημικές εκλογές αυτή την άνοιξη.
Οι βασικές παραδοχές του προϋπολογισμού είναι η δημιουργία ενός εθνικού συστήματος παιδικής μέριμνας στον Καναδά, σε συνεργασία με επαρχίες, εδάφη και
αυτόχθονες πληθυσμούς. Η υποστήριξη
προορίζεται να καλύψει όλες τις οικογένειες, ανεξάρτητα από το πού ζουν, και επίσης
να μειώσει το βάρος του υψηλού κόστους
φροντίδας των παιδιών. Ο τρέχων προϋπολογισμός προβλέπει 30 δις δολάρια για το
σκοπό αυτό, τα οποία θα δαπανηθούν τα
επόμενα πέντε χρόνια, καθώς και 8.3 δις
δολάρια συνεχούς, τακτικής υποστήριξης
για αυτό το όραμα στο μέλλον.
«Αυτός ο προϋπολογισμός έχει σκοπό
να ολοκληρώσει τον αγώνα ενάντια στο
COVID 19», δήλωσε η κ. Freeland, στην
ομιλία της την ημέρα παρουσίασης του
προϋπολογισμού. «Πρόκειται για την
επούλωση των οικονομικών πληγών
που άφησε η ύφεση της πανδημίας. Και
πρόκειται για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας και ευημερίας για

τους Καναδούς τις επόμενες ημέρες
και δεκαετίες. "
Το καθαρό χρέος του Καναδά είναι
τώρα πάνω από 1 τρις δολάρια για
πρώτη φορά μετά από ένα έλλειμμα
354 δις δολαρίων. Αναμένεται να συνεχίσει να ανεβαίνει με ελλείμματα
155 δις δολαρίων φέτος και 60 δις
δολαρίων το 2022-23.
Αυτό οφείλεται εν μέρει σε περισσότερα από 100 δις δολάρια σε νέες
δαπάνες τα επόμενα τρία χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για
τη διατήρηση των ομοσπονδιακών επιδοτήσεων μισθών και μισθωμάτων και της
βοήθειας για απολυμένους εργαζομένους,
μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Η Freeland κοιτάζοντας επίσης μπροστά
στην μετα-πανδημική εποχή, παρέχει $10
ημερησίως για την παιδική φροντίδα, αναπτύσει την ικανότητα να παράγει εμβόλια
και υποστηρίζει τα εθνικά πρότυπα μακροχρόνιας φροντίδας και τις εξοπλισμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους και την τεχνολογία που χρειάζονται για
να επιβιώσουν.
Περιλαμβάνει επίσης έναν πιο πράσινο,
καθαρότερο Καναδά, με την υπόσχεση για
περισσότερα από 17 δις δολάρια σε προγράμματα αλλαγής του κλίματος, πολλά
από αυτά με τη μορφή κινήτρων για την
ενθάρρυνση της βαριάς βιομηχανίας να περιορίσει τις εκπομπές και να αναπτύξει τον
τομέα της καθαρής τεχνολογίας.
Όλα συνοδεύονται από έναν αστερίσκο
πανδημικού μεγέθους. Οι συνθήκες θα
μπορούσαν να αλλάξουν δραστικά εάν καθυστερήσει η προμήθεια εμβολίων ή αποδειχθεί ότι δεν λειτουργούν τόσο καλά ενάντια σε αναδυόμενες παραλλαγές του ιού.
Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει εναλλακτικά σενάρια που δείχνουν πού μπορεί να
πάει η δημοσιονομική εικόνα, αν τα χειρότερα σενάρια της πανδημίας επικρατήσουν.
Αυτοί οι κίνδυνοι φαίνονται ακόμη πιο
πραγματικοί καθώς η χώρα αντιμετωπίζει
το χειρότερο κύμα της πανδημίας, με ρεκόρ
νοσηλείας και ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας ενώ γιατροί και νοσοκόμες
προειδοποιούν επανειλημμένα για ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
Η Freeland αναγνώρισε το βάρος που
εξακολουθεί να έχει η πανδημία στους
Καναδούς.

•

•
•
«Είμαστε όλοι κουρασμένοι, απογοητευμένοι, ακόμη και φοβισμένοι», είπε. «Αλλά θα
το ξεπεράσουμε».
Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός οικονομικών κ. Freeland - η οποία γράφει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα υπουργός
Οικονομικών που κατέθεσε ομοσπονδιακό
προϋπολογισμό - στήριξε όλο τον σχεδιασμό έχοντας ως προτεραιότητα την ανάκαμψη θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και την
ανθεκτικότητα.
Αυτό το σχέδιο επικεντρώνεται στην παροχή βοήθειας σε μερικούς από αυτούς που
έχουν πληγεί περισσότερο τον τελευταίο
χρόνο - τομείς όπως ο τουρισμός, καθώς
και εργαζόμενοι με χαμηλούς μισθούς, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, γυναίκες και
νέοι.

Κύρια σημεία του
προϋπολογισμού 2021:

Δισεκατομμύρια για πράσινη οικονομική ανάπτυξη, υγιέστερες αυτόχθονες
κοινότητες
Το ομοσπονδιακό σχέδιο δαπανών περιλαμβάνει περισσότερα από 101 δις δολάρια για την έναρξη της οικονομίας μετά την
πανδημία
•

•

•

Μεγάλα μέτρα:

101,4 δις δολάρια σε νέες δαπάνες για
τρία χρόνια για να τροφοδοτήσουν την
ανάκαμψη και να ξεκινήσουν τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία.
30 δις δολάρια για πέντε χρόνια και 8,3
δις δολάρια ετησίως μετά από αυτό για
τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός
εθνικού προγράμματος φροντίδας
παιδιών.
18 δις δολάρια για τη δημιουργία ασφαλέστερων, υγιέστερων αυτόχθονων
κοινοτήτων.

•

•

•
•
•

17,6 δις δολάρια για πράσινη ανάκαμψη - για τη διατήρηση του 25% των
εδαφών και των ωκεανών έως το 2025
και για να θέσει τον Καναδά σε πορεία
ώστε να ξεπεράσει τους στόχους της
κλιματικής αλλαγής μειώνοντας τις εκπομπές σε 36% κάτω από τα επίπεδα
του 2005 έως το 2030.
Επέκταση μέτρων πανδημίας και στήριξης εισοδήματος, όπως επιδοτήσεις μισθών και ενοικίων, έως το φθινόπωρο.
Φορολογητέα πληρωμή επιχορήγησης
ύψους $500 σε ηλικιωμένους συνταξιούχους ηλικίας 75 ετών και άνω από
τον Ιούνιο του 2022 και αύξηση 10%
στις μέγιστες παροχές OAS για συνταξιούχους 75 ετών και άνω από την 1η
Ιουλίου 2022.

Έλλειμμα και χρέος

Το έλλειμμα στα 354,2 δις δολάρια το
2020-21 και 154,7 δις δολάρια το 202122, αναμένεται να μειωθεί σταδιακά σε
30,7 δις δολάρια το 2025-26, ή περίπου
το 1% του ΑΕΠ.
Ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ ανέρχεται
πάνω από 50% και στη συνέχεια πέφτει στο 49,2% έως το 2025-2026.

Θέσεις εργασίας και
εργαζόμενοι

Παράταση της μέγιστης περιόδου παροχών ασφάλισης ασθένειας από 15
εβδομάδες σε 26 εβδομάδες.
Προβολή 1 εκατομμυρίου νέων θέσεων
εργασίας που δημιουργήθηκαν, έως το
τέλος του έτους.
Ένας νέος ομοσπονδιακός ελάχιστος
μισθός $15.

Περισσότερες επισημάνσεις

•

•

•
•
•

•

•
•

•

4,4 δις δολάρια για να βοηθήσουν τους
ιδιοκτήτες σπιτιών με πράσινες μετασκευές μέσω άτοκων δανείων έως και
$40.000 .
3 δις δολάρια για πέντε χρόνια για
να βοηθήσουν τις επαρχίες / περιοχές να βελτιώσουν τη μακροχρόνια
περίθαλψη.
2,5 δις δολάρια για την κατασκευή και
επισκευή 35.000 οικιστικών μονάδων
για ευάλωτους Καναδούς.
1 δις δολάρια για τον τουρισμό για φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Νέος φόρος 10 έως 20% για πολυτελή
αυτοκίνητα και αεροσκάφη αξίας άνω
των $100.000 και πολυτελή σκάφη
άνω των $250.000.
300 εκατομμύρια δολάρια για την
υποστήριξη
κοινωνικών
ομάδων
και ελεύθερων επιχειρηματιών που
υποεκπροσωπούνται.
Καμία υπόσχεση χρηματοδότησης για
την εφαρμογή ενός εθνικού φαρμακευτικού προγράμματος.
236,2 εκατομμύρια δολάρια για πέντε
χρόνια και 33,5 εκατομμύρια δολάρια
ετησίως μετά, για τα τμήματα Εθνικής
Άμυνας και Βετεράνων για την εξάλειψη του σεξουαλικού παραπτώματος
και της βίας λόγω φύλου στον στρατό
και για την υποστήριξη των επιζώντων.
Παράταση άτοκης περιόδου για φοιτητές και μαθητευόμενα δάνεια στον Καναδά έως τις 31 Μαρτίου 2023, με κόστος για την κυβέρνηση περίπου 392,7
εκατομμύρια δολάρια το 2022-23.
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TOTAL DONATED AMOUNT UP TO APRIL 20, 2021		

$440,613

Μήνυμα της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής
για τη σωτηρία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Message of the Independent Fundraising Committee to Save the GCT
Αγαπητά μέλη και φίλοι,
Με τη συμμετοχή και τη συμπαράσταση
όλων σας συνεχίζεται δυναμικά το έργο της
Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής, ώστε η
Κοινότητάς μας να βγει νικήτρια σ’ αυτή την
άνιση μάχη.
Μέχρι την Τρίτη 20 Απριλίου, 2021 έχει συγκεντρωθεί το ποσό των $440,613.
Την τελευταία εβδομάδα χάρη στη γενναιοδωρία 137 νέων δωρητών έχει συγκεντρωθεί το ποσό των $131,300.
Μας τιμά η εμπιστοσύνη και η στηριξή σας.
Σας υπενθυμίζουμε τους τρόπους με τους
οποίους μπορείτε να προσφέρετε τη δωρεά
σας:
1.
Μέσω της ιστοσελίδας της ΕΚΤ:
http://www.greekcommunity.org/Give.aspx
2.
Με
Ηλεκτρονική
Μεταφορά

Χρημάτων (E-transfer) στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: officemanager@
togreekcom.org
Πάντα αναγράφετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας ώστε να αποσταλλεί η απόδειξη.
3.
Με επιταγή προς την Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο
Διεύθυνση αποστολής: 30 Thorncliffe Park
Dr.,
Toronto, ON, M4H 1H8
4.
Με πιστωτική κάρτα μέσω τηλεφώνου στο 416-425-2485
Θα θέλαμε να σας υπευνθυμίσουμε ότι αποδείξεις για φορολογική χρήση εκδίδονται για
ποσά άνω των $25.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Donors to the GCT
Fundraising Event
PRONIA - GREEK COMMUNITY
OF TORONTO
$50,000
ECONOMOU; CHRIS - DURON
ONTARIO LTD
$10,000
PAPAYIANNIS; KONSTANTINOS KARIBA FOODS
$5,000
RALLIS; THEODOROS
$5,000
ANONYMOUS
$3,500
KARDITSA SOCIETY
O KARAISKAKIS
$3,000
ANONYMOUS
$2,000
BONOS; ELIAS - ASTORIA
SHISH KEBOB HOUSE
$2,000
KEROGLIDIS; THEODOROS
$2,000
PANAGIOTOPOULOS; ANDREAS $2,000
POLY; PETER
$2,000
TZIORTZIS; ALEXANDROS
$2,000
SYRIANOS; TIM
$1,250
ANONYMOUS
$1,000
ANONYMOUS
$1,000
ANONYMOUS
$1,000
ARGIRIOU; ARGYRIOS
$1,000
ARGIRIOU; ARISTIDIS
AND ALEXANDRA
$1,000
ASSOCIATED PRO CLEANING
$1,000
COOL BEER BREWING CO. INC $1,000
DIAKOS; CHRISTINE
$1,000
DR. GEORGE ALEXOPOULOS
DENTISTRY PROF CORP
$1,000
FULGA; DANIEL
$1,000
GEKAS; MICHAEL
$1,000
KALABOUKIS; TED
$1,000
LUKANIDIS;
VASILIOS - DECOSCAPES
$1,000
NICOLAOU; CHRISTOS
$1,000
RODOPOULOS; PARASKEVI
$1,000
SQUARE BOY RESTAURANT
$1,000
STATHIS; EFTHIMIOS
AND VITHLEM
$1,000
STELLATOS; MICHAEL
$1,000
TZIORTZIS; OLGA
$1,000
VOKAS; ZISSIS
$1,000
IGNATIOU; NICK
$780
LIOLIOS; ARISTOTELIS
$780

FOTOPOULOS; MICHAEL
HENTY; MARTHA
ANONYMOUS
CARAS; JOHN
CHRISTOFILOPOULOS; HELEN
FR PAVLIDIS; KONSTANTINOS
KARR; STEVE
KATSANOS; DIMITRIOS
KOUMISKERTANIDIS; DIMITRIOS
KOUTROUBIS; MARY
KOUTROUBIS;
PANAGIOTOULA PATTY
KRITIKOS; PANAGIOTIS
ANONYMOUS
MBABATSIKOS; KONSTANTINOS
PAPADATOS; BARBARA
REVAS; EMILY
ROUNOPOULOS; EKATERINI
SPINGOS; NICOLAS
VASTIS; ELIAS
HATZIMAGGOS; VASILIKI
ANONYMOUS
ANONYMOUS
ARTEMAKIS; JOHN
ARVANITIS; VIVIAN
BOUGADIS; STEVE
CONSTAS; STYLIANI
KAKAGIANNIS; YANNIS JOHN
KOTSARIDAS; GEORGE
PAPOUTSIDIS; EVANGELIA
RANGOUSSIS; STELLA
ZERVAKOS; GEORGE
ANTONIADES; MIKE
CHRISTOFIS; CHRISTOS
PHYLLO CAFÉ ELEFTHERIOS GRIGORIADIS
AMANATIDIS; CHRISANTHI
ANONYMOUS
ANONYMOUS
ANONYMOUS
DIAKOS; PETER
DIAMANTIS; ZISIS
ECONOMOU; PARASKEVI
KAPAKOS; DINA

$600
$550
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$500
$450
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$300
$250
$250
$250
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200

Dear members and friends,
With your support and contribution,
the dynamic effort of the Independent
Fundraising Committee to save the Greek
Community of Toronto continues with great
success.
We are pleased to announce that as of
Tuesday April 20, 2021 we have raised the
amount of $440,613.
In the past week due to the generosity of
137 new donors the amount of $131,300 has
been raised.
We are honored by your support and trust.
Please find below the different ways you can
donate:
1.
Through the GCT website at http://
www.greekcommunity.org/Give.aspx
2.
By Electronic Transfer to the Greek
Community of Toronto using the email
address: officemanager@togreekcom.org
Please make sure to indicate your name and
address so you can receive your tax receipt.
3.
By cheque payable to the Greek
Community of Toronto
Mailing address: 30 Thorncliffe Park Dr.,
Toronto, ON, M4H 1H8
4.
By credit card over the phone at
416-425-2485
KARAGEORGOS; EFFIE
KOUTROUBIS; JOHN
MANIMANAKIS; HELEN
MESBOURIS; APOSTOLOS
MIRIDIS; STELLA
PAPADOPOULOS; GUS
PASHALIS; DESPINA
SOLOMOS; JIM
SOTIROPOULOS
HATZIS; SANDRA
TAGARAS; GREGORY
AND KYRIAKI
TRYPHONOPOULOS; CHRIS
TSERBIS; JOHN
YACOUMIDIS; JACOB
ZARKOS; NANCY
ANONYMOUS
FIOTODIMITRAKIS; JOHN
HANTZAKOS; VOULA
NIKOLIS; KRISTINE
CHRISTAKOS; NICK P
ALEXIOU; EVANGELOS
ANONYMOUS
ANONYMOUS
ANONYMOUS
DINAS; KONSTANTINOS
DIVRANOS; THEODORE
FLOROS; MATINA
GIANNETAS; VASSILIA
DR. HALKIOTIS; JANE
HATZIGIANNATZOGLOU; ELLI
KARAILIADIS; NICK

$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$150
$150
$150
$150
$120
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100

Official receipts for tax purposes will be
provided for all donations over $25.
Together we can!
KARKAVITSAS; THEODOROS
KIOULMETIS; ALEXIA
KOROMICHIS; DEMETRIOS
KOURTIS; GEORGINA
LEVENTAKIS; EVANGELIA
MANIKAS; PAUL
MARINAKIS; CHRISTOS
MICHALAKOS;
TERRY AND KATHY
PACHIS; HELEN
PAPASPYROU; GEORGIA
PASCHAKIS; JOHN
POLYMEROS; EVAGELOS
SKORDAKIS; ATHANASIOS
SPYRIDAKIS; SPIRIDOULA
STAMOS; FOTOULA
TORCHIA; ANGELA
VAN GARDINS; BILLY
VOGIATZIS; NIKOLAOS
ANONYMOUS
CHALKIDIS; ODYSSEFS
KARATAS; FLORA
MASOUDI; XANTHI
NANOS; BARBARA
PASCHAKIS; ANTIGONE
PATOULIAS; CHRISTOS
DALMAKIS; PANAGIOTIS
ELIOPOULOS; STELA
KATSOULIS; KAITH
CONSTANTINOU; MARIOS
KUTSCERA; PAUL J

$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$100
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$50
$40
$40
$40
$25
$25
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Η πόλη του Τορόντο προσφέρει
διαδικτυακά προγράμματα
αναψυχής για την άνοιξη
Ο δήμαρχος John Tory ανακοίνωσε ότι η εγγραφή για
διαδικτυακά προγράμματα
αναψυχής θα ξεκινήσει φέτος από τις 22 Απριλίου. Η
πόλη προσφέρει πολυάριθμα εικονικά προγράμματα για την παροχή ασφαλών δραστηριοτήτων στο σπίτι για όλες τις ηλικίες
και ικανότητες, όπως προγράμματα τέχνης,
γυμναστικής και πολεμικών τεχνών.
Η Πόλη συνεχιζει να βρίσκει τρόπους να
ενθαρρύνει τους κατοίκους να παραμείνουν
ενεργοί κατά το κλείσιμο σε ολόκληρη την
επαρχία και να μάθουν νέες δεξιότητες,
ακολουθώντας ταυτόχρονα τους επαρχιακούς κανονισμούς. Τα εικονικά εργαστήρια
Spring Break CampTO πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία από τις 12 έως τις 16 Απριλίου, με περίπου 1.200 εγγραφές και θετικά
σχόλια από συμμετέχοντες, οικογένειες και
φροντιστές.
Τα νέα εικονικά προγράμματα αναψυχής
την άνοιξη απευθύνονται σε παιδιά, νέους
και ηλικιωμένους. Τα προγράμματα είναι
ζωντανά και παραδίδονται εβδομαδιαίως
μέσω WebEx με διάρκεια από 30 έως 60
λεπτά. Η συμμετοχή θα απαιτήσει ένα τηλέφωνο, tablet, φορητό υπολογιστή ή επιτραπέζιο υπολογιστή με πρόσβαση στο
Διαδίκτυο. Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με
το πρόγραμμα. Ο προσαρμοσμένος, χωρίς
αποκλεισμούς προγραμματισμός είναι δωρεάν. Η εγγραφή ανοίγει στις 22 Απριλίου
για περίπου 1.000 διαθέσιμους χώρους και
τα προγράμματα θα ξεκινήσουν την εβδομάδα της 3ης Μαΐου.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Τα εικονικά προγράμματα αναψυχής της
άνοιξης περιλαμβάνουν:
Προγράμματα τέχνης για προσχολική ηλικία, σχολική ηλικία, νέους και ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων χειροτεχνιών με φροντιστές, ζωγραφικής νύχτας, μουσικής και
εικονικών βραδιών.
Τα προγράμματα χορού περιλαμβάνουν χιπ
χοπ για ηλικίες έξι έως 12 ετών, χορό γραμμής και χορό της κοιλιάς για ηλικιωμένους
και μαθήματα για μεσημεριανό γεύμα για
ηλικίες 4 έως 12 ετών
Προγράμματα γυμναστικής για μεγαλύτερους ενήλικες όλων των επιπέδων

Μετά από μια τεράστια διακοπή που άφησε τους
Καναδούς σε ολόκληρη
τη χώρα χωρίς υπηρεσίες
τηλεφώνου και δεδομένων
αυτήν την εβδομάδα, μια πίστωση προσφέρθηκε στους επηρεαζόμενους πελάτες
της Rogers.
Η εταιρεία εξήγησε ότι η διακοπή της 19ης
Απριλίου προκλήθηκε από μια πρόσφατη
ενημέρωση λογισμικού Ericsson και υποσχέθηκε ότι εργαζόταν για να διασφαλίσει
ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά.
Σε μια ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στις 20 Απριλίου, η εταιρεία Rogers

Ο πρωθυπουργός του
Οντάριο Doug Ford εξέφρασε τη συγγνώμη του για την
καθιέρωση περιορισμών
COVID-19 που προκάλεσαν έξαλλη αντίδραση, καθώς επίσης επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα φέρει το
πρόγραμμα αμειβόμενης άδειας για εργαζόμενους μετά από μήνες άρνησης.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

γυμναστικής, όπως περπάτημα στο εσωτερικό και γιόγκα
Προγράμματα πολεμικών τεχνών για ηλικίες τριών έως 12 ετών
Προσαρμοσμένα και χωρίς αποκλεισμούς
προγράμματα για συμμετέχοντες με αναπηρίες, όπως επιστημονικά πειράματα, επιτραπέζια παιχνίδια, καρέκλα γιόγκα, μπίνγκο, μαγείρεμα και Zumba.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των εικονικών
προγραμμάτων αναψυχής για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε ή
καλέστε στο 416-396-7378. Απαιτείται κωδικός πελατών που μπορούν να λάβουν τηλεφωνώντας στο 416-396-7378.
Ενώ οι χώροι Enhanced Youth Spaces παραμένουν κλειστοί στο κοινό, η πόλη συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν εικονικά προγράμματα για νέους, όπως προγράμματα
φωτογραφίας, βίντεο, μαγειρικής, χορού και
ηγεσίας. Οι νέοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να επικοινωνήσουν με
τον τοπικό Προγραμματιστή Ψυχαγωγίας
Νέων μέσω κειμένου ή email για να εγγραφούν (στοιχεία επικοινωνίας στην καρτέλα
Youth Drop-Ins Programs).
Πληροφορίες για δωρεάν προγράμματα και
επιδοτήσεις για προγράμματα αναψυχής.
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του City's Stay, Play & Learn στο
Home για να εξερευνήσετε μια λίστα με
δωρεάν εικονικές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν από απόσταση. Εξερευνήστε δωρεάν προγράμματα ψυχαγωγίας και
φυσικής κατάστασης, διασκεδαστικές εικονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες
μάθησης και αναψυχής. Υπάρχει κάτι για
όλους. Οι λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο
toronto.ca/stayplaylearn

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
σχετικά με την πίστωση του δικτύου
ασύρματης τηλεφωνίας Rogers
μετά τη διακοπή λειτουργίας
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Συγγνώμη από τον πρωθυπουργό
του Οντάριο για τους σκληρούς
περιορισμούς και υπόσχεση για
αμειβόμενη άδεια ασθενείας
στο προσεχές μέλλον
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επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες έχουν αποκατασταθεί πλήρως και ότι τα δεδομένα, τα
SMS και οι φωνητικές κλήσεις θα λειτουργούν ως συνήθως.
Αφού ζήτησε συγγνώμη για τη διακοπή λειτουργίας, η εταιρεία αποκάλυψε ότι θα προσφέρει στους πελάτες μια πίστωση για την
αναστάτωση.
Πώς μπορώ να λάβω την πίστωση του
Rogers;
Για την πλειονότητα των πελατών, η πίστωση που αντιστοιχεί στο τέλος ασύρματης
υπηρεσίας της περασμένης Δευτέρας θα
εφαρμοστεί αυτόματα στο λογαριασμό του

Ο Ford είπε ότι λυπάται για την αύξηση των
δυνάμεων επιβολής της αστυνομίας και το
κλείσιμο των παιδικών χαρών την περασμένη Παρασκευή - μέτρα που ανατράπηκαν εν
μέσω μιας επίθεσης κριτικής.
«Θα προσπαθώ πάντα να κάνω ό, τι είναι
σωστό», είπε ο Ford. "Αν κάνουμε κάτι λάθος, θα το διορθώσουμε."
Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι οι πρόσφατες κινήσεις της κυβέρνησής του είχαν
εξοργίσει πολλούς, αλλά εξέφρασε την
άποψη ότι έχει ακόμα την εξουσία να ηγηθεί της επαρχίας. Απέπεμψε επίσης την
κριτική ότι ο αντίκτυπος του τρίτου κύματος
θα μπορούσε να μειωθεί, λέγοντας ότι “θα
μπορούσε να έχει κάνει περισσότερα με μεγαλύτερη προμήθεια εμβολίων.”
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τους περιορισμούς της περασμένης εβδομάδας εν μέσω
της αύξησης των περιπτώσεων COVID-19
και μιας ανησυχητικής αύξησης των ατόμων στο νοσοκομείο και κέντρα εντατικής
θεραπείας. Οι επικριτές ήταν ιδιαίτερα
εξοργισμένοι με την κυβέρνηση που έδωσε
στην αστυνομία την εξουσία να σταματάει
ανθρώπους τυχαία και να ρωτάει γιατί βρισκόταν έξω κατά τη διάρκεια των μέτρων
παραμονής στο σπίτι.
Ο Ford είπε ότι τα μέτρα είχαν εισαχθεί
πολύ γρήγορα ως απάντηση σε τρομερές
προβλέψεις COVID-19. "Κινηθήκαμε πολύ
γρήγορα. Αν έκανα λάθος, θα το διορθώσω
αμέσως", είπε ο Ford. "Λυπάμαι και ζητώ
συγγνώμη σε όλους σας."
Ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε επίσης ότι
η κυβέρνησή του εργάζεται σε ένα πρόγραμμα αμοιβόμενης άδειας ασθενείας
για την υποστήριξη των εργαζομένων, αν

Μαΐου.
Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον πελάτη και θα εμφανίζεται στη δήλωση χρέωσής του με ημερομηνία ή μετά την 1η Μαΐου
2021.
Οι προπληρωμένοι πελάτες που χρησιμοποιούν μηνιαίο ή ετήσιο πρόγραμμα θα λάβουν πίστωση βάσει της αξίας μιας ημέρας

και δεν παρείχε χρονοδιάγραμμα ή άλλες
λεπτομέρειες.
Το σωματείο που εκπροσωπεί δημόσιους
υπαλλήλους επέκρινε επίσης την ανακοίνωση για την αμοιβόμενη άδεια ασθενείας
ως έλλειψη δράσης, λέγοντας ότι άφησε τους εργάτες επί ξύλου κρεμάμενους.
"Ήρθε η ώρα για κάτι πολύ περισσότερο
από τη διαβεβαίωση της κυβέρνησης” , δήλωσε ο Fred Hahn, πρόεδρος της καναδικής
ένωσης δημοσίων υπαλλήλων Οντάριο.
Εμπειρογνώμονες στη δημόσια υγεία, πολιτικοί της αντιπολίτευσης, ομάδες εργασίας
και τοπικοί αξιωματούχοι ζητούν υποστήριξη από την αμοιβόμενη άδεια ασθενείας
για μεγάλο μέρος της πανδημίας, υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει την εξάπλωση του
COVID-19 στους χώρους εργασίας.
Ο Ford αρνήθηκε σταθερά να εφαρμόσει
ένα τέτοιο πρόγραμμα, επισημαίνοντας ένα
υπάρχον ομοσπονδιακό όφελος, αλλά η
κυβέρνησή του δήλωσε αυτή την εβδομάδα
ότι τελικά θα αλλάξει πορεία.
Οι υπουργοί του δήλωσαν ότι μια επαρχιακή πολιτική θα καλύψει «κενά» σε ένα ομοσπονδιακό όφελος, συμπεριλαμβανομένης
της μείωσης των χρόνων αναμονής για κεφάλαια, της επέκτασης της επιλεξιμότητας
και της παροχής άδειας για εμβολιασμό.
Οι κυβερνητικοί επιστημονικοί σύμβουλοι
δήλωσαν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι
η επαρχία αντιμετωπίζει την πιο σοβαρή
κρίση για την υγεία και μέτρα όπως η επ’
αμοιβής άδεια ασθενείας, το κλείσιμο μη
απαραίτητων χώρων εργασίας και ο περιορισμός της κυκλοφορίας είναι μέτρα απολύτως απαραίτητα.
για το κόστος υπηρεσίας τους, εξήγησε η
εταιρεία Rogers.
Και πάλι, αυτό θα γίνει αυτόματα και δεν
απαιτείται καμία ενέργεια από τον πελάτη.
Πόσο μπορεί να είναι η πίστωση
Η πίστωση υπολογίζεται με βάση το πρόγραμμα ασύρματης υπηρεσίας ενός ατόμου από τις 19 Απριλίου 2021.
Κάθε πελάτης θα λάβει πίστωση που ισοδυναμεί με το κόστος της υπηρεσίας μιας
ημέρας, η οποία θα ποικίλει ανάλογα με το
κόστος του τρέχοντος προγράμματος ενός
ατόμου.
"Εάν έχετε οποιεσδήποτε εκπτώσεις στον
ασύρματο λογαριασμό σας, η πίστωση θα
βασίζεται στο κόστος πριν από την έκπτωση του προγράμματος υπηρεσιών σας",
εξήγησε η εταιρεία Rogers.
Οι Καναδοί που έχουν ήδη λάβει επιστροφή
χρημάτων σε σχέση με την ίδια διακοπή δεν
θα πιστωθούν διπλά.
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Αγαπημένε μας φίλε και αδελφέ Τάσο,
Άδικη η δική σου «Αργώ» που σε
πήρε πρόωρα από κοντά μας, σπάζοντας με βία τα αγκυροβόλια της και
σε οδηγεί τώρα στο δρόμο της αιωνιότητας. Σε οδηγεί στο Σωτήρα μας
Χριστό. Αυτόν που τόσο πίστεψες
και πορεύτηκες μαζί Του με πίστη,
με λόγο και πράξεις. Είχες μια σπάνια χάρη φίλε και αδελφέ Τάσο, του
«μύστη», στο νόημα και τις αξίες της
ζωής. Κατάφερες όλα αυτά τα χρόνια
στη κοινωνική και έντονα δραστήρια
ζωή σου, να είσαι και να μείνεις ως
παράδειγμα προσφοράς. Δεν αγκομάχησες ποτέ στα παράλογα. Προσπάθησες με λόγο και έργο, έχοντας προπομπό σου το παράδειγμα και τη
καλοσύνη που την εξέφραζες με το πηγαίο χαμόγελο σου, να γίνουν συνοδοιπόροι οι συνεργάτες σου στο πολύπλευρο κοινωνικό και συλλογικό έργο σου.
Αγάπησες την ομογένεια όσο και την οικογένεια σου και πορεύτηκες όλα αυτά
τα χρόνια φύλακας-άγγελος στην οικογένεια σου και πολύτιμος χορηγός κάθε
πολιτιστικής και φιλανθρωπικής προσπάθειας της ομογένειας.
Αγαπημένε μας Τάσο, τούτη την ώρα της μεγάλης σου αναχώρησης, στέκομαι βουβός και αμήχανος και συλλογίζομαι τον θησαυρό που έχασε και η
οικογένεια σου και η παροικία μας.
Αδέλφι μου αγαπημένο έχε γεια…
Καλό σου ταξίδι!
Μιχάλης Μουρατίδης

Ο πρόεδρος κ. Αντώνης Αρτεμάκης καθώς και
τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ,
εκφραζουν τα θερμά συλληπητήρια και την
ατέρμονη θλίψη τους στην οικογένεια και στους
οικείους του κ. Τάσου Μιχαλόπουλου.
Ο αγαπητός Τάσος Μιχαλόπουλος υπηρέτησε
ως μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο επί σειρά ετών και υπήρξε
χορηγός σε όλες τις πολιτιστικές προσπάθειες της Κοινότητας.
Ο Τάσος Μιχαλόπουλος θα έχει γιά
πάντα μιά θέση στις καρδιές μας και
στην Ελληνική παροικία.

Τορόντο και Peel απαιτούν οι επιχειρήσεις
με 5 ή περισσότερa κρούσματα
COVID-19 να κελίσουν για 10 ημέρες
Οι εύκολα μεταδιδόμενες
παραλλαγές
COVID-19
εξαπλώθηκαν γρήγορα σε
ολόκληρο το Τορόντο και το
GTA, τα κρούσματα συνδέονται όλο και περισσότερο με χώρους εργασίας, όπου ο ιός μπορεί να εξαπλωθεί μέσω
στενής επαφής μεταξύ εργαζομένων.
Για τη μείωση αυτού του σημαντικού κινδύνου για την υγεία της πόλης, το Τορόντο
Δημόσια Υγεία (TPH) θα εκδώσει μέτρα σε
χώρους εργασίας, που θα είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για να σπάσει τις αλυσίδες
μετάδοσης.
• Τα μέτρα απαιτούν το κλείσιμο ορισμένων
χώρων εργασίας ή τμημάτων χώρων εργασίας, όπου πέντε ή περισσότερες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις εντοπίζονται εντός περιόδου 14 ημερών και όπου οι περιπτώσεις
θα μπορούσαν εύλογα να έχουν αποκτηθεί
μέσω μόλυνσης στο χώρο εργασίας.
• Το κλείσιμο στο χώρο εργασίας θα ισχύει
για μια ελάχιστη περίοδο 10 ημερολογιακών ημερών.
• Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι
εργαζόμενοι στον πληγέντα χώρο εργασίας
θα πρέπει να απομονωθούν.
• Ορισμένοι χώροι εργασίας, όπως εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, σχολεία,
κέντρα φροντίδας παιδιών και χώροι εργασίας που παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις
πλήρους κλεισίματος.
Η νέα εγκύκλιος μέτρων θα είναι διαθέσιμη
στον ιστότοπο της Πόλης του Τορόντο, όταν
εκδοθεί, την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021.
Δεδομένου του υψηλού αριθμού περιπτώσεων και του αριθμού εστιών στο χώρο εργασίας τόσο στο Τορόντο όσο και στο Peel,
το TPH εργάζεται για την ανάπτυξη αυτών
των μέτρων με την Περιφέρεια της Δημόσιας Υγείας του Peel. Μια παρόμοια αρχή
ανατέθηκε πρόσφατα από τον Επαρχιακό
Υπεύθυνο Υγείας για τη Βρετανική Κολομβία, όπου οι χώροι εργασίας κλείνουν για 10
ημέρες όταν οι εργαζόμενοι βρίσκονται με
θετικό αποτέλεσμα για COVID-19
Η κατάσταση του COVID-19 είναι σοβαρή
με τον αριθμό των περιπτώσεων να είναι οι
υψηλότεροι που υπήρξαν από την αρχή της
πανδημίας. Ενώ το TPH θα εφαρμόσει κάθε
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να κλείσετε το ραντεβού σας
758 Pape Ave., Toronto, On
416-465-3243 cell 416-888-0894

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ!

Η εκδότρια και η συντακτική
ομάδα
του
Ελληνικού
Τύπου εκφράζουν τα βαθιά
τους συλλυπητήρια στην
οικογένεια του εκλιπόντος
Τάσου
Μιχαλόπουλου.
Αιωνία η Μνήμη του.

G
L

μέτρο εντός της αρμοδιότητάς του, η βοήθεια κάθε τομέα της κοινωνίας είναι κρίσιμη
για την αποτελεσματική ανταπόκριση στο
κύμα. Οι εργοδότες που εξακολουθούν να
είναι ανοιχτοί πρέπει:
• Να επανεκτιμήσουν τις λειτουργίες τους
για να διαπιστώσουν εάν κάθε πιθανό άτομο μπορεί να εργαστεί εξ αποστάσεως αυτήν τη στιγμή.
• Να παρέχουν σχέδιο ασφάλειας.
• Να διατηρούν την απόσταση μεταξύ των
εργαζομένων, έλεγχο στους υπαλλήλους
καθημερινά και να αναφέρουν αμέσως περισσότερες από δύο περιπτώσεις στο χώρο
εργασίας τους.
Το TPH ήταν μια από τις πρώτες μονάδες
υγείας στον Καναδά που δημοσίευσε πληροφορίες για το ξέσπασμα στο χώρο εργασίας και θα συνεχίσει να το κάνει στον
ιστότοπο του COVID-19 του Τορόντο. Πληροφορίες για την υποστήριξη των χώρων
εργασίας για την πρόληψη και τη διαχείριση
του COVID-19 μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της Πόλης του Τορόντο.
«Κάνουμε ό, τι μπορούμε ως κυβέρνηση
της πόλης για να βοηθήσουμε τους βασικούς εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν το
τρίτο κύμα αυτού του ιού. Αυτή η νομοθεσία
(22) προορίζεται να βοηθήσει ώστε να σταματήσει το ξέσπασμα στο χώρο εργασίας
που γνωρίζουμε ότι κινείται πολύ πιο γρήγορα λόγω των μεταλλάξεων. Προτρέπω
όλους τους εργοδότες να ακολουθήσουν
τις συμβουλές για τη δημόσια υγεία για να
σταματήσουν τα κρούσματα και να προστατεύσουν τους υπαλλήλους τους, με συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών συνεπειών της ασθένειας. " δήλωσε ο Δήμαρχος
John Tory.

Αξιόπιστες Νομικές Υπηρεσίες
Greek Legal Services provided

S

Συμπλήρωση αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων
Σύνταξη εξουσιοδοτήσεων και πληρεξουσίων
Νομικές συμβουλές
για τις υποθέσεις σας στην Ελλάδα

translations@primus.ca
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Επένδυση σε Κέντρα μακροχρόνιας φροντίδας
Scarborough Center για προστασία από το COVID-19
$700.000 θα λάβει το Hellenic Home for the Aged
Οι Καναδοί παντού αισθάνονται τον αντίκτυπο του
COVID-19, στις οικογένειές
τους, στα μέσα διαβίωσης
και στον τρόπο ζωής τους.
Μαζί, οι κυβερνήσεις του Καναδά και του
Οντάριο προσπαθούν να μειώσουν τον
αντίκτυπο της πανδημίας, να διασφαλίσουν
την υγεία και την ασφάλεια, να ανοικοδομήσουν τις επιχειρήσεις και να προωθήσουν
τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Η Salma Zahid, μέλος του κοινοβουλίου
για το κέντρο Scarborough και η Christina
Mitas, μέλος του επαρχιακού κοινοβουλίου

για την ίδια περιοχή, ανακοίνωσαν την κοινή χρηματοδότηση δύο έργων για τη βελτίωση των κέντρων μακροχρόνιας περίθαλψης στο Κέντρο Scarborough.
Η κυβέρνηση του Καναδά επενδύει $880.000 σε αυτά τα έργα μέσω του
COVID-19 Resilience Stream του προγράμματος επενδύσεων στον Καναδά. Η κυβέρνηση του Οντάριο συνεισφέρει το ποσό των
$220.000 για τα έργα αυτά.
• Το Hellenic Home for the Aged θα λάβει
$560.000 σε ομοσπονδιακή και $140.000
σε επαρχιακή χρηματοδότηση για να αντικαταστήσει πέντε μονάδες στον τελευταίο όροφο, για να διασφαλίσει ότι το AC

Ανακοίνωση του Ι. Ναού Προφήτη Ηλία
αναφορικά με την Μεγάλη Εβδομάδα

λειτουργεί πλήρως σε όλους τους
τομείς της εγκατάστασης και να
εγκαταστήσει ένα σύστημα κτιριακού αυτοματισμού για τον έλεγχο
της ποιότητας του αέρα, καθώς και
την αναβάθμιση των εξαερισμών
σε τουαλέτες και σε σπα. Επίσης
θα αντικατασταθούν οι δεξαμενές
ζεστού νερού για σταθερή παροχή ζεστού νερού για σκοπούς ελέγχου των λοιμώξεων και αύξηση της
ροής του αέρα σε περιορισμένους
χώρους.
Στις 16 Απριλίου 2021, η Catherine
McKenna, Υπουργός Υποδομών και Κοινοτήτων. ο Deb Schulte, ομοσπονδιακός
υπουργός ηλικιωμένων • η Laurie Scott,
Υπουργός Υποδομών του Οντάριο • και ο
Δρ. Merrilee Fullerton, Υπουργός Μακροχρόνιας Φροντίδας του Οντάριο, ανακοίνωσαν περισσότερα από 99,4 εκατομμύρια
δολάρια σε 95 έργα για τη βελτίωση των
μακροχρόνιων κέντρων φροντίδας στο
Οντάριο.
Η πλειονότητα της χρηματοδότησης θα
πραγματοποιήσει σημαντικές αναβαθμίσεις

We are in LOCKDOWN - STAY
AT HOME ORDER!
Please do not come to the Church
during Holy Week unless you are
to receive Holy Communion (All
Services will be Broadcast on
Facebook and YouTube)
We have added many opportunities
to receive Holy Communion.
Please do not wait for the last day
or receive more than once so that
we can accommodate everyone.
No Line-ups are permitted. Please
remain in your vehicles until you are
invited to enter.
Palms, Holy Oil, Flowers, Antidoro,
and Holy Light will NOT BE
distributed or available before
Pascha.
The above items (The Holy Week
Package) will be distributed on
Pascha (Saturday night after
midnight to 1:30am and Sunday
morning from 9am to 12 noon) (While
Supplies Last)
To avoid contact and transmission, the only
candle that will be lit and transferred from
church volunteer to patron will be the church
lantern
INSTRUCTIONS FOR DRIVE-THRU
DISTRIBUTION OF HOLY WEEK
PACKAGE
ENTER using the south driveway (Banquet
Hall Entrance)
Drive around the building to the main church
doors and follow instructions

και βελτιώσεις στα συστήματα HVAC, καθώς και στα συστήματα ψεκασμού και
εξαερισμού. Όλοι οι κάτοικοι που ζουν σε
εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης
αξίζουν να ζουν σε ασφαλείς, μοντέρνους
χώρους και αυτές οι επενδύσεις θα βελτιώσουν την ασφάλεια αυτών των σπιτιών
τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους
εργαζομένους μακροχρόνιας φροντίδας.
Η ροή COVID-19, που εφαρμόζεται για την
αντιμετώπιση της πανδημίας, επιτρέπει
στην κυβέρνηση του Καναδά να επενδύσει έως και 80% σε έργα που υποστηρίζουν επαρχίες και έως και 100% σε έργα
που υποστηρίζουν περιοχές και αυτόχθονες κοινότητες στην απόκρισή τους στην
πανδημία.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

Ελληνικό Κέντρο Μέτρησης
Ακοής (Ακουστικά Βαρηκοϊας)

Please remain in your vehicles. You will
receive your Holy Week Package
Kindly consider making a $10 donation for
your Holy Week package
This is to minimize your trips to the Church
during this very difficult time. Come ONCE
and receive everything (Except for Holy
Communion)
The Holy Week Package will also be
available after Pascha during office hours.
(10am-2pm Mon-Fri)
Please be respectful of all guidelines and
our volunteers
A Blessed and Safe Pascha to All Christ is
Risen! Truly He is Risen!

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

Βρισκόμαστε δίπλα στον σταθμό του subway
στο 751 Pape Ave., suite #202.

Φέρτε αυτή τη διαφήμιση στο γραφείο μας για τα
διαθέσιμα εκπτωτικά πακέτα
www.hearingworks.ca
Εκπτωτικό Κουπόνι
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Ν. Δένδιας: Η Τουρκία να αποδεχθεί και να συμμορφωθεί
με το Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο της Θάλασσας
«Η Τουρκία πρέπει να αποδεχθεί και να
συμμορφωθεί με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ εύκολα προς τα εμπρός»,
σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό
δίκτυο Euronews.
«Η Ελλάδα προσπαθεί να βρει κοινό έδαφος με την Τουρκία. Αλλά αυτό το κοινό
έδαφος πρέπει να έχει μια σταθερή βάση
και αυτό είναι το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.
«Αυτό που προσβλέπει η Ελλάδα είναι ένα
φιλικό μέλλον με την Τουρκία, τους Τούρκους, την τουρκική κοινωνία. Είμαστε στενοί γείτονες, μπορούμε να κάνουμε πολλά
μαζί, αλλά αυτό χρειάζεται μια πολύ σταθερή βάση».
«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να συζητήσουμε με την Τουρκία. Όμως για να λύσουμε τα προβλήματα πρέπει να τηρούμε τους
ίδιους κανόνες και οι κανόνες της διεθνούς
κοινότητας είναι ξεκάθαροι. Αλλά η Τουρκία δεν αποδέχεται αυτούς τους κανόνες.
Είναι σαν στο σχολείο να πρέπει να λύσεις
μια άσκηση και ο ένας να χρησιμοποιεί ευκλείδεια γεωμετρία στην οποία υπάρχει το
αξίωμα των παραλλήλων και ο άλλος χρησιμοποιεί ελλειπτική γεωμετρία στην οποία

δεν υπάρχει».
Ερωτηθείς σχετικά με τη συνέντευξη τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, ο υπουργός Εξωτερικών
επεσήμανε ότι επρόκειτο για μια ανταλλαγή
που έθεσε τα πράγματα στη βάση τους και
σημείωσε πως οι δυο τους μετά είχαν ένα
ωραίο δείπνο «ιφτάρ».
«Επανέλαβα αυτά που ήταν ήδη γνωστά
στην τουρκική πλευρά, τις πάγιες ελληνικές
θέσεις. Ειδικά σε θέματα διεθνούς δικαίου
δε μπορεί να υπάρχουν πολλές απόψεις,
κάτι είναι παράνομο ή νόμιμο, συμμορφώνεται ή δεν συμμορφώνεται με το διεθνές
δίκαιο"», υπογράμμισε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε πως έχει υποβάλει στους Τούρκους
μια οικονομική ατζέντα 15 σημείων, η οποία
θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα καλύτερο κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών.
«Η προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων δε

Πέντε φορολογικές και
ασφαλιστικές ελαφρύνσεις για
εργαζόμενους και επιχειρήσεις
ανακοίνωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης
Πέντε φορολογικές και ασφαλιστικές
ελαφρύνσεις για εργαζόμενους και επιχειρήσεις ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια
σύσκεψης μέσω τηλεδιάσκεψης με αντικείμενο την επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονομίας.
«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι σταθερή της προτεραιότητα είναι η μείωση της
φορολογίας πριν, κατά τη διάρκεια της
πανδημίας, αλλά και μετά από αυτήν. Και
πρώτο μέλημά μας μετά την καταπολέμηση της υγειονομικής κρίσης είναι η ταχεία
ανάκαμψη της οικονομίας και γι' αυτό τον
σκοπό ανακοινώνουμε σήμερα πέντε μέτρα τα οποία θα αποτελέσουν την βάση, το
θεμέλιο, για την αποφασιστική επάνοδο.
Και θα δώσουν τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις οι οποίες σημείωσαν ζημίες μέσα στην
πανδημία να μπορέσουν να γυρίσουν και
πάλι σε θετικό πρόσημο» σημείωσε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε «παράλληλα,
αποτελούν μέτρα τα οποία θα παράσχουν
ρευστότητα στην οικονομία, αλλά θα αυξήσουν σημαντικά και τις προοπτικές μιας δυναμικής ανάκαμψης αλλά και προσέλκυσης
επενδύσεων».
Για τα συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός είπε:
«Μειώνεται από φέτος -αλλά πια σε μόνιμη βάση- για όλα τα φυσικά πρόσωπα τα
οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100%
στο 55%. Έτσι ανατρέπονται οι αυξήσεις
της προκαταβολής φόρου που επιβλήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Δεύτερον. Μειώνεται -πάλι σε μόνιμη βάσηγια τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100%
στο 80% από το ‘22. Ειδικά για φέτος όμως
μειώνεται ακόμα περισσότερο, στο 70%.
Τρίτον. Μειώνεται σε μόνιμη βάση από το
2022, για το φορολογικό έτος δηλαδή του
‘21, ο συντελεστής φόρων όλων των νομικών προσώπων και όλων των νομικών
οντοτήτων από το 24% στο 22%. Δηλαδή
σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά
που παρέλαβε η σημερινή κυβέρνηση, που
θυμίζω ήταν στο 28%. Υπενθυμίζω ότι προηγήθηκε, πέρυσι, η μεγάλη μείωση στον
εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή για τα
φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, από το 22% στο 9%.
Τέταρτον. Επεκτείνεται η μείωση κατά 3
ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα
και για το 2022.
Πέμπτον, επεκτείνεται -μπορούμε πια να το
επιβεβαιώσουμε και επίσημα- η αναστολή
της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και για το έτος 2022».

σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να επαναλάβει αυτά που αποτελούν τις μακροχρόνιες θέσεις της σε θέματα διεθνούς δικαίου
και δικαίου της θάλασσας», επεσήμανε.
"Μίλησα για κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. 400 υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό έδαφος. Δεν υπάρχει καμία διάταξη
σε καμία διεθνή σύμβαση ή νόμο που να
επιτρέπει σε πολεμικά αεροσκάφη ενός
κράτους να πετούν πάνω από το έδαφος
άλλου", τόνισε.
Όσον αφορά το μεταναστευτικό και τις κατηγορίες της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας,
ο κ. Δένδια υπογράμμισε πως όλοι θυμούνται τις εικόνες στον Έβρο την περασμένη
χρονιά.
"Μετά το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του
2020, όταν δεκάδες χιλιάδες μετανάστες
σπρώχθηκαν στα ελληνικά σύνορα από την
Τουρκία για να ασκήσουν πίεση στην ΕΕ,
η Τουρκία δεν είναι σε θέση να μας υπαγορεύσει ή να μας δώσει μαθήματα για την
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων".
Πρόσθεσε ακόμη πως πολλά πράγματα
μπορούν να γίνουν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως "η αναγνώριση

ότι η μετανάστευση είναι πανευρωπαϊκό
πρόβλημα και χρειάζεται πανευρωπαϊκές
απαντήσεις".
Σημείωσε ακόμη πως η ΕΕ χρειαζόμαστε
και τη συνεργασία της Τουρκίας στο ζήτημα, καθώς και τη συνεργασία γειτονικών
κρατών, ενώ ανέφερε πως πρέπει να εκτιμήσουμε τις προσπάθειες χωρών όπως η
Αίγυπτος, οι οποίες προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα χωρίς να ζητούν χρήματα από την ΕΕ και χωρίς να προσπαθούν
να ασκήσουν πίεση ή ακόμη και να εκβιάσουν την ΕΕ
Τέλος, αναφορικά με το άνοιγμα της χώρας
στους τουρίστες, ο υπουργός Εξωτερικών
ανέφερε πως αυτό θα γίνει "μόνο εάν αυτό
είναι ασφαλές για την ελληνική κοινωνία και
για τους φίλους και τους επισκέπτες που έρχονται να κάνουν τις διακοπές τους".
"Ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα αντιμετώπισε την πανδημία είναι υποδειγματικός",
ανέφερε και πρόσθεσε πως η χώρα δε θα
άνοιγε "εάν δεν ήμασταν απόλυτα σίγουροι
ότι μπορούμε να προστατεύσουμε την υγεία
των πολιτών μας και την υγεία των επισκεπτών μας".

Κυρ. Μητσοτάκης: Στόχος μας
είναι ένα ασφαλές Πάσχα και
ένα ελεύθερο καλοκαίρι
Οδικό χάρτη για την απελευθέρωση
συγκεκριμένων κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων για την περίοδο
αμέσως μετά το Πάσχα, αλλά και τη διατήρηση του περιορισμού των υπερτοπικών μετακινήσεων ενόψει της εορτής του
Πάσχα, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός,
Κυριάκος Μητσοτάκης, στο τηλεοπτικό
του μήνυμα σχετικά με την εξέλιξη της
πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας
και την κυβερνητική στρατηγική της σταδιακής απελευθέρωσης κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων.
«Έχω πει ότι στόχος μας είναι ένα ασφαλές
Πάσχα και ένα ελεύθερο καλοκαίρι. Όμως
το πρώτο δεν γίνεται να υπονομεύσει το
δεύτερο. Γι' αυτό και το Πάσχα πρέπει να
μην ταξιδέψουμε» τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι «η Αττική και οι μεγάλες
πόλεις έχουν, ακόμα, πολλούς φορείς της
CΟVID. Η μαζική μετακίνησή τους ενέχει
τον κίνδυνο να διασπείρει τον ιό παντού.
Και, ξέρουμε, ότι οι νοσηλείες στην περιφέρεια είναι δύσκολες. Πρέπει, λοιπόν, να
σκεφτούμε όχι μόνο τις διακοπές μας, αλλά
και την υγεία των κατοίκων στα χωριά και τα
νησιά μας».
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε και
τα επόμενα βήματα της διαδικασίας σταδιακής επαναφοράς στην κανονικότητα,
δίδοντας έμφαση σε τρία ορόσημα: «Πρώτον, τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί η
εστίαση σε εξωτερικούς χώρους. Και η κυκλοφορία διευρύνεται έως τις 11 το βράδυ.
Με υποχρεωτικά self-test στους εργαζομένους. Αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα.
Και τα γνωστά μέτρα υγιεινής. Δεύτερον,
στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι γυμνάσια
και δημοτικά σχολεία. Και εδώ θα ισχύουν

οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για μαθητές,
εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό.
Όπως και όλοι οι υπόλοιποι κανόνες προστασίας στις αίθουσες. Τρίτον, το Σάββατο
15 Μαΐου ανοίγει ο τουρισμός. Με προδιαγραφές για επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί, όσο και για εκείνους που θα πρέπει να
ταξιδεύουν με τεστ. Στις 15 Μαΐου, επίσης,
απελευθερώνονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους πολίτες, ενώ θα επιτραπούν και ορισμένες δραστηριότητες του
Πολιτισμού».
Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς όλους τους
πολίτες και ιδίως τους πλέον ευπαθείς να
σπεύσουν να εμβολιαστούν: «Θα σας καλέσω, λοιπόν, για μία φορά ακόμη, θα σας
παρακαλέσω, να θωρακίσετε την υγεία σας
με αυτό το μεγάλο δώρο της επιστήμης. Ο
κίνδυνος δεν καραδοκεί στο εμβόλιο. Αλλά
στην αρρώστια και στον πόνο. Και οι αριθμοί δείχνουν πως είναι πιο πιθανό ένα ατύχημα στο δρόμο, παρά κάποιο πρόβλημα
από τον εμβολιασμό».
Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε, μάλιστα,
πως από την Μεγάλη Εβδομάδα ενεργοποιείται ακόμη μία εμβολιαστική γραμμή για
τους πολίτες άνω των 30 ετών με στόχο,
όπως είπε, να οικοδομηθεί γρηγορότερα το
τείχος ανοσίας ανά την επικράτεια.
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Κίνημα Αλλαγής: Ο κ. Μητσοτάκης
έχει μόνιμη επιλογή τη στήριξη
των μεγάλων και ισχυρών
«Δεν μπορεί να αποτελεί προτεραιότητα
η μείωση του φόρου των κερδών των επιχειρήσεων. Που ιδιαίτερα σήμερα ,αφορά
τους μεγάλους, όχι τους μικρομεσαίους»,
σχολίασε το Κίνημα Αλλαγής για τις φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Επεσήμανε ότι «ακόμη και στις ΗΠΑ είναι
σε αντίθετη κατεύθυνση οι νέες φορολογικές πολιτικές που προωθούνται (θέσπιση
υψηλού ελάχιστου φορολογικού συντελεστή για τις μεγάλες επιχειρήσεις) ενώ και
ανάλογες συζητούνται σε όλη την Ευρώπη
για το άμεσο μέλλον. Με στόχο την άντληση
νέων πόρων για τις δημοσιές επενδύσεις,
την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων
υγείας και όλων όσων χτυπήθηκαν από την
κρίση».
Αφήνει αιχμές για τον πρωθυπουργό αναφέροντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει μόνιμη επιλογή: τη στήριξη των μεγάλων και
ισχυρών. Με το χρέος της χώρας στο 210%
του ΑΕΠ και τα ελλείμματα στα ύψη, κάθε
κυβέρνηση οφείλει να επιλέξει ποιους θα

στηρίξει».
Σύμφωνα με το Κίνημα Αλλαγής οι φορολογικές παρεμβάσεις εν μέσω οικονομικής
κρίσης, πρέπει να στοχεύουν στη στήριξη
των νοικοκυριών που έχουν πληγεί, να συνδέονται με νέες επενδύσεις, να προσφέρουν κίνητρα για νέες θέσεις εργασίας.
Προσθέτει, ότι η κατάργηση της εισφοράς
αλληλεγγύης, αφορά πάλι μόνο την περίοδο 2021-2022 και αφήνει πάλι έξω τους
συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους, που θα κληθούν και πάλι από την
κυβέρνηση της ΝΔ, να καλύψουν την απώλεια στα έσοδα που θα δημιουργηθεί από
την πολιτική της.

ΠτΔ: Πέντε και πλέον δεκαετίες από την
21η Απριλίου, είμαστε υπερήφανοι για
τις κατακτήσεις της δημοκρατίας μας
Με ανάρτηση στο twitter η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου
αναφέρεται στο πραξικόπημα της 21ης
Απριλίου 1967.
«Πέντε και πλέον δεκαετίες μετά τη μελανή σελίδα της 21.4.67, είμαστε υπερήφανοι
για τις κατακτήσεις της δημοκρατίας μας. Η
Ελλάδα είναι ένα σύγχρονο κράτος δικαίου
με κατοχυρωμένα τα ανθρώπινα δικαιώματα και με ομαλή λειτουργία των θεσμών,
ακόμα και στις πιο δύσκολες περιστάσεις»,

σημειώνει η κ. Σακελλαροπούλου.

Μήνυμα του προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων για τη θλιβερή επέτειο
της κατάλυσης της Δημοκρατίας
Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων,
Κωνσταντίνος Τασούλας, με αφορμή τη σημερινή, θλιβερή επέτειο της 21ης Απριλίου
1967, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Τον Ιανουάριο του 1822, η πρώτη Εθνική
Συνέλευση της Επιδαύρου εξέδωσε την
περίφημη διακήρυξή της, με την οποία διατράνωνε πως "ηναγκάσθημεν να λάβωμεν
τα όπλα εις χείρας και να εκδικήσωμεν εαυτούς και την πατρίδα ημών από μίαν τοιαύτην φρικτήν και άδικον τυραννίαν".
Ακολούθως, καθόρισαν το στόχο του πολέμου που κήρυξαν, που ήταν "η ανάκτησις
των δικαίων της προσωπικής ημών ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της τιμής, τα οποία
χαίρουσιν όλοι οι ευνομούμενοι λαοί της
Ευρώπης".

η χώρα μας τριπλασιάστηκε σε έκταση και
δεκαπενταπλασιάστηκε σε πληθυσμό. Και
αυτό επιτεύχθηκε βασικά υπό κοινοβουλευτικό καθεστώς. Μεγαλύτερη, θλιβερή και
καταστροφική παρένθεση αυτής της πορείας, υπήρξε η επταετής δικτατορία της 21ης
Απριλίου 1967.

Από τότε, από την Ανεξαρτησία μας δηλαδή και την ανάκτηση της ελευθερίας μας,

Σήμερα, 54 χρόνια μετά από αυτήν, και
θυμόμαστε και γι' αυτό φυλάσσουμε την

Aλ. Τσίπρας: Οι πολίτες
στερούνται ακόμη ένα Πάσχα,
εξαιτίας της ανικανότητας και
ανεμελιάς του κ. Μητσοτάκη
«Μετά από έξι μήνες αποτυχημένου λοκντάουν και την εβδομάδα που η χώρα μας
κατέχει το αρνητικό ρεκόρ θανάτων ανά
εκατομμύριο πληθυσμού σε όλη την Ευρώπη, ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να βγει και
να μας πει ότι πέτυχε», τονίζει σε τηλεοπτική δήλωσή του, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ,
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως σχολιάζει, «με ρεκόρ διασωληνωμένων εντός και εκτός ΜΕΘ, αποφάσισε να
μας πει ότι το ΕΣΥ, που δεν στήριξε, άντεξε». «Με μόλις 7% του πληθυσμού εμβολιασμένο, αποφάσισε να μας πει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διασωληνωμένων
δεν είχαν εμβολιαστεί. Λες και μπορούσαν
να το πράξουν και δεν το επέλεξαν», προσθέτει, ενώ καταλογίζει στον πρωθυπουργό
ότι «αποφάσισε τελικά να μας ανακοινώσει
ότι χάνουμε ένα ακόμη Πάσχα, μπας και
κερδίσουμε το καλοκαίρι». «Ξέχασε όμως
να μας πει ότι το χάνουμε εξαιτίας του»,
συμπληρώνει.
«Και το ερώτημα είναι: βάσει ποιων επιδημιολογικών δεδομένων, αυτό που δεν μπορεί να αποφασίσει για σήμερα, προκαταβολικά αποφασίζει και ανακοινώνει για μετά το
Πάσχα;», συνεχίζει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και διερωτάται: «Βάσει

ποιων δεδομένων δεν εφαρμόζεται από
σήμερα το άνοιγμα της εστίασης σε εξωτερικούς χώρους, αλλά από τη Δευτέρα του
Πάσχα, αφήνοντας ακόμα δέκα μέρες περιθώριο για φαινόμενα συνωστισμού σε πλατείες;», αλλά και «βάσει ποιων δεδομένων
διατηρεί την ανοησία του sms για να μπορεί
να βγει κάποιος για έναν περίπατο;».
«Ο κ. Μητσοτάκης έχει πια κουράσει με τις
αντιφάσεις και τις αυτοδιαψεύσεις του. Όσα
διαγγέλματα και να κάνει, οι πολίτες του
έχουν ήδη γυρίσει τη πλάτη. Και του καταλογίζουν ότι για ένα ακόμη Πάσχα στερούνται την ελευθερία τους, εξαιτίας της δίκης
του ανικανότητας και ανεμελιάς», καταλήγει
ο Αλ. Τσίπρας.

ΚΚΕ: Η λογική του πρωθυπουργού
ότι «με εμβόλια και self tests
τελειώνει η πανδημία» είναι
παραπλανητική και επικίνδυνη
«Ο πρωθυπουργός σήμερα έκανε σχεδόν
το ίδιο διάγγελμα, όπως πριν ένα χρόνο,
σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να μην
υπάρχουν καθημερινά χιλιάδες κρούσματα,
δεκάδες νεκροί και διασωληνωμένοι εκτός
ΜΕΘ, σαν να μην έχει μετατραπεί το δημόσιο σύστημα υγείας σε σύστημα μιας νόσου.
Η κατάσταση όμως δεν είναι όπως πριν
έναν χρόνο, είναι πολύ χειρότερη. Η λογική του πρωθυπουργού ότι "με εμβόλια
και self tests τελειώνει η πανδημία" είναι
παραπλανητική και επικίνδυνη» τονίζει το
ΚΚΕ σε σχόλιό του για το διάγγελμα του
πρωθυπουργού.
«Το πρόβλημα για το λαό δεν είναι μόνο το
πώς και πού θα γιορτάσει το Πάσχα, αλλά
πώς θα προστατευτεί η ζωή του, πώς θα
θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας,
πώς θα προχωρήσει ο μαζικός εμβολιασμός, αλλά και πώς θα υλοποιηθούν τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, τα μέσα μεταφοράς και τα
σχολεία που ετοιμάζονται να ανοίξουν.

ελευθερία και τη δημοκρατία μας, που είναι
κατακτήσεις του μεγάλου Εθνικού ξεσηκωμού του 1821. Συγχρόνως, διεκδικούμε
και κατακτούμε το πολύτιμο δικαίωμα στην

Παρά τον αναγκαίο μαζικό εμβολιασμό, τα
παραπάνω μέτρα παραμένουν αναγκαία
και επείγοντα κι αν είχαν προχωρήσει, μια
σειρά δραστηριότητες θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει νωρίτερα ή να μην είχαν κλείσει καθόλου» προσθέτει το ΚΚΕ στο σχόλιό
του και επισημαίνει καταλήγοντας: «Για όλα
αυτά, όμως, η κυβέρνηση εξακολουθεί να
μην κάνει τίποτα.
Αντίθετα, η αγωνία της είναι μόνο να ανοίξει
ο τουρισμός και συνολικά η καπιταλιστική
οικονομία, με αυτοδιάγνωση για τους εργαζόμενους και τα γνωστά πρωτόκολλα - "λάστιχο", που ωφελούν μόνο τις τουριστικές
και μεταφορικές εταιρείες, τους επιχειρηματικούς ομίλους».
προκοπή και στην πρωτοπορία. Παρά τις
πρόσκαιρες παγκόσμιες δυσχέρειες, προχωρούμε ελεύθερα και δημοκρατικά. Όπως
ακριβώς ξεκινήσαμε πριν δύο αιώνες!»
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Ontario cabinet finalizing sick-leave
plan to be released in coming days
Ontario says it will present a paid sick-leave
program for essential workers in a matter of
days, following repeated calls for it to act on
the issue.
Health Minister Christine Elliott signaled
Tuesday that the province is ready to
relent and announce a program, with some
reports suggesting it could come as early as
Wednesday.
“It was clear yesterday (Monday) with the
(federal) budget that it was not going to be
improved by the federal government and so
we are considering our alternatives now to
deal with those gaps,” said Elliott.
Government House Leader Paul Calandra
says the province hopes to address “gaps”
in a federal benefit including eligibility,
reducing wait times for receiving funds, the
amount of funding available, and time off to
get vaccinated.
When the labour minister was asked for
details, Monte McNaughton would only
say, “I’m not going to speculate but I can
tell workers out there we’ve got their backs,
we’re going to get through this together.”
Opposition parties are calling on the
government to legislate a minimum of 10 paid
days of emergency leave for employees.
“I’m open to having a rebate program where
the employer, not the employee, can apply
for government funding to backstop it,” said
Green Party Leader Mike Schreiner.
“It’s been completely negligent that the
government has put its own ideology and
politics ahead of the health and safety of
workers.”
Prior, the Ford government had repeatedly

said that the federal Canada Sickness
Recovery Benefit, which retroactively
pays employees if they miss 50 percent
a workweek, was all employees needed,
however, the Ontario’s Science Advisory
Table now points towards a more
comprehensive provincial paid sick days
program as something that it believes is
needed to get the pandemic under control.
The Progressive Conservative government
rejected opposition motions on paid sick
leave earlier this week and said it was
waiting to see if Monday’s federal budget
included any changes to the program.
NDP Leader Andrea Horwath says the
government should have acted earlier
and said the program needs to support all
workers.
Premier Doug Ford hasn’t been seen since
Friday’s controversial news conference
where he announced new COVID-19
lockdown measures.
Ford’s office says he’s been in isolation after
coming into close contact with a staffer who
tested positive for the virus.

Toronto to offer more virtual
recreation programs this spring amid
ongoing COVID-19 restrictions
Toronto will continue to offer virtual
recreation programs following what officials
called a successful spring break series.
Mayor John Tory announced Wednesday
that registration for virtual spring recreation
programs will open on Thursday.
The programs are expected to be delivered
weekly beginning May 3 and are meant to
provide live and interactive activities for
children, youth and older adults. There are
about 1,000 spaces available.
The programs will range between 30 and
60 minutes in length and will encompass

a variety of topics, including arts and
fitness activities. There will also adapted
and inclusive programs for people with
disabilities.
Residents will need a smartphone, tablet,
laptop or desktop computer to participate.
Fees will vary depending on the program.
The mayor said that close to 1,200 people
signed up for virtual Spring Break CampTO
workshops and that the feedback was
positive.
“I’m sure it provided a degree of relief to
parents who had to help invent things to do

Select Ontario Pharmacies Offering
24/7 COVID-19 Vaccinations
The Ontario government, in collaboration
with Shoppers Drug Mart, will offer 24/7
COVID-19 vaccinations for individuals aged
40 and over at 20 pharmacy locations, with
the majority located in hot spot communities.
As early as tomorrow, April 21, 2021, 20
Shoppers Drug Mart locations, including
16 in the hot-spot communities of Toronto,
Peel and York Region, will begin offering the
AstraZeneca/COVISHIELD vaccine 24/7
to individuals aged 40 and over. When the
province begins to receive more vaccine
supply from the federal government, it will
expand 24/7 COVID-19 vaccinations to
additional hot spot areas.
Additionally, the province is now enabling
pharmacies to offer walk-in services.
Ontarians should contact participating
pharmacies to inquire as to whether they
are offering vaccines by appointment, on a
walk-in basis or both.
The province is continually expanding the
pharmacy locations available to administer
COVID-19 vaccines. Last week more than
700 pharmacies came on board across the
province, bringing the total to over 1,400
locations. All eligible individuals can find a
local pharmacy location offering vaccines
through Ontario.ca/pharmacycovidvaccine.
In addition, many primary care providers are
directly contacting eligible patients to book
an appointment.
"Working with our pharmacy partners, we
are ensuring communities who are most at
risk are able to access COVID-19 vaccines
conveniently, close to home and around the
clock," said Christine Elliott, Deputy Premier
and Minister of Health. "Vaccines remain
the best way to protect your health and the
health of those around you, and I encourage
everyone to sign up when it's your turn."
To help increase access to vaccines for those
most affected by the COVID-19 pandemic,
pharmacies in hot spot communities will
receive additional doses of the AstraZeneca/
for their kids within the range of the public
health restrictions,” Tory told reporters.
In a statement, Tory added that programs
such as these help residents stay active
physically and mentally through the stay-athome order.
The provincewide stay-at-home order,
which makes it illegal to leave your home for
non-essential reasons, has been in effect for
nearly two weeks now.

COVISHIELD vaccine. This is part of the
government's commitment to dedicate 25
per cent of future vaccine allocations to
hot spot communities across the 13 public
health unit regions, targeting mobile teams,
pop-up clinics, mass immunization clinics,
hospitals and pharmacies.
As Ontario continues to ramp up capacity
and expand its rollout to additional age
groups and locations, the greatest challenge
to Ontario's vaccine rollout remains a
stable and reliable supply of vaccines.
For example, the upcoming shipment of
Moderna that was due to be received on
April 19 is now delayed until the end of April
or the first week of May. In addition, this
shipment is being reduced from 448,400
to 235,700 doses. An additional shipment
of AstraZeneca/COVISHIELD vaccine,
estimated to be approximately 389,000
doses was expected mid-April, and will now
be delayed to the end of May. The Ontario
government continues to explore all options
to secure more vaccines and avoid a severe
impact on the province's rollout.
"Increasing access to vaccines will limit the
spread of COVID-19 and help protect the
health and well-being of our families, friends
and communities," said Solicitor General
Sylvia Jones. "Everyone has a role to play
when it comes to emergency response, and
getting vaccinated is one more way people
can make a real difference in stopping the
spread of this deadly virus."
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George Floyd’s death was ‘wake-up
call’ about systemic racism: Trudeau
Prime Minister Justin Trudeau is welcoming
the guilty verdict against the former
Minneapolis police officer whose knee to
the neck of George Floyd ended in the Black
man’s death last May.
Derek Chauvin was found guilty Tuesday
on all three charges against him: seconddegree unintentional murder, third-degree
murder and second-degree manslaughter.
Trudeau says the verdict is good news.
But he says the trial underlines how much
work remains to be done to combat systemic
racism.
Chauvin pinned Floyd to the ground, with his
knee to his neck, for more than nine minutes,
as the 46-year-old struggled to breathe and
called out for his mother.
Floyd’s death sparked protests around
the globe, including in Canada, where the
treatment of racialized Canadians was
brought into sharp focus.
“It is good news that we saw the verdict
come through where people hoped it would,”
Trudeau told Edmonton-based online talk
show host Ryan Jespersen in an interview
shortly after Chauvin was found guilty.
“But it still underlines that there’s an awful lot

of work to do,” he added.
“What we saw over the course of last year
with the sudden awareness by everyone of
what racialized Canadians and racialized
people around the world had known for
far too long that systemic discrimination
continues.“The micro-aggressions, the overt
racism, the challenges within our institutions
and within our daily lives that exist need to
be addressed.”
Trudeau said he believes anger over
Floyd’s death created “huge momentum” to
transform societies so that they are “fairer
and more inclusive for everyone.”
“I think this was a real wake-up call for a lot
of people a year ago.”

AstraZeneca advice from national
panel delayed by new data on
COVID-19 and variants
Canada's chief public health officer says
new information on COVID-19 and variants
prompted the National Advisory Committee
on Immunization to suddenly cancel its
planned announcement on who should get
the Oxford-AstraZeneca vaccine.
The panel, known as NACI for short, is
made up of vaccine experts who volunteer
their time to make non-binding advice on
how vaccines should be used in Canada.
NACI was minutes away Tuesday afternoon
from providing an update to its advice that
AstraZeneca shouldn't be given to people
under the age of 55 but the planned briefing
was called off.
Dr. Theresa Tam says it had nothing to do
with the risk the vaccine may pose from rare
blood clots, but the panel felt the new data

on the virus and its variants of concern had
to be taken into account.
It is not known when NACI will now deliver
that update, but at least five provinces didn't
wait for the panel's advice before lowering
the age cutoff for the AstraZeneca vaccine.
British Columbia, Alberta, Manitoba and
Ontario are all now giving it to people as
young as 40 and in Quebec as young as 45.

As Canada’s federal and
provincial budgets swell,
sales-tax increases may follow
Canada’s provincial and federal authorities
debt has ballooned through the COVID-19
pandemic, because it has for governments
around the globe, as they address each the
prices of a well being emergency and the
necessity to use taxpayer {dollars} to prop
up their economies.
However in Canada, a few of the new
public spending will settle at a completely
larger stage or resume an upward pattern
as soon as life goes again to regular, some
economists say.
In Ottawa, the 2021 federal price range is
eyeing a slew of recent measures — from

a nationwide childcare system to revamping
the outdated Employment Insurance
coverage program and a bump in Outdated
Age Safety advantages — that go far past a
brief enhance in federal outlays to hold the

Bank of Canada keeps rates on
hold, raises economic outlook
The Bank of Canada is keeping its key
interest rate target on hold as it raises its
outlook for economic growth this year.
The key rate remains at 0.25 per cent where
it has held steady for more than a year.
The decision came as the Bank of Canada
raised its prediction for economic growth
this year to 6.5 per cent, up from an earlier
forecast of 4.0 per cent.
Economic growth is expected to moderate
after that, according to the central bank’s
quarterly outlook report.
The improving conditions are why the
bank also says today it will ease off federal
government bond purchases which are part
of its quantitative-easing program designed

to aid the economy.
The Bank of Canada says it plans to keep its
up its efforts to aid the economy until slack
is absorbed and inflation is back at its twoper-cent target, which the bank now sees
happening later next year.

'We hope to help a little more':
Biden says he spoke to Trudeau
about more vaccines
Canada can look forward to an
unexpected shot in the arm from the
United States, President Joe Biden
suggested Wednesday as he hinted at
plans to send surplus COVID-19 vaccines
north of the border.
The U.S. is sitting on a stockpile of vaccine
doses that it's not currently using, Biden
said - a likely reference to the OxfordAstraZeneca shot, which Canada has
approved but the U.S. has not.
“We're looking at what is going to be done
with some of the vaccines that we are not
using â€¦ and we hope to be able to be of
some help and value to countries around the
world,” he said.
Then he mentioned a half-hour phone call
Wednesday with Prime Minister Justin
Trudeau, describing him as “a fella who
is working really hard to take care of his
country and deal with this.”
The U.S. has already provided Canada
with 1.5 million doses of the AstraZeneca
vaccine, while also providing 2.5 million
doses to Mexico.
The White House characterizes those doses
as a “loan,” reportedly in order to avoid
running afoul of the language in the contracts
that it signed with vaccine manufacturers.
“We helped a little bit there,” Biden said of
Canada. “We're going to try to help some
more.”
A summary of the conversation provided
by the Prime Minister's Office said that in
addition to vaccines, the two leaders also
discussed Thursday's international climate
summit, the pandemic and the continuing
detention in China of Canadians Michael
Kovrig and Michael Spavor.
Biden said there are other countries he's

“confident” the U.S. will be able to help as
well, including in Central America, but he
warned that Americans will continue to be
the priority.
“It's in process; we don't have enough to be
confident to send it abroad now, but I expect
we'll be able to do that.”
Biden made the comments at the tail end
of a news conference announcing the U.S.
had administered 200 million doses - a goal,
originally 100 million, he had hoped to reach
before next week's 100th day in office.
None of those doses have been the
AstraZeneca vaccine, however, which has
yet to receive approval from the U.S. Food
and Drug Administration.
Health Canada has said the vaccine is safe
and effective for all adults despite a possible
link to a very rare and treatable blood clot
syndrome.
The National Advisory Committee on
Immunization, a panel that provides nonbinding advice on the use of vaccines, has
yet to update its recommendation that the
shot only be used on those over 55.
British Columbia, Alberta, Manitoba and
Ontario have all approved the vaccine for
people as young as 40 and in Quebec as
young as 45.

nation by means of the final months of the
pandemic and restart the financial system.

that, he notes, would imply completely larger
spending.”

“Funds 2021’s ambition goes far past these
focused efforts to spice up the restoration,”
RBC economist Josh Nye writes in a
latest report. “The federal government is
considerably growing transfers to older
Canadians and lower-income staff.” And

And on the provincial stage, healthcare
prices had been ballooning even earlier than
the pandemic — a pattern that economists
say will doubtless proceed even after the
battle towards COVID-19 is over.
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ΥΠΕΞ: Δεν τίθεται θέμα αλλαγής
βάσης λύσης του Κυπριακού
«Δεν τίθεται θέμα αλλαγής της βάσης λύσης
του Κυπριακού», υπογραμμίζει ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης.
Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Χριστοδουλίδης
τόνισε ότι από τη μια πλευρά είναι η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία
επιμένει σε αλλαγή της βάσης λύσης του
Κυπριακού, αλλά από την άλλη πλευρά η
ελληνοκυπριακή πλευρά και ολόκληρη η
διεθνής κοινότητα που με ξεκάθαρο τον
επιδιωκόμενο στόχο.
Παράλληλα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά μεταβαίνει στην πενταμερή διάσκεψη έτοιμη για
όλα τα ενδεχόμενα ενώ σε ερώτηση αν αυτό
μπορεί να σημαίνει και μία θετική έκπληξη,
απάντησε: «Μακάρι. Αυτός είναι ο δικός
μας στόχος, πηγαίνοντας στη Γενεύη, να
υπάρξει ένα θετικό αποτέλεσμα».
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου σημείωσε ότι θετικό αποτέλεσμα για την ελληνοκυπριακή πλευρά θα ήταν να συμφωνηθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από
εκεί όπου έμειναν στο Κρανς Μοντανά το
καλοκαίρι του 2017, με στόχο την επίλυση
του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. «Από δικής μας
πλευράς, θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν
να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος»,
επεσήμανε, λέγοντας ότι πριν από 4 χρόνια
συζητήθηκαν όλα τα θέματα, επιτεύχθηκαν
συγκλίσεις και θα πρέπει αυτό το κεκτημένο
να αξιοποιηθεί.

«H Κυπριακή Δημοκρατία είναι κράτος μέλος της ΕΕ και θα συνεχίσει να είναι και
μετά την επίλυση του Κυπριακού. Είναι ένα
δεδομένο το οποίο κανείς δε μπορεί να παραγνωρίσει», είπε. Άρα, πρόσθεσε, «αυτό
είναι ένα δεδομένο ως προς το ποιες είναι
οι κόκκινες γραμμές σε σειρά θεμάτων, οι
οποίες θα τεθούν στο τραπέζι των συνομιλιών». «Δεν μπορούμε για παράδειγμα εν
έτει 2021 να μιλάμε για ξένες εγγυήσεις από
τρίτες χώρες σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ»
είπε, σημειώνοντας ότι θεωρεί θετικό το γεγονός ότι η ΕΕ έχει δημοσίως εκφράσει ότι
δεν μπορεί να αποδεχθεί λύση δύο κρατών
στην Κύπρο.
Τέλος, ο Κύπριος ΥΠΕΞ τόνισε ότι η αναβάθμιση της τελωνειακής σύνδεσης ΕΕΤουρκίας περνά από το Κυπριακό, προσθέτοντας ότι η Κύπρος δεν στρέφεται
μέσω των συμμαχιών εναντίον κανενός,
αλλά αντίθετα επιθυμεί την συμμετοχή της
Τουρκίας σε συνέργειες προς όφελος της
περιοχής.

Επ. Προεδρίας: Έχουμε προετοιμαστεί
ορθά για αντιμετώπιση της όποιας
εξέλιξης στην Πενταμερή
Ο κ. Φωτίου ανέφερε πως «δυστυχώς τα
μηνύματα από την άλλη πλευρά δεν είναι
ελπιδοφόρα»
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης και η δική μας πλευρά, έχουν
προετοιμαστεί ορθά για να αντιμετωπίσουν την όποια εξέλιξη στην πενταμερή
διάσκεψη, με την ελπίδα να ανατραπεί η
απαισιόδοξη εικόνα και τα πράγματα να
προχωρήσουν θετικά, με την προσδοκία
της επίτευξης προόδου στο εθνικό μας
ζήτημα, δήλωσε ο Επίτροπος Προεδρίας,
Φώτης Φωτίου, σε χαιρετισμό του σε διαδικτυακή συνάντηση με τις οργανώσεις και τα
μέλη της Ομοσπονδίας Κυπρίων Διασποράς Αυστραλίας – Νέας Ζηλανδίας.
Ο κ. Φωτίου ανέφερε πως "δυστυχώς τα
μηνύματα από την άλλη πλευρά δεν είναι
ελπιδοφόρα, καθώς εκφράζονται και υποστηρίζονται θέσεις που κάθε άλλο παρά
προοιωνίζουν τη θετική κατάληξη της νέας
πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα".
Σημείωσε πως στην Πενταμερή, θα τεθούν
επί τάπητος από δικής μας πλευράς οι
προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας δίκαιης και λειτουργικής λύσης βασισμένης στις
αποφάσεις και τα Ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, και ευχήθηκε οι προσπάθειες
που καταβάλλει η πλευρά μας να ευοδωθούν επιτέλους προκειμένου η πατρίδα μας

ΠτΔ: Μακριά από εξαρτήσεις
των όποιων τρίτων
Μήνυμα ότι το πλαίσιο επίλυσης
του Κυπριακού καθορίζεται από
τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών, έστειλαν ο Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας και
ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις
δηλώσεις τους κατά την έναρξη
της σημερινής τους συνάντησης στο Μέγαρο Μαξίμου, στην
Αθήνα.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια που γίνεται «έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες ο ΓΓ του ΟΗΕ να
διερευνήσει αν υπάρχει έδαφος για διάλογο
για τη λύση ενός προβλήματος που οφείλεται στην τουρκική εισβολή και στην κατοχή
του κυπριακού εδάφους».
«Το πλαίσιο διαπραγμάτευσης καθορίζεται
από τα ψηφίσματα των ΗΕ, τις αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας, τις αρχές και
αξίες της ΕΕ. Καθορίστηκαν στις 25 Νοεμβρίου του 2019 στο Βερολίνο, παρουσία
του ΓΓ του ΟΗΕ και του κ. Ακιντζί», είπε ο
κ. Αναστασιάδης.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι προσπάθεια
δεν είναι ο σφετερισμός των δικαιωμάτων
οποιουδήποτε.
«Προσπαθούμε να βρεθεί ένας τρόπος έτσι
ώστε και οι δύο κοινότητες να αισθάνονται
ασφαλείς και τα ανθρώπινα δικαιώματα να
είναι διασφαλισμένα για ολόκληρο τον κυπριακό λαό. Η μετεξέλιξη της Κυπριακής
Δημοκρατίας να δημιουργεί ένα βιώσιμο και
λειτουργικό κράτος. Μακριά από εγγυήσεις
και ξένα στρατεύματα κι ιδιαίτερα μακριά
από εξαρτήσεις των όποιων τρίτων», τόνισε
ο κ. Αναστασιάδης προσθέτοντας ότι οι θέσεις των δύο χωρών συμπίπτουν.
«Ο ρόλος στις διαπραγματεύσεις είναι
πλέον να ακολουθήσουν μια πιο θετική και
αισιόδοξη πορεία", σημείωσε.

να εισέλθει σε μια νέα εποχή, η οποία να
υπόσχεται περισσότερα σε όλους τους συμπολίτες μας, μέσα σε συνθήκες, βέβαια,
ελευθερίας, ειρήνης, ασφάλειας και κοινής
δημιουργίας.
Αναφερόμενος στην πανδημία του κορωνοϊού, ο κ. Φωτίου είπε πως "έκκληση μας
προς όλα τα μέλη και τις οργανώσεις που
εκπροσωπείτε, είναι να τηρούνται τα μέτρα
προφύλαξης από την πανδημία, τόσο για
τους σκοπούς της ατομικής προστασίας
όσο και για την προστασία των γύρω μας,
ιδιαίτερα των δικών μας ανθρώπων".
Κάθε μέτρο προφύλαξης, συνέχισε, είναι
σημαντικό. "Να μην το υποτιμούμε. Είναι
κάτι που το επαναλαμβάνουμε συνεχώς
και στην Κύπρο. Εφαρμόζοντας τα μέτρα,
περιορίζουμε την επέκταση της πανδημίας
και σώζουμε ζωές. Εύχομαι πολύ γρήγορα η
θλιβερή αυτή κατάσταση να αλλάξει και όλα

Ο Επίτροπος Προεδρίας είπε πως "τα τελευταία χρόνια προχωρήσαμε μαζί στην
προώθηση και υλοποίηση σημαντικών
ενεργειών και δράσεων στο πλαίσιο της
Εθνικής Στρατηγικής που ετοιμάσαμε και η
οποία λειτουργεί ως ο επιχειρησιακός μας
χάρτης για τους απόδημους. Και αυτό, ως
επιβεβαίωση και υπογράμμιση του γεγονότος ότι η Κυβέρνηση και ειδικότερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία έναντι
των αποδήμων μας και επιθυμεί τη συνεχή
αναβάθμιση και την ενεργότερη εμπλοκή μας στα θέματα που τους αφορούν και
μπορούμε μέσω της συνεργασίας μας να
προωθήσουμε".
Επεσήμανε πως "η συμμετοχή των νεότερων σε τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις,
μας δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε να επιτύχουμε πολλά, όσα με κόπους και θυσίες
εγκαινίασαν οι προηγούμενες γενιές των
αποδήμων μας. Γι’ αυτό και προσδίδουμε
ιδιαίτερα σημασία στα ζητήματα που αφορούν τους νέους αποδήμους μας, τόσο με

διαφορετικός. Στο θέμα όμως ασφάλεια και
εγγυήσεις θα έχετε να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο», κατέληξε.
Από την πλευρά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ότι Αθήνα και Λευκωσία
συντονίζουν τις ενέργειές τους ενόψει της
Πενταμερούς στη Γενεύη, η οποία λαμβάνει
χώρα υπό την ηγεσία του ΓΓ του ΟΗΕ κάτι
που, όπως είπε, προσδιορίζει και το πλαίσιο των συζητήσεων μέσα στο οποίο θα
διεξαχθούν.
«Το πλαίσιο είναι απολύτως σαφές. Στηρίζεται σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις
του ΟΗΕ και η λύση μπορεί να βρεθεί μόνο
στο πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής
Ομοσπονδίας με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή εκπροσώπηση. Και βέβαια
με την αποχώρηση των στρατών κατοχής
αλλά και την κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού των εγγυήσεων», ανέφερε,
προσθέτοντας ότι «είναι απολύτως σαφές
το σημείο αφετηρίας».
«Γι αυτό και σήμερα θα μας δοθεί η ευκαιρία να συντονίσουμε τις ενέργειές μας.
Προσερχόμαστε στις συζητήσεις με καλή
διάθεση έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη προς όφελος
όλων των Κυπρίων. Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων», σημείωσε ο Έλληνας
Πρωθυπουργός.
τα προγράμματα για ενθάρρυνση της ανάμειξης τους στα παροικιακά δρώμενα των
τόπων διαμονής τους, όσο και με τα προγράμματα της πιο συχνής επαφής και γνωριμίας τους με την Κύπρο, δίνοντας έμφαση
στην εκμάθηση της γλώσσας, της ιστορίας
και του πολιτισμού μας".
Γενικότερα, ανέφερε, "επενδύουμε πολλά
στους απανταχού της γης νέους μας και
θέτουμε στην προμετωπίδα του ενδιαφέροντος και των δράσεων μας τα θέματα που
κατά πρώτο λόγο τους αφορούν. Αυτοί,
εξάλλου, αποτελούν το μέλλον της πατρίδας μας και της διασποράς μας".
"Ο ρόλος γενικότερα της διασποράς μας
όλα αυτά τα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή αποδείχθηκε αποφασιστικής σημασίας, ενώ συγκινητική είναι παράλληλα και
η προσήλωση των αποδήμων μας στη διατήρηση των παραδόσεων και της εθνικής
μας ταυτότητας μέσω των διαφόρων εκδηλώσεων και του τρόπου ζωής τους στις χώρες διαμονής τους. Την ίδια ώρα βλέπουμε
με θαυμασμό τις επιτυχίες και την πρόοδο
που σημειώνουν στις χώρες διαμονής τους.
Θερμές και ολόψυχες είναι οι ευχαριστίες
μας προς όλους", είπε ο κ. Φωτίου.
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Ποιος θα είναι ο ρόλος
της Ε.Ε στην άτυπη;
Οι τελευταίες πληροφορίες για
το επικρατέστερο σενάριο για
τον ρόλο της ΕΕ στην συνάντηση
Στη Γενεύη για διμερείς επαφές με
τους εμπλεκόμενους, αλλά όχι στο
δωμάτιο της άτυπης συνάντησης
των 5+1 θα βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως προκύπτει από τις τελευταίες πληροφορίες, το επικρατέστερο
σενάριο για τον ρόλο της ΕΕ στην
συνάντηση, κατά την οποία θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, είναι η διεξαγωγή επαφών από Ευρωπαίο αξιωματούχο.
Η εκπροσώπηση της ΕΕ σε μια τέτοια περίπτωση θα έχει τεχνοκρατικό και όχι πολιτικό
χαρακτήρα, καθώς η Τουρκία και οι Τ/Κ διαφωνούν με την παρουσία των Βρυξελλών
σε αυτό το στάδιο, αν και δεν διαφωνούν με
την συμμετοχή εκπροσώπου σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις.
Στην διαχείριση του Κυπριακού από πλευράς ΕΕ αξίζει να σημειωθεί πως εμπλέκεται το γραφείο της προέδρου Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν, οι υπηρεσίες του Ύπατου
Εκπροσώπου Ζοζέπ Μπορέλ και η Γενική
Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στην οποία υπάγονται θέματα
Κυπριακού.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει παραλάβει
επίσημη πρόσκληση για συμμετοχή στην
άτυπη συνάντηση της Γενεύης. Εν τω μεταξύ εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε
στην «Κ» την περασμένη εβδομάδα πως οι
όποιες προσκλήσεις αποστέλλονται από τα
Ηνωμένα Έθνη, καθώς και ότι η ΕΕ παραμένει έτοιμη να διορίσει εκπρόσωπο στην
ομάδα των Ηνωμένων Εθνών εάν και εφόσον επαναρχίσουν οι συνομιλίες.
Η συνάντηση της Γενεύης, η πρώτη στην
οποία συμμετέχει ο ΓΓ του ΟΗΕ από την
έναρξη της πανδημίας, θα έχει ως στόχο
να διαγνωστεί κατά πόσο υπάρχει κοινό
έδαφος μεταξύ των εμπλεκομένων όσων
αφορά τη διευθέτηση του Κυπριακού. Μετά

Το μήνυμα του ΓΓ του ΟΗΕ

το πέρας της αναμένεται να εκδοθεί κοινό
ανακοινωθέν το οποίο θα καθορίζει πιθανά
επόμενα βήματα.
Η «Κ» είχε άλλωστε αναφέρει την Κυριακή
που πέρασε τις δυσκολίες που υπήρχαν
στο παρασκήνιο γύρω από την εμπλοκή της
και τον ρόλο της στην Γενεύη.
Το τελικό πρόγραμμα πάντως της άτυπης
πενταμερούς έχει ως εξής:
Κατά την πρώτη μέρα, την Τρίτη 27 Απριλίου, ο γ.γ του ΟΗΕ θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους. Το απόγευμα αναμένεται να έχει συνάντηση με
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Το βράδυ, θα
πραγματοποιηθεί δεξίωση, στο ξενοδοχείο
Intercontinental,όπου θα μένει η κυπριακή η
ελληνική αποστολή και τα Ηνωμένα Έθνη.
Το πρωί της Τετάρτης υπάρχει προγραμματισμένη Σύνοδος όλων των πλευρών υπό
τον Γενικό Γραμματέα. Θα πραγματοποιηθούν και διαδοχικές διμερείς και τριμερείς
συναντήσεις, συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τους δύο ηγέτες και το βράδυ, δείπνο. Στο δείπνο ο Πρόεδρος θα συνοδεύεται ακόμα από έναν το πιο πιθανόν τον
Ανδρέα Μαυρογιάννη.
Την Πέμπτη ο Αντόνιο Γκουτέρες αναμένεται να συνεχίσει τις διμερείς συναντήσεις
ενώ υπάρχει ενδεχόμενο να έχει άλλη μια
συνάντηση με τους δύο ηγέτες. Στη συνέχεια θα υπάρξει εκ νέου Σύνοδος στην παρουσία όλων των πλευρών. Δεν αποκλείεται να παραταθεί η διαδικασία αν υπάρξει
αποτέλεσμα.

Κομισιόν για Κυπριακό: Η Ε.Ε.
έτοιμη να παίξει ενεργό ρόλο στην
υποστήριξη των διαπραγματεύσεων
Η E.E. παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην εξεύρεση λύσης στο Κυπριακό,
σε συμφωνία με τις σχετικές αποφάσεις
του Σ.Α. του ΟΗΕ, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πλήρως
προσηλωμένη στην εξεύρεση λύσης στο
Κυπριακό, σε συμφωνία με τις σχετικές
αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ),
ανέφερε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, αρμόδιος για θέματα εξωτερικών υποθέσεων,
Πίτερ Στάνο, ερωτηθείς εάν η Ε.Ε. έχει λάβει
πρόσκληση να συμμετάσχει στις συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν την επόμενη
εβδομάδα στην Γενεύη.
Κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των
δημοσιογράφων, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε, ότι η Ε.Ε. καλωσορίζει τις
επικείμενες συνομιλίες για το Κυπριακό υπό

Ελπίδα ΟΗΕ τα μέρη να
προσέλθουν με δημιουργικότητα
στην άτυπη πενταμερή
Την ελπίδα τα μέρη να προσέλθουν με δημιουργικότητα στην άτυπη συνάντηση 5+1
εξέφρασε ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ,
Στεφάν Ντουζαρίκ.
Απαντώντας σε ερώτηση, στη διάρκεια
της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, για το αν ο κ. Γκουτέρες έχει
κάποιο μήνυμα προς τα μέρη, είπε ότι «νομίζω στόχος του ΓΓ, όπως είπα νωρίτερα,
είναι να προσδιορίσει αν υπάρχει κοινό
έδαφος για να διαπραγματευθούν τα μέρη
μία διαρκή λύση. Ελπίζουμε τα μέρη να
προσέλθουν με δημιουργικότητα σ’ αυτήν
την πολλή ανεπίσημη συνάντηση».
Νωρίτερα, ο κ. Ντουζαρίκ ανακοίνωσε ότι
ο Αντόνιο Γκουτέρες θα μεταβεί στη Γενεύη
για την άτυπη συνάντηση 5 + 1 για το Κυπριακό, η οποία θα πραγματοποιηθεί από
τις 27 έως τις 29 Απριλίου.
«Όπως σας είπαμε στις 24 Φεβρουαρίου,
συγκαλεί αυτήν την άτυπη συνάντηση μετά

από διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του από την ανώτερη
αξιωματούχο του ΟΗΕ, Τζέιν Χόλ Λουτ»,
πρόσθεσε.
«Αυτές οι διαβουλεύσεις έγιναν τους τελευταίους μήνες. Ο σκοπός της συνάντησης,
όπως είπαμε τότε, θα είναι να καθοριστεί
εάν υπάρχει κοινό έδαφος για τα μέρη να
διαπραγματευτούν μια μόνιμη λύση στο Κυπριακό εντός ενός προβλέψιμου ορίζοντα»,
κατέληξε ο κ. Ντουζαρίκ.

Τατάρ: Με την Τουρκία πίσω μας,
θα πάμε στη Γενεύη ήσυχοι
«Έχουμε την Τουρκία πίσω μας, θα πάμε
στη Γενεύη ήσυχοι», δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ χθες το βράδυ μετά τη συνεδρία του
«υπουργικού συμβουλίου» στην οποία
συμμετείχε.
Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, αναφέροντας ότι τη Δευτέρα θα έχει συνάντηση
με τον Τούρκο Πρόεδρο, πριν μεταβεί στην
Γενεύη για την άτυπη συνάντηση 5 + ΗΕ, ο
Τ/κ ηγέτης επανέλαβε ότι «ο μοναδικός ρεαλιστικός δρόμος αναζήτησης λύση είναι το
μοντέλο των δύο κρατών που να βασίζεται
στην κυριαρχική ισότητα» και αυτή την άποψη μετέφερε και ενημέρωσε το «υπουργικό
συμβούλιο», όπως είπε.
Μετά που εκλέγηκε «πρόεδρος», συνέχισε,
δεν έμεινε κάποιος που δεν είδε, την ΕΕ, τα
ΗΕ και τις εγγυήτριες χώρες και πως έχουν

κάνει ό,τι περνά από το χέρι τους για μια
λύση στη βάση των δύο κρατών.
Ενόψει της άτυπης συνάντησης στη Γενεύη,
ο Τ/κ ηγέτης είχε χθες σύσκεψη με την ομάδα του που θα τον συνοδεύσει στην άτυπη
συνάντηση. Στη σύσκεψη συμμετείχε και ο
«υπεξ», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου.

την αιγίδα του ΟΗΕ.
Σημείωσε επιπλέον ότι η Ε.Ε. παραμένει
πλήρως προσηλωμένη στην εξεύρεση λύσης, σε συμφωνία με τις σχετικές αποφάσεις του Σ.Α. του ΟΗΕ.
Ο κ. Στάνο συμπλήρωσε πως «η Ε.Ε. παραμένει έτοιμη να παίξει ενεργό ρόλο στην
υποστήριξη των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης ενός
εκπροσώπου στην αποστολή καλών υπηρεσιών του ΟΗΕ».
Ως προς το θέμα της πρόσκλησης για συμμετοχή στις συνομιλίες της Γενεύης, ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι μέχρι στιγμής η Ε.Ε.
δεν έχει λάβει σχετική πρόσκληση από τον
ΟΗΕ, ο οποίος έχει τη σχετική ευθύνη. Ο
ίδιος πρόσθεσε ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτα για τη θέση της Ε.Ε., ότι δηλαδή παραμένει έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο και
να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία.
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Άρχισε πάλι αυτές τις ημέρες η συζήτηση
στη Βουλή των Ελλήνων για την ψήφο των
Ελλήνων του εξωτερικού. Να επισημάνω
ότι και στο παρελθόν αυτή η πολιτική θέση
εκφράζονταν κατ' επανάληψη σε κάθε προεκλογική περίοδο από τα τότε δυο μεγάλα
κόμματα της ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και είναι μια
από τις κύριες υποσχέσεις των πολιτικών
προς τους απόδημους. Μάλιστα οι πρώην
Πρωθυπουργοί της χώρας, είχαν δεσμευθεί
άπειρες φορές δημόσια ότι από τις μεθεπόμενες εκλογές (!) οι απόδημοι Έλληνες θα
συμμετέχουν κανονικά στις εθνικές εκλογές.
Τα κόμματα προβάλουν τους λόγους τους
και αιτιολογούν με διαφορετικό τρόπο ο
καθένας κατά το πως προτείνουν να γίνουν αυτές οι εκλογές. Το δικαίωμα συμμετοχής των αποδήμων Ελλήνων στις εθνικές
εκλογές είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένο
ήδη από το προηγούμενο σύνταγμα της χώρας. Επιπλέον, στην τελευταία αναθεώρηση
του συντάγματος, στο αντίστοιχο άρθρο (άρθρο 51 παράγραφος 4) προστέθηκε και επεξήγηση του πιθανού τρόπου άσκησης αυτού
του συνταγματικού δικαιώματος (επιστολική
ψήφος). Συγκεκριμένα το Άρθρο 51 παράγραφος 4 αναφέρει: «Oι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη
την Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την
πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών (200) μπορεί να ορίζει τα
σχετικά με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω
από την Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς
αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του
εκλογικού τους δικαιώματος με επιστολική
ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό γίνεται και
σε ολόκληρη την Επικράτεια.»
Αυτό που απομένει λοιπόν για την υλοποίηση της συνταγματικής αυτής επιταγής είναι η σύνταξη από την κυβέρνηση
και προώθηση για ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του σχετικού εκτελεστικού νόμου. Πριν ακόμα ψηφιστεί το σχετικό
νομοσχέδιο στη βουλή, άρχισε μια συμπαιγνία μεταξύ Ν.Δ. και Σύριζα. Εντελώς ξαφνικά μετά από «ασήμαντον αφορμή» πριν
μερικές ημέρες η κυβέρνηση έφερε αιφνιδιαστικά και κατέθεσε ανάλογο νομοσχέδιο
που παραμερίζει τους περιορισμούς που
προβλέπει αυτός ο ίδιος ο νόμος. Ο Σύριζα από την δική του μεριά έχει και αυτός τις
αντιδραστικές απόψεις του που μαζί με την
Ν.Δ. οδηγούν στην αλλοίωση του εκλογικού
σώματος.
Η αφορμή για να ανοίξει αυτό το θέμα στη
Βουλή έδωσε μία συνετευξη της Βουλευτή
του Σύριζα Θ. Τζάγκρη που είναι τομεάρχης του Σύριζα για τον απόδημο Ελληνισμό.
Στην συνετευξη αυτή στην Ελληνική εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας» της Νέας Υόρκης
η Θοδώρα Τζάκρη χαρακτήρισε «άδικους
και υποτιμητικούς» τους περιορισμούς στην
ψήφο των ομογενών και δήλωσε ότι αυτό που
θέλει ο Σύριζα είναι ότι «εμείς ζητήσαμε να
ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες της διασποράς»
Ο «τσεκουράτος» υπουργός Εσωτερικών, Μ.
Βορίδης, παίρνοντας την μπάλα από την συνετευξη της Θ. Τζάγκρη αλλά και με δηλώσεις
του στη Βουλή, ανακοίνωσε ότι «θα καταθέσουμε σήμερα σχετικό νόμο, με τον οποίο θα
καταργούμε όλους τους περιορισμούς που
υπάρχουν στον ήδη ψηφισθέντα νόμο για
τους απόδημους Έλληνες, για να ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο κατοικίας τους». Πρόσθεσε δε ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης έρχεται
«μετά την τοποθέτηση που έκανε η κυρία
Τζάκρη, με την οποία εμείς διαβλέπουμε ,μια
σημαντική αλλαγή στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, την
οποία και χαιρετίζουμε».
Στην προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΝ
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
μας αναφέραμε ότι η Ν.Δ. προτείνει ένα
μόνο άρθρο στο οποίο δεν χρειάζεται καμία προϋπόθεση για την υλοποίηση της
συνταγματικής εντολής για την ψήφο των
ομογενών. Είναι προφανές λοιπόν ότι το
μόνο που απομένει για την υλοποίηση
της συνταγματικής αυτής επιταγής είναι
η σύνταξη από την κυβέρνηση και προώθηση για ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει ο απόδημος αρκεί με
δική του ευθύνη να εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Η αποδοχή ή απόρριψη του εκλογέα γίνονται με απόφαση
της Διεύθυνσης Εκλογών του υπουργείου Εσωτερικών.
Έτσι λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι το σκηνικό με τις δηλώσεις του Βορίδη και της
Τζάκρη είναι καθαρά «στημένο». Ο ΣΥΡΙΖΑ, αντί άλλης απάντησης προς την
κυβέρνηση, έσπευσε να ανακοινώσει
στη Βουλή κατάθεση τροπολογίας, με
την οποία επαναφέρει την αρχική του
πρόταση, που, σημειωτέων, δεν αποκλείει το δικαίωμα ψήφου με βάση το
απεριόριστο «δίκαιο του αίματος» - έστω
για έναν περιορισμένο αριθμό βουλευτών
και χωρίς προσμέτρηση στον εκλογικό συσχετισμό - ανοίγοντας όμως μια επικίνδυνη
«κερκόπορτα».
Τι λέτε ωρέ λεβέντες και εμπαίζεται τον
Ελληνικό λαό αλλά και τους απόδημους
για το «δίκαιο του αίματος»; Πρέπει να
ξεκαθαρίσετε ανοιχτά ένα πράγμα. Ποιο
είναι το «δίκαιο του αίματος» Ποιοι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν και τι
θα σημαίνει ο ψήφος των ομογενών; Μιλάμε για ομογενείς, ποιοι είναι στα αλήθεια ομογενείς; Η θυγατέρα ενός Έλληνα
που έφυγε από την Ελλάδα την δεκαετία
του 1950 και η οποία πήρε το επώνυμο
του συζύγου της και λέγεται Smith και τα
εγγόνια της λέγονται Jonson και ίσως
γνωρίζουν την Ελλάδα από τον χάρτη.
Έχουν αυτοί το δικαίωμα της ψήφου; Η
μόνη συγγένεια είναι εξ αίματος.
Αυτό είναι το αναχρονιστικό “δίκαιο του αίματος” στο οποίο πολίτες άλλων χωρών που
γεννιόνταν στο εξωτερικό έστω και από ένα
Έλληνα πρόγονο και είχαν Ελληνικό αίμα δικαιούνταν να γίνουν Έλληνες πολίτες και να
αποκτήσουν Ελληνική ιθαγένεια.
Με τον ορισμό της «εξ αίματος συγγένεια»
ο αριθμός των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό έχει αυξηθεί τα χρόνια της κρίσης με
τους αριθμούς να δίνουν και να παίρνουν.
Με βάση της εκτιμήσεις της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, οι Έλληνες
του εξωτερικού είναι γύρω στα 5.000.000
και ζουν σε 140 χώρες του κόσμου. Η μισή
Ελλάδα δηλαδή είναι στο εξωτερικό. Με αυτή
τη εκλογική δύναμη που έχουν οι Έλληνες
του εξωτερικού θα μπορούν σε ένα βαθμό
να επηρεάσουν τα πολιτικά πράγματα στην
Ελλάδα, να ανατρέψουν ισορροπίες και τέλος πάντων να διαμορφώσουν διαφορετικά
πολιτικά κριτήρια.
Δεν μπορεί να αλλοιωθεί το εκλογικό σώμα
από ψηφοφόρους που δεν έχουν καμιά
γνώση της Ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας. Δεν έχουν ουσιαστικούς δεσμούς
με την Ελλάδα και στο τέλος, δεν θα έχουν
άμεση συνέπεια των πολιτικών επιλογών
τους. Πρόκειται για ανθρώπους που είναι
απόγονοι μεταναστών δηλαδή παιδιά και
εγγόνια τους που δεν έχουν καμία σχέση
με την Ελλάδα και ζουν και εργάζονται στις
χώρες τους και έχουν ενσωματωθεί στις κοινωνίες που ζούνε. Έχουν αναπτύξει πολιτική
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συνείδηση στις χώρες που ζούνε με κριτήριο
τις πραγματικές τους ανάγκες και τις πολιτικές εξελίξεις στις χώρες τους. Δεν είναι σωστό, να καθορίζονται τα πολιτικά πράγματα
της χώρας από ένα εκλογικό σώμα που είναι
ισοδύναμο με τους εδώ ψηφοφόρους και μάλιστα από αυτούς που στο κάτω - κάτω δεν
θα υποστούν τις συνέπειες της όποιας πολιτικής τους επιλογής.

Ποιοι απόδημοι Έλληνες έχουν
το δικαίωμα της ψήφου

Τα κόμματα έχουν τις δικές τους θέσεις και
προτάσεις τις οποίες κατέθεσαν κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων που έλαβαν μέρος το προηγούμενο διάστημα. Ένα σοβαρό
θέμα που προέκυψε είναι η περίοδος που ο
απόδημος είναι εκτός Ελλάδας. Η κυβέρνηση φαίνεται να προσανατολίζεται σε μια περίοδο 30 χρόνων. Τα 30 όμως χρόνια απουσίας δε μπορεί να προσμετρηθεί όπως στη
Γερμανία για παράδειγμα που κάποιος που
φεύγει έξω από τη χώρα του πρέπει να το
δηλώσει στο κράτος. Στον Καναδά όμως δεν
μπορεί να βεβαιωθεί το χρονικό διάστημα ειδικά αν κάποιος που διατηρεί ενεργό το ΑΦΜ
του. Δηλαδή είναι συνεπής στην εφορία, κάνει τις φορολογικές του δηλώσεις, πληρώνει
τους φόρους κλπ. Δεν φαίνεται να έχει φύγει
από την Ελλάδα αφού εκπληρώνει τις φορολογικές του υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος. Θα πρέπει επομένως να προσδιοριστεί
πόσο καιρό θα πρέπει ο ομογενής να είναι
έξω από την χώρα για να έχει το δικαίωμα
να ψηφίσει.
Μερικά κόμματα υποστηρίζουν να αυξηθούν
οι θέσεις των βουλευτών της επικρατείας και
να μεταφερθούν οι έδρες στον απόδημο ελληνισμό άλλα πάλι κόμματα υποστηρίζουν
ότι οι απόδημοι θα πρέπει να ορίσουν τους
δικούς τους αντιπροσώπους για να εκλεγούν
στη βουλή η οποία θα ορίσει εκλογικές περιφέρειες στο εξωτερικό. Ότι απόφαση και
να βγει από την Βουλή το γεγονός είναι ότι
ο συνολικός αριθμός των βουλευτών στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 300 βουλευτές. Αυτό είναι που
υπαγορεύεται από το σύνταγμα της χώρας και δεν τίθεται θέμα αναθεώρησης του
συντάγματος.
Όποια λύση και να βρεθεί θα πρέπει να αποτρέπει την αλλοίωση του εκλογικού σώματος
με ψηφοφόρους που ενδεχομένως δεν έχουν
γνώση της ελληνικής πολιτικής πραγματικότητας, δεν έχουν πραγματικούς και ουσιαστικούς δεσμούς με τη χώρα και, κυρίως,
δεν υφίστανται τις συνέπειες των όποιων
πολιτικών τους επιλογών. Μιλάμε, δηλαδή,
για ανθρώπους που λόγω της μακρόχρονης
διαμονής τους στο εξωτερικό - οι περισσότεροι μπορεί να έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό
και να είναι απόγονοι παλιών μεταναστών
- έχουν αντικειμενικά ενσωματωθεί στις κοινωνίες αυτών των χωρών, έχουν συνδέσει τη
ζωή και το μέλλον τους με αυτές τις κοινωνίες

και, το πιο σημαντικό, διαμορφώνουν πολιτική συνείδηση και κριτήριο με βάση τις
εξελίξεις, το συσχετισμό, την κατάσταση του
κινήματος, τα πολιτικά τεκταινόμενα σε αυτές
τις χώρες.
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Αναλύοντας την όλη διαδικασία είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν τα εξής σημεία:
1. Ποιοι δικαιούνται να ψηφίσουν και με
ποιες προϋποθέσεις.
2. Σε ποια εκλογική περιφέρεια θα ψηφίζουν οι απόδημοι.
3. Ποιους υποψήφιους θα ψηφίζουν οι
απόδημοι Έλληνες.
4. Με ποιο τρόπο και ποια διαδικασία.
Οι τρεις βασικοί άξονες στην πρόταση του
ΚΚΕ
Γνωρίζοντας τις προτάσεις του ΚΚΕ στο θέμα
αυτό από δημοσιεύσεις, έχει τρεις βασικούς
άξονες, προκειμένου να ασκείται το εκλογικό
δικαίωμα στον τόπο διαμονής.
Ο πρώτος άξονας είναι η ύπαρξη πραγματικών οικονομικών και κοινωνικών δεσμών με την Ελλάδα, όπως φορολογικών
υποχρεώσεων, και όχι απλά ενός «ψυχικού»
δεσμού. Άλλωστε, στον πυρήνα ακόμα και
της αστικής αντίληψης για την τυπική ισότητα του δικαιώματος της ψήφου βρίσκεται
η συσχέτιση του δικαιώματος του εκλέγειν
στις βουλευτικές εκλογές, από τη μία, και της
ύπαρξης υποχρεώσεων, από την άλλη, δηλαδή το να υφίσταται κανείς και τις συνέπειες
από την όποια πολιτική του επιλογή.
Ο δεύτερος άξονας είναι η ύπαρξη ενός
ανώτατου χρόνου απουσίας από τη
χώρα. Είχαμε προτείνει ενδεικτικά τα τριάντα χρόνια. Επειδή, όμως, όπως φάνηκε στη
συνέχεια, αυτή η προϋπόθεση είχε δυσχέρειες πιστοποίησης, προτείναμε να μπορεί να
πιστοποιείται η παρουσία στη χώρα, η οποία
θα μπορούσε να είναι δύο χρόνια συνολικής παρουσίας τα τελευταία τριάντα πέντε
χρόνια.
Οι δυσκολίες στην πιστοποίηση του χρόνου
απουσίας οφείλονται στο γεγονός ότι το ελληνικό κράτος δεν είχε διαμορφώσει ποτέ
στοιχεία καταγραφής του πόσοι Έλληνες
ζουν στο εξωτερικό και σε ποιον χρόνο έφυγαν αυτοί οι άνθρωποι.
Αυτό το κριτήριο, που θέτουμε, καλύπτει
όσους έφυγαν τα χρόνια της κρίσης και των
μνημονίων, για την ακρίβεια όσους έδιωξαν
οι πολιτικές των κυβερνήσεων τα χρόνια
της κρίσης και των μνημονίων. Γιατί η μετανάστευση, όπως και η προσφυγιά, δεν είναι
φυσικό φαινόμενο. Και το ζήτημα της ψήφου
δεν μπορεί και δεν πρέπει να λειτουργήσει
ως «πλυντήριο» ευθυνών για εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που συνέβαλαν στο διωγμό αυτών των ανθρώπων. Οπως, επίσης,
τα προβλήματα που συναντούν οι μετανάστες εργαζόμενοι στις άλλες καπιταλιστικές
χώρες δεν είναι διαφορετικά από αυτά που
αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα, μιας και η
στρατηγική επίθεσης στα δικαιώματα των
εργαζομένων είναι ενιαία για όλες τις χώρες.
Ο τρίτος άξονας της πρότασής μας είναι
η αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικά
τμήματα του εξωτερικού, που εγγυάται τη
μυστικότητα και την εγκυρότητα της ψήφου,
αλλά κυρίως εγγυάται την ουσιαστική πολιτική συμμετοχή σε μία εκλογική διαδικασία,
σε αντίθεση με όλες αυτές τις θεωρίες της
e-democracy, ηλεκτρονικής ή ψηφιακής δημοκρατίας, που είναι πολύ της μόδας τώρα
τελευταία.
Τέλος, τονίσαμε την ανάγκη τα κριτήρια αυτά
να θωρακιστούν συνταγματικά και φυσικά να
ισχύουν για όλους όσοι θέλουν να ενταχθούν
στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του
εξωτερικού, χωρίς τη διάκριση σε παλιούς
εγγεγραμμένους και σε όσους πρόκειται να
εγγραφούν στο μέλλον.
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Γεύμα με ψάρι από τις Κυρίες της Πρόνοιας Ε.Κ.Τ.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόνοια της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο θα προσφέρει και φέτος την Κυριακή των Βαΐων, 25 Απριλίου
2021 το καθιερωμένο γεύμα με ψάρι ($25).
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τις κυρίες της
Πρόνοιας, για να δηλώσετε την παραγγελία σας στα τηλέφωνα που ακολουθούν.
Η παραγγελία σας θα είναι διαθέσιμη για παραλαβή σε
πακέτο την Κυριακή των Βαΐων μετά το τέλος της Θείας
Λειτουργίας, στην εκκλησία που βάλατε την παραγγελία.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την υποστήριξη.
Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου:
Θεοδώρα Κουτσουμπού: 416-822-4729
Ελένη Χριστοφιλοπούλου: 416-569-2713
Βασιλική Κατερινιός: 647-267-3487

Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου:
Τούλα Διάκος: 647-641-0386
Μάρθα Βόκας: 416-498-0318

Ιερός Ναός Αγίου Γιάννη:
Ελένη Βρετάνος: 416-737-6526
Μαρία Βάρσου: 416-445-5399

Καθεδρικός Ναός Παναγίας:
Ελένη Σπυρίδη: 416-807-7961
Ευχόμαστε Καλό και ευλογημένο Πάσχα
σε όλους!

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

Etablished Since 1977
ΕΛ ΑΤΕ ΣΤΟ Κ ΑΤΑ ΣΤΗΜΑ ΜΑ Σ ΓΙΑ
ΟΛ Α ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛ Λ Α ΔΟΣ

Ολόφρεσκα αρνάκια και κατσικάκια από το
Οντάριο “hand picked”
Δεχόμαστε παραγγελίες για το Πάσχα
Ευχαριστούμε την πολυάριθμη πελατεία μας που μας υποστηρίζει

674 PAPE AVE. ΤΗΛA. (416) 461-1211

Legal Translation
Services

Certified
Translations

Επίσημες
Μεταφράσεις

Greek to English

Από Ελληνικά σε
Αγγλικά

English to Greek

Από Αγγλικά σε
Ελληνικά

Service within 1 day
Tassos Theodoridis
and Associates
758 Pape Ave., Toronto, On
(across Pape TTC Station)
office #: 416-465-3243
cell #: 416-888-0894
Email: translations@primus.ca
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Έλληνας καθηγητής μαθηματικών παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον, Ελληνικής γλώσσας
και Μαθηματικών. Τιμές προσιτές.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο
τηλέφωνο 647-9046721 κ. Στέλιος
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WWW.SELECTBAKERY.CA

Call Us:
416-421-2400
WE ‘RE OPEN:
MONDAY – SUNDAY
9 AM – 6 PM

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5
SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE

Diana’s Seafood
Delight

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

Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας
2101 Lawrence Ave. East M1R 3C3 (416) 288-9286
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krinos.ca
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ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΕΙΣΑΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΣΟΥ;
Όπως ο φυλακισμένος επιθυμεί την ελευθερία του ή ο άρρωστος την θεραπεία του,
έτσι και ο αμαρτωλός άνθρωπος θέλει τη
συγχώρηση των αμαρτιών του. Ξέρουμε
ότι ο δικαστής δίνει στον φυλακισμένο την
ελευθερία του και ο γιατρός χαρίζει στον άρρωστο την θεραπεία του. Ποιος όμως θα
δώσει στον αμαρτωλό την συγχώρηση των
αμαρτιών του; Σ' αυτήν την ερώτηση ο
Δαβίδ δίνει την απάντηση: “Στον Κύριο
θα εξομολογηθώ τα παραπτώματά μου
και Εσύ εξάλειψες την ενοχή της αμαρτίας μου” (Ψαλμός 32:5). Η εξομολόγηση
λοιπόν πρέπει να γίνεται απ΄ευθείας στον
Θεό.
Υπάρχουν δύο είδη εξομολόγησης. Το ένα είναι η ψυχολογική εξομολόγηση, δηλαδή η εξομολόγηση που κάνουμε
σε κάποιο πρόσωπο που έχουμε εμπιστοσύνη, για να ζητήσουμε μια συμβουλή ή βοήθεια για να βγάλουμε από μέσα μας κάτι
που ενοχλεί την ψυχή μας. Αυτή η εξομολόγηση μοιάζει με την επίσκεψη που ένας
άρρωστος κάνει στον γιατρό της εμπιστοσύνης του. Και σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο γιατρός δεν είναι ανάγκη να
είναι ιερωμένος. Μπορεί να είναι ένας
οποιοσδήποτε καλός Χριστιανός. Αυτό
το νόημα έχει η προτροπή του Αποστόλου
Παύλου, που λέει στους αδελφούς που
ήταν στη Ρώμη: “Όσοι έχουμε δυνατή
πίστη οφείλουμε να ανεχόμαστε τις αδυναμίες αυτών που έχουν αδύναμη πίστη
και να μην κάνουμε ότι αρέσει σε μας”
(προς Ρωμαίους 15:1). Επίσης ο Απόστολος Ιάκωβος, στην επιστολή του, κεφάλαιο 5 και στίχο 16, μας συμβουλεύει: “Να
εξομολογείστε τις αμαρτίες σας ο ένας
στον άλλον και να προσεύχεστε ο ένας
για τον άλλον, για να θεραπευτείτε.” Το
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Ευαγγέλιο δεν αναφέρει
απολύτως τίποτε για την
μυστηριακή εξομολόγηση, όπως γίνεται σήμερα
στον εξομολόγο. Δυστυχώς, υπάρχει η διδασκαλία
ότι ο Θεός δεν συγχωρεί τις
αμαρτίες μας παρά μονάχα
όταν τις πούμε στον εξομολόγο. Αν ήταν αυτή η αλήθεια, οι Απόστολοι σαν
θεόπνευστοι που ήταν, θα
έπρεπε να την γράψουν
στον γραπτό Λόγο του
Θεού. Με άλλα λόγια, αν
πραγματικά είναι σωστό ότι
μόνο μέσω του εξομολόγου ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας, γιατί οι Απόστολοι δεν
πρόσθεσαν στα θεόπνευστα γραπτά τους
τρεις ακόμα λέξεις (τις λέξεις, π.χ., “δια μέσου εξομολόγου”). Είναι σαν να κινδυνεύει
ένας να πεθάνει και ο γιατρός να γράφει μονάχα τι μισή συνταγή, που θα είναι τελείως
άχρηστη και παραλείπει να γράψει ακόμα
δυό λόγια που χωρίς αυτά ο άρρωστός του
θα πεθάνει.
Δόξα στο Θεό γιατί ο Χριστός
δέχεται αμαρτωλούς και τους συγχωρεί
απευθείας, δίχως τη μεσολάβηση κανενός. Μήπως ο Χριστός δεν συγχώρησε
απευθείας την πόρνη γυναίκα που διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 8 και στίχο 11; “Κανένας δεν με
κατηγόρησε Κύριε” απάντησε εκείνη.
“Ούτε εγώ σε καταδικάζω,” της είπε ο Ιησούς, “πήγαινε κι από δω και πέρα, μην
αμαρτάνεις πια.” Μήπως ο Χριστός δεν
συγχώρησε απευθείας τον ληστή που ήταν
μαζί Του στον σταυρό; Μήπως ο ίδιος δεν
μας καλεί να πηγαίνουμε σ΄Αυτόν, χωρίς τη

μεσολάβηση κανενός, όταν
μας βεβαιώνει, “Ελάτε σε
μένα όλοι όσοι κοπιάζετε
και είστε φορτωμένοι, κι
Εγώ θα σας ξεκουράσω;”
(Ματθαίος κεφ. 11 και στίχο 28). Δεν χρειάζεται να
ξέρουμε πολλή θεολογία
για να καταλάβουμε ότι η
λεγόμενη
“μυστηριακή
εξομολόγηση” όπως γίνεται σήμερα στον εξομολόγο
για συγχώρεση αμαρτιών,
είναι ένας θεσμός που δεν
υπήρχε στην αρχαία Εκκλησία αλλά μπήκε αιώνες
μετά από την Αποστολική εποχή. Συγκεκριμένα, μαθαίνουμε από την Εκκλησιαστική
Ιστορία ότι η εξομολόγηση στον εξομολόγο
για συγχώρηση αμαρτιών μπήκε σαν υποχρεωτικός θεσμός 1200 περίπου χρόνια
μετά τον Χριστό. Πρέπει λοιπόν να ξεχωρίσουμε την ψυχολογική εξομολόγηση από
την σημερινή μυστηριακή εξομολόγηση
που γίνεται υποχρεωτικά στον εξομολόγο.
Η Αγία Γραφή δεν αναφέρει απολύτως
τίποτε γι αυτού του είδους εξομολόγηση.
Η μυστηριακή εξομολόγηση που γίνεται
στον εξομολόγο για συγχώρηση αμαρτιών,
εκτός του ότι συγκρούεται με τη διδασκαλία
της Αγίας Γραφής, απομακρύνει τον αμαρτωλό από τον Θεό. Πολλοί συνάνθρωποί
μας δεν έχουν εμπιστοσύνη για να πουν
τα πράγματα όλα που έχουν στην καρδιά
τους, άλλοι ντρέπονται να φανερώσουν
τα αμαρτωλά επεισόδια της ζωής τους κι
έτσι μένουν απελπισμένοι ότι τους πήρε ο
κατήφορος και δεν υπάρχει γι αυτούς θεραπεία. Άλλοι πάλι λένε στον εξομολόγο τα
μισά ενώ τα σοβαρότερα δεν τα λένε. Ποτέ

λοιπόν ο πάνσοφος Θεός δεν θα στήριζε
αυτό το σοβαρό ζήτημα της συγχώρησης
των αμαρτιών σε τέτοιες αβέβαιες και ασταθείς βάσεις. Οι προτροπές του Ευαγγελίου
είναι καθαρές, απλές και σίγουρες, σχετικά
με το πρόσωπο που συγχωρεί αμαρτίες:
“Αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε συνήγορο κοντά στον Πατέρα, τον δίκαιο Ιησού Χριστό, που θυσιάστηκε για να μας
ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας” (Α΄
Ιωάννου 2:1-2). Και αλλού μας λέει η Αγία
Γραφή: “Εγώ είμαι Εκείνος που σβήνω
τις παραβάσεις σου, και δεν θα θυμηθώ
τις αμαρτίες σου.” (Ησαΐας κεφ. 43 και στίχο 25).
Ας πάμε λοιπόν όλοι μας στον Θεό
που είναι ο μόνος που συγχωρεί αμαρτίες. Ελεύθερα να του πούμε όλες μας τις
αμαρτίες, να τις εξομολογηθούμε σ΄ Αυτόν και να είμαστε σίγουροι ότι θα μας
συγχωρήσει κάθε αμαρτία μας. “Το αίμα
που πρόσφερε ο Χριστός στο σταυρό
του Γολγοθά μας καθαρίζει από κάθε
αμαρτία” (Α΄ Ιωάννου 1:7). Αμήν!
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
“Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ”
Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για την
εξομολόγηση
ζήτησε το Ευαγγέλιο από τον ιερέα της
εκκλησίας που πηγαίνεις.
Μέσα στο βιβλίο του Θεού θα βρεις όλον
τον πλούτο της αγάπης του Χριστού
που σώζει,
αναγεννά, συγχωρεί, και φωτίζει την
καρδιά μας.
Ζήτησέ το το συντομότερο. Δεν θα
χάσεις!

Ενισχύσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στο
Οντάριο που βρίσκεται στη δίνη της πανδημίας

Ο Καναδός πρωθυπουργός Justin Trudeau
ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα στείλει ενισχύσεις για να
βοηθήσει το Οντάριο, την πιο πολυπληθή
επαρχία της χώρας, να αντιμετωπίσει το
σφοδρό τρίτο κύμα της πανδημίας covid-19.
Υγειονομικοί από διάφορα ομοσπονδιακά
υπουργεία θα σταλούν στο Οντάριο, κυρίως στο Τορόντο, τη μεγαλύτερη πόλη της
επαρχίας, εξήγησε ο Trudeau σε βίντεο που
ανήρτησε στο Τwitter.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συζητά επίσης
και με άλλες επαρχίες, λιγότερο πληγείσες
από τον κορονοϊό, όπως η Νέα Σκοτία και η
Νέα Γη και Λαμπραντόρ, για να δει αν "μπορούν να αποδεσμεύσουν προσωπικό και
εξοπλισμό τις επόμενες ημέρες”, πρόσθεσε
ο Trudeau.
Η Οτάβα θα καλύψει όλο το κόστος της
αποστολής των υγειονομικών και θα συντονίσει την αποστολή τους στο Οντάριο, διευκρίνισε ο Καναδός πρωθυπουργός.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεργάζεται
παράλληλα με πόλεις στο Οντάριο για την
αποστολή rapid τεστ στις πλέον πληγείσες
περιοχές, κυρίως για τους εργαζόμενους
πρώτης γραμμής.
Αντιμέτωπο με ένα τρίτο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού και την εξάπλωση παραλλαγμένων στελεχών του ιού, το Οντάριο
καταγράφει εδώ και πολλές ημέρες ρεκόρ
νέων κρουσμάτων covid-19 και νέων νοσηλειών, που έχουν φέρει στα όριά του το σύστημα υγείας του.

"Χάνουμε τη μάχη”
Από τις 9 ως τις 15 Απριλίου στον Καναδά
καταγράφονταν κατά μέσο όρο 8.669 νέα
κρούσματα covid-19, αύξηση 26% σε σχέση
με τις προηγούμενες επτά ημέρες, σύμφωνα με την Dr. Theresa Tam επικεφαλής δημόσιας υγείας.
Προκειμένου να ανασχέσει τη ραγδαία εξάπλωση της επιδημίας το Οντάριο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αυστηροποιήσει
και θα παρατείνει τα περιοριστικά μέτρα
που έχει υιοθετήσει ως τα μέσα Μαΐου. Τα
σύνορα της επαρχίας έχουν κλείσει και απαγορεύονται οι μη απαραίτητες μετακινήσεις.
Ο Doug Ford, είχε δηλώσει την Παρασκευή
ότι ανησυχεί πως η επαρχία "χάνει τη
μάχη με τα παραλλαγμένα στελέχη και τα
εμβόλια”.
Η εκστρατεία εμβολιασμού στον Καναδά
έχει πλέον επιταχυνθεί. Σχεδόν το 24% του
πληθυσμού έχει λάβει μέχρι στιγμής τουλάχιστον μία δόση εμβολίου κατά της covid-19,
σύμφωνα με τον ιστότοπο Covid-19 Tracker
Canada.
Για να διευρύνει την πρόσβαση στο εμβόλιο η επαρχία Οντάριο μει;ivse το κατώτατο
όριο ηλικίας για το εμβόλιο της AstraZeneca
από τα 55 έτη στα 40, όπως δήλωσε η Αλεξάντρα Χίλκεν εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της επαρχίας.
Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολιασμών (CCNI) είχε συστήσει στα τέλη Μαρτίου να ανασταλεί η χορήγηση του εμβολίου
της AstraZeneca κατά της covid-19 για τους

ενήλικες κάτω των 55 ετών, προκειμένου να
εξεταστεί περαιτέρω ο κίνδυνος εμφάνισης
θρομβώσεων.
Όμως η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του
Καναδά ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι, βάσει
των αναλύσεών της, δεν είναι απαραίτητο
να περιοριστεί η χρήση του εμβολίου.
Ο Justin Trudeau δήλωσε ότι ο Καναδάς, μια
χώρα 38 εκατομμυρίων κατοίκων θα έχει 48
εκατομμύρια δόσεις διάφορων εμβολίων
κατά της covid-19 ως τα τέλη Ιουνίου και
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

περισσότερες από 100 εκατομμύρια δόσεις
ως τον Σεπτέμβριο.
"Τα πράγματα θα βελτιωθούν. Θέλω όλοι
οι κάτοικοι του Οντάριο και του Καναδά να
γνωρίζουν ότι είμαστε εδώ για εκείνους.
Μαζί θα βγούμε από την κρίση”, τόνισε ο
Καναδός πρωθυπουργός.
Στη χώρα έχουν καταγραφεί περισσότερες
από 1,1 εκατομμύριο μολύνσεις από την
αρχή της πανδημίας και περίπου 23.600
θάνατοι.

Το Οντάριο αντιμέτωπο με
νέες καθυστερήσεις στις
παραδόσεις εμβολίων

Ο πρωθυπουργός στο Οντάριο Doug Ford
δήλωσε τη Δευτέρα, ότι αναμένει μία καθυστέρηση στη διάθεση του εμβολίου της
AstraZeneca Plc κατά της COVID-19, πράγμα που θα καταστήσει πιο δύσκολη την
προσπάθεια ελέγχου ενός τρίτου κύματος
εξάπλωσης της πανδημίας.
"Επιπρόσθετα με την καθυστέρηση και τη
μείωση των προμηθειών εμβολίων από τη
Moderna, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε
σήμερα από τους αξιωματούχους μας να
είναι προετοιμασμένος για καθυστερήσεις
δύο φορτίων από την AstraZeneca, που
αναμένονταν από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση αργότερα μέσα στο μήνα και τον
επόμενο μήνα", αναφέρεται σε ανακοίνωση

που εκδόθηκε από το γραφείο του Ford.
Η επαρχία του Οντάριο ανακοίνωσε την
Κυριακή ότι θα μειώσει το ηλικιακό όριο για
τους λήπτες του εμβολίου της AstraZeneca
στα 40 έτη, από τα 55.
Η αύξηση του αριθμού των περιστατικών
μόλυνσης, αλλά και των διασωληνωμένων
ασθενών στις μονάδες εντατικής θεραπείας, έχουν φέρει στα όρια τους τα νοσοκομεία της επαρχίας.
Η Moderna Inc ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι αποστολές εμβολίων
προς τον Καναδά θα μειωθούν στις 650.000
δόσεις από το 1,2 εκατομμύριο δόσεις.
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Ένα χρονογράφημα για τα ψέματα ή την αποσιώπηση της αλήθειας από τα μέσα
συσκότισης της Ελλάδας που μεταξύ σοβαρού κι αστείου φανερώνει το μπάχαλο,
την ανιστόρητη στάση και την καταστροφική μανία της νεοδεξιάς λαίλαπας στην
Ελλάδα, που αυτές τις ημέρες με την επέτειο της στρατιωτικής δικτατορίας του ΄67
στην πατρίδα μας έχει την τιμητική της.
Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα;
Φέτος την 21 Απρίλη 2021 η κυβέρνηση – τσίρκο έχει πολλούς
λόγους να “θυμάται” την στρατιωτική δικτατορία, με την οποία
την χωρίζει ένα διάταγμα δρόμος. Με αφορμή τον κορονοϊό,
δεν διστάζει να λειτουργεί αυΤάσος
Θεοδωρίδης ταρχικά, να περιορίζει ελευθερίες και να νομοθετεί εις βάρος
των αντιπολιτευτικών, δημοκρατικών και αδέσμευτων δυνάμεων της χώρας
μας, και το αποτέλεσμα φαίνεται στην εντελώς
αποτυχημένη διαχείριση της Πανδημίας, καθώς
και στην έλλειψη εμπιστοσύνης από τους πολίτες. Αυτά δεν τα κατάφερε μόνη της αυτή η κυβέρνηση- τσίρκο. Έχει την βοήθεια των λαμόγιων των μέσων συσκότισης τα οποία αγόρασε με 31 εκατομμύρια Ευρώ, και με την εγκληματική αδιαφορία των υπουργείων Ανασφάλειας του Πολίτη και Εξωτερικών στη σύλληψη
του φυγόδικου Ν. Παππά και την σκόπιμη καθυστέρηση έκδοσης του αρχιπαλίκαρου της
παράνομης και καταδικασμένης “Χρυσής Αυγής” Γ. Λαγού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Έτσι, άλλοτε “θωπεύοντας” τους αρχιφασίστες Βορίδη, Γεωργιάδη, Πλεύρη, Κυρανάκη και
το κακό συναπάντημα αφήνοντάς τους στο απυρόβλητο και άλλοτε περιορίζοντας τις ελευθερίες των πολιτών στο συνέρχεσθαι, στη διαμαρτυρία και στις συγκεντρώσεις (ξύλο, ξύλο,
ξύλο), σιγά - σιγά έφτασε να μην διαφέρει από την τυραννία τύπου χούντας. Αυτή δεν είναι
υπερβολική διατύπωση για το τι συμβαίνει στην πολιτικο-κοινωνική ζωή της πατρίδας.
Είναι μια διαπίστωση που ενισχύεται κάθε μέρα απ’ την πιο ανίκανη και αυταρχική κυβέρνηση – τσίρκο των τελευταίων 53 ετών που εφαρμόζει την ίδια τακτική των κεντροδεξιών
“αποστατών” του ‘65 και σκοπό έχει την στήριξη από πουλημένα ΜΜΕ, την δαιμονοποίηση
της Αντιπολίτευσης (οι κακοί κομμουνιστές), την αποσταθεροποίηση της δημοκρατίας με
την αυταρχική και αστυνομικού τύπου καταστολή και μια γενική συκοφάντηση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας (με την αυταρχική επιβολή διαταγμάτων και αντισυνταγματικών
νομοσχεδίων). Η τωρινή κυβέρνηση – τσίρκο έχει πάρει πολλές μεθόδους από την στρατιωτική δικτατορία των συνταγματαρχών, και γι’ αυτό άλλωστε έχει και λόγους να “θυμάται”
την επέτειο της 21ης Απρίλη ‘67 ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ή να κρατά
αντιδιαμετρική θέση. Αμφιβάλετε; Ανοίξτε όποιο σοβαρό ιστορικό βιβλίο θέλετε. Όχι βέβαια
αυτά που παραχαράζουν την Ιστορία για λόγους ευνόητους. Η στρατιωτική δικτατορία του
‘67 ήταν άμεσο αποτέλεσμα του φόβου “των κομμουνιστών” που καλλιέργησε εντέχνως
το παλάτι, οι κεντροδεξιές δυνάμεις και οι πράκτορες των Αμερικανών, (όπως και σήμερα
το “δόγμα” Βορίδη που θέλει την “αποδυνάμωση” και εξάλειψη της αριστερής ιδεολογίας
απ’ την πολιτική) και η οποία ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ (δηλαδή έβαλε το χεράκι του) από τον πατέρα... Μητσοτάκη. O Παν. Κανελλόπουλος, αρχηγός της ΕΡΕ, σε υπόμνημά του προς τον
Βασιλιά Κωνσταντίνο τον Ιανουάριο 1966, σχολιάζοντας την στάση των αποστατών της
Ένωσης Κέντρου, που είχαν στηρίξει την Αποστασία και τις βασιλικές επιλογές, σημείωσε
ότι εκ των υστέρων πληροφορήθηκε ορισμένες λεπτομέρειες της κρίσης:
«Το χειρότερον ... είναι ότι η απόσπασις των αναγκαίων βουλευτών... έγινε με εξαγοράν
συνειδήσεων... με τον υπουργικόν θώκον ή και με άλλα ακατονόμαστα μέσα ...».
Αποστασία, όπως λέμε “Μητσοτάκης”
Για να μην ξεχαστούν τα γεγονότα, σας
τα θυμίζουμε εδώ, από την wikipedia,
την ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια στο λήμμα “Αποστασία του 1965”.
Εν συντομία, η προσπάθεια από το Παλάτι να χειραγωγήσει το στράτευμα σε
συνδυασμό με την επιρροή των Αμερικανών παραγόντων οδήγησε τον Γ. Παπανδρέου να παραιτηθεί. Να θυμίσουμε
εδώ πως ο Γ. Παπανδρέου είχε κερδίσει
στις εκλογές Φεβρουαρίου του ‘64 με
συντριπτικό ποσοστό 52.72%, έχοντας
αυτοδύναμη κυβέρνηση 171 βουλευτών.
Αυτό που ακολούθησε την παραίτηση και σύκρουση
Παπανδρέου με το παλάτι (βασιλιά, φρειδερίκα, και
το κακό συναπάντημα), ήταν τέσσερις διαδοχικές
προσπάθειες να σχηματιστούν κυβερνήσεις, χωρίς αποτέλεσμα και ένα “νταραβέρι” των πολιτικών
που άλλαζαν σε μια νύχτα θέσεις με σκοπό να αποσταθεροποιήσουν υπό σχηματισμό κυβερνήσεις. Ο
μπαμπάς Μητσοτάκης έπαιξε κύριο ρόλο στην αποσταθεροποίηση αυτή. Σαν “αρχιαποστάτης” σύμφωνα με όλες τις γραπτές μαρτυρίες, πρωτοστάτησε
ώστε το δημοφιλές κεντροδεξιό κόμμα της ΕΡΕ από
το 52% που πήρε στις εκλογές, να μην μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση λόγω του ότι τα
...λαμόγια την είχαν κοπανήσει. Αποτέλεσμα; Μετά 3 χρόνια ταραχές, χαμηλή εκτίμηση του
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κόσμου για τον κοινοβουλευτισμό, απειλές, φοβέρες και εκβιασμούς στα πολιτικά πράγματα, οι συνταγματάρχες φάνηκε πως ήταν οι “σωτήρες” των “διεφθαρμένων πολιτικών”.
Μάλιστα. Τα “λαμόγια στο χακί” ήταν πιο “τίμια” απ’ τους πολιτικούς του κοινοβουλευτισμού
τους οποίους εξέλεγε ο λαός με την ψήφο του!! Τι σου κάνει ο “επικοινωνιακός πόλεμος”,
κάτι που επιδίδεται σφόδρα η τωρινή κυβέρνηση – τσίρκο του γιού, πλέον, Μητσοτάκη.
Αλλά ας δούμε τι γράφει η wikipedia για την “αποστασία του ‘65”:
“ Κατά τη διάρκεια των ταραχών που ακολούθησαν την αποπομπή του Γ. Παπανδρέου
από την πρωθυπουργία οι Αμερικανοί διπλωμάτες εκτιμούσαν ότι ο Α. Παπανδρέου είχε
έλθει σε συνεννόηση με την αριστερή ΕΔΑ, κάτι που ανησυχούσε ιδιαίτερα το αμερικανικό
Υπουργείο Εξωτερικών. Εξάλλου ο Κ. Μητσοτάκης είχε ενεργό ρόλο στις παρασκηνιακές
διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό και τη στήριξη των κυβερνήσεων των «αποστατών»,
στον οποίο ενισχυόταν και από τον φίλο του εκδότη της «Ελευθερίας», της μεγαλύτερης κεντρώας εφημερίδας της εποχής, Πάνο Κόκκα. Σε συζητήσεις με Αμερικανούς διπλωμάτες
λίγο πριν τα γεγονότα του Ιουλίου ο Κ. Μητσοτάκης είχε εκφράσει την άποψη ότι ο Α. Παπανδρέου ήταν η κύρια πηγή των προβλημάτων της Ε.Κ. και ότι θα έπρεπε να απομακρυνθεί τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την Ελλάδα." Για την ιστορία, να σημειώσουμε
πως μετά μακροχρόνιες ανακρίσεις, προσαγωγές και δίκες πολλών μαρτύρων κατηγορίας
και υπεράσπισης, ο Αντρέας ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ δεν αποδείχθηκε πως είχε την οποιαδήποτε
σχέση με παράνομες οργανώσεις. (Η ίδια απόπειρα να αμαυρώσουν τον προοδευτικό ηγέτη έγινε και επί σκανδάλου Κοσκωτά, όπου και κεί δεν αποδείχθηκε κάποια ανάμειξη του
“Ανδρέα” όπως τον έλεγε ο λαός σε οποιοδήποτε σκάνδαλο ή σκοτεινή υπόθεση.)
Κάτι έμαθε ο ‘γόνος’ Μητσοτάκη από τον πατέρα. Κοντολογίς, όποιος ποντάρει στο “άλογο”
του φασισμού/ακροδεξιάς, θα έχει όλα του τα λεφτά ασφαλή και θα του μείνει και ο τζερτζελές για να το γλεντάει...
Καλά, 21η Απρίλη διάλεξε ο κούλης να κάνει “διάγγελμα”;
Καλά, οι “επικοινωνιολόγοι” του
κούλη δεν του
είπαν πως είναι
ατόπημα να βγει
ανήμερα της επετείου της επάρατης δικτατορίας
και να κάνει “διάγγελμα” για τον
κορονοϊό;
Δεν
του είπαν πως οι
πατεράδες, παππούδες και συγγενείς των ΜΙΣΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ αυτή τη μέρα θυμούνται το ξύλο, τους προπηλακισμούς, τη βία, την εξόντωση
και τον διασυρμό τους από τους φασίστες και τους συνοδοιπόρους κεντροδεξιούς, που
“διευκόλυναν” να εκφυλιστεί μια εύρωστη δημοκρατία με πλειοψηφική ψήφο του 52% στη
δικτατορία του ‘67; Βγήκε να πει τι; πως το πραξικόπημα των συνταγματαρχών οφείλεται
στον “ακραίο διχασμό που θρέφεται από τον λαϊκισμό και την έλλειψη στοιχειώδους συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων.” Μάλιστα. Για τον κούλη “λαϊκισμός” φυσικά είναι η
διεκδίκηση βασικών δημοκρατικών δικαιωμάτων όπως το να διαμαρτύρεται κανείς για τον
αυταρχισμό των αφεντικών του κεφαλαίου να καταργούν το 8ωρο και να φέρνουν εργασιακό μεσαίωνα σε εργασιακά δικαιώματα που κερδήθηκαν με αίμα και αγώνες. “Λαϊκισμός”
είναι η διαφάνεια στις πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις, το βασικό δικαίωμα να γνωρίζει
ο πολίτης σε ποιους σκορπίζεται το κρατικό χρήμα (στα λαμόγια-φίλους κολλητούς του
κόμματος που κυβερνά), ποιοι απατεώνες και κλέφτες του δημοσίου χρήματος παίρνουν
συγχωροχάρτι από τα απανωτά ‘διατάγματα’ της επιτελικής κυβέρνησης, πόσοι τρόποι
περάσματος και καταβρόχθισης της κρατικής περιουσίας σε ιδιωτικά συμφέροντα και από
«κολλητούς” ψηφίζονται στη βουλή (στην ουσία τους υποδεικνύουν να ψηφίσουν, εφόσον
δεν υπάρχει κανένας τρόπος αντίρρησης – διαλόγου από τις δημοκρατικές δυνάμεις). Και
κάποιος να πει του κούλη πως “στοιχειώδης συνεννόηση” των πολιτικών δυνάμεων το ‘65
όπως το εξηγεί και η wikipedia σημαίνει “να δωροδοκείς βουλευτές ώστε να ΜΗΝ αφήνουν
την εκλεγμένη πλειοψηφία να σχηματίσει κυβέρνηση”, όπως έγινε στην “αποστασία” με την
συμβολή του “αποστάτη” ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ στο να αποδυναμωθεί οποιαδήποτε προσπάθεια
σχηματισμού βιώσιμης κυβέρνησης, σύμφωνα με όσα διαβάσατε πιο πάνω. Και βγαίνεις
βρε ανιστόρητε να κάνεις “διάγγελμα” τέτοια μέρα; Ανήμερα την 21 Απρίλη; Χάθηκε μια
μέρα πριν ή μια μέρα μετά; Αλλά ποιος νοιάζεται για την δημόσια εικόνα του ή αν θα γίνει
ρεζίλι των σκυλιών ο οποιοσδήποτε γόνος ενός “αποστάτη”; Αυτό να μου πεις. Και αυτή
είναι η αλήθεια, όπως και να την δεις.
Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα (2)
Έχετε δει θύτη να γιορτάζει – και με τούρτα ενθυμίων- την
εξαφάνιση των θυμάτων του; Ο λόγος για τον Υπουργό Χατζιδάκη, που έκοψε τούρτα με τα...λείψανα των πάλαι ποτέ
κρατικών εταιρειών τις οποίες... εξαφάνισε!! Για το καλό
μας φυσικά. Για το καλό μας ή για το καλό των λαμόγιων;
Έχουμε και λέμε. Θυμάστε την παλιά ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, μια
αεροπορική κρατική εταιρεία που της “τίναξε τα πέταλα” η
διαδοχική – αχρηστεία των κυβερνήσεων δεξιάς; Που αντί
να την αναδιαμορφώσουν όπως όλες τις κρατικές αεροπορίες των αξιοπρεπών χωρών, την άφησαν να
πνίγεται στα
σ κ ά ν δ α λ α συνεχίζεται στη σελίδα 21
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και της έδωσαν και μια σπρωξιά να πάει
πιο κάτω; Η έρευνα και πάμπολλα ρεπορτάζ από τον ανεξάρτητο και αδέσμευτο τύπο
της εποχής γράφουν για τις ιδιωτικές αεροπορικές που ωφελήθηκαν από την διάλυση της
Ολυμπιακής, μέτοχοι των οποίων είναι πλουτοκράτες των μονοπωλίων στην Ελλάδα με
ισχυρές προσβάσεις στη κυβέρνηση – τσίρκο καθώς και στις προηγούμενες κεντροδεξιές
κυβερνήσεις. Πάει αυτή. Αποτέλεσμα, η Ελλάδα δεν έχει κρατικό αερομεταφορέα με την
ιστορία, τη φήμη και την εμβέλειά που είχε η θρυλική Ολυμπιακή του Ωνάση. Πάμε παρακάτω. Η ΔΕΗ. Είδαμε τι έγινε. Χωρίσανε την τεράστια κρατική εταιρεία, στα περιουσιακά
στοιχεία, τις υγιείς δραστηριότητες απ’ τη μια και ελευθέρωσαν τη διανομή της ενέργειας
σε εταιρείες που χρεώνουν ο,τι θέλουν και την σπάσανε σε κομμάτια συμφερόντων, ώστε
να την πουλήσουν πιο εύκολα σε ιδιώτες που πιθανόν να ωφεληθούν ανεξέλεγκτα. Ο,τι θα
κέρδιζε η κρατική εταιρεία και θα το επένδυε σε υποδομές και βοήθεια σε κοινωνικά ασθενείς ομάδες, τώρα θα γίνεται κερδοφορία στις τσέπες επιτηδείων. Θυμάστε το σκάνδαλο
της Hellas Power – Energa; Πάνε τα λεφτάκια του κόσμου. Πάνε τα χρωστούμενα στη ΔΕΗ
και στο δημόσιο. Είδατε κανένα να τιμωρείται ΣΟΒΑΡΑ; Θα τρίζουν τα κόκκαλα όλων των
προγόνων μας που δούλεψαν, φορολογήθηκαν και μόχθησαν να φτιάξουν τα εργοστάσια
παραγωγής ρεύματος, τα φράγματα, τους πυλώνες, τα δισεκατομμύρια σε υποδομές, το
‘χρυσάφι’ της εταιρείας που τώρα θα λυμαίνονται οι ιδιώτες. Πάει και αυτό. Ο ΟΣΕ. Άλλη
λαμογιά. Αντί να κρατήσουν τις υποδομές, να βελτιώσουν τις συγκοινωνίες με τραίνο, δώσαν προτεραιότητα στα συμφέροντα του τραστ υπεραστικών δρομολογίων, στους ιδιοκτήτες λεωφορείων και υποβάθμισαν με κάθε τρόπο τις συγκοινωνίες με τρένο. Στο τέλος, όταν
ο ΟΣΕ είχε απομείνει ένα κουφάρι εταιρείας, τον πούλησαν σε επιχειρηματίες Ιταλούς που
– δεν είναι χαζοί να αγοράσουν κάτι που δημιουργεί ζημιές! Πάει κι αυτό. Μάλιστα κυρίαι
και κύριοι. Ένα διαχρονικό φονικό που ξεκίνησε πριν 15 χρόνια και συνεχίζεται, σταθερά
με κάθε κυβέρνηση δεξιάς. Αυτός κι αν είναι λόγος να το γλεντάει ο αρμόδιος υπουργός. Με
τούρτα. Και κεράκια κηδείας. Και τη φάτσα του, φάτσα --κάρτα. Πάμε για άλλα...
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Γιατί χαίρεται ο κόσμος και
χαμογελά πατέρα (3)
Ξέρετε πως στην Ελλάδα
υπάρχουν μερικοί θεσμοί που
είναι αδιανόητο να αλλοιώνονται. Ένας απ’ αυτούς είναι
η Αρχή Ξεπλύματος “Βρώμικου” Χρήματος. Δηλαδή, αν
κάποιος έχει χρήματα από
παράνομες δραστηριότητες, η
αρχή αυτή είναι εκεί για να τον
“τσακώσει”. Ο πρόεδρος του
λοιπόν πρέπει να έχει άμεση σχέση με την ενεργό δικαιοσύνη, να έχει εμπειρία και να είναι
ανεπηρέαστος από συμφέροντα και κλίκες. Για τον λόγο αυτό η επιλογή του προέδρου της
γινόταν παραδοσιακά από το ενεργό σώμα των Δικαστών και την ευθύνη διορισμού την
είχε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ανεξάρτητα, ακριβοδίκαια και με αδιάβλητες διαδικασίες, ακριβώς για να μην υπάρχουν “συγκοινωνούντα δοχεία” με κομματικά στελέχη στο
δικαστικό σώμα. Τώρα λοιπόν, και κυριολεκτικά μετά τα μεσάνυχτα, η κυβέρνηση-τσίρκο
που μόνο με κάτι τέτοια μπορεί και είναι γαντζωμένη στην εξουσία, ΕΦΕΡΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
που στην ουσία καταργεί την ανεξαρτησία της Αρχής Ξεπλύματος “Βρώμικου” Χρήματος
με την παράκαμψη του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και τον διορισμό του προέδρου
της από ... συνταξιούχους δικαστές!!! Ξέρετε, τους “δικούς” μας, τους “δικούς σας”, τους
“μιλημένους” και δεν συμμαζεύεται. Έτσι, θα μπορείτε ελεύθερα να επενδύετε χρήμα στην
Ελλάδα χωρίς να σας ενοχλεί κανείς πού το βρήκατε και πώς το αποκτήσατε. Πώς αλλιώς
να προσελκύσουμε χρήμα στην Ελλάδα, τώρα που απέτυχαν όλες οι “επενδυτικές” προσπάθειες της κυβέρνησης – τσίρκο; Ανάπτυξη να δεις. Με χρήμα “αγνώστου πατρός και
μητρός”, από μια “Αρχή Ξεπλύματος” που θα έχει διαβλητό πρόεδρο!!! Εδώ είμαστε και θα
τα ξαναπούμε!!!
“Μαϊμού” τεστ, από “Μαϊμού” εταιρεία, σε μαϊμουδένιους εισαγωγείς...
Έχει μισό χρόνο που ελληνική εταιρεία φέρνει rapid test για τον κορονοϊό στην Ελλάδα.
Πήραν 15 εκατομμύρια για την πρώτη παρτίδα. Με τυμπανοκρουσίες, αυτή η κυβέρνηση –
τσίρκο βασίζει το ξανάνοιγμα της χώρας στα rapid test που θα φέρει εταιρεία που κέρδισε
τον διαγωνισμό για άλλα τόσα τεστ (και άλλα 15 εκατομμύρια για 7,5 εκατομμύρια κομμάτια
rapid test) και αυτές τις ημέρες έγινε μεγάλος ντόρος. Γιατί; Μα γιατί η εταιρεία που παράγει
τα τεστ την Κίνα, διαπίστωσε πως υπάρχει “μαϊμού” (fake) εταιρεία που εμπορεύεται και
εξάγει τα “μαϊμού” τεστ (αμφίβολης ποιότητας και αποτελεσματικότητας) χρησιμοποιώντας
παράνομα το όνομα της (κινέζικης παραγωγού εταιρείας) και τα πουλάει σε εισαγωγέα
– εταιρεία στην Ελλάδα και αλλού. Εν τω μεταξύ, αυτή η ελληνική εταιρεία είχε προγραμματίσει την εισαγωγή αυτών των “μαϊμού” τεστ στην Ελλάδα, όπως και στο παρελθόν, η
κυβέρνηση – τσίρκο χειροκροτεί, και όλα αυτά περνούν στα μουλωχτά, χωρίς να ενημερώνεται η κοινή γνώμη για τις “μιαϊμουδιές” που είχε την υποχρέωση να γνωστοποιεί και τις
οποίες κατήγγειλε η παραγωγός κινέζικη εταιρεία (και στο αρμόδιο υπουργείο). Εντελώς
ξαφνικά λοιπόν το υπουργείο ματαιώνει τη συνεργασία με την ελληνική εταιρεία που θα
έκανε εισαγωγή τα “μαϊμού” τεστ που κανείς δεν λέει πως είναι “μαϊμού” εκτός από την εφημερίδα “Ντοκουμέντο”, που έκανε έρευνα και επικοινώνησε με τους κινέζους στην πραγματική εταιρεία και οι οποίοι διαβεβαίωσαν πως όντως κάποιος διακινεί τα τεστ “μαϊμού”
χρησιμοποιώντας παράνομα το όνομά τους. Δηλαδή, ολόκληρο υπουργείο αναγκάστηκε
να ματαιώσει την παραγγελία και να επικαλεστεί “λόγους δημοσίου συμφέροντος” όταν ένα
μέσο ενημέρωσης (που δεν έχει πάρει από τα 31 εκατομμύρια του Πέτσα) γνωστοποίησε
στις αρχές πως μετά από έρευνα που πραγματοποίησε, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται, αλλά είναι “μαϊμού”. Δηλαδή, αν δεν ειδοποιούσαν το υπουργείο οι δημοσιογράφοι
του Documento, τι θα γινόταν; Καταλαβαίνετε λοιπόν τι επίπεδο “ετοιμότητας” και τι “σχεδίαση” έχει η κυβέρνηση – τσίρκο για να βασίζει το άνοιγμα των σχολείων, της αγοράς, του
τουρισμού και της χώρας γενικά στα αποτελέσματα των “μαϊμού” τεστ. Και πόσα από αυτά

τα rapid test που έχουν ήδη γίνει είναι αξιόπιστα; Αν κάποιο παιδί σχολείου, ή άτομο κάνει
“μαϊμού” τεστ και αυτό είναι για παράδειγμα αρνητικό, και πάει και σκορπίσει τον κορονοϊό
σε άλλους 1000, ποιος θα φταίει; Ο πολίτης λέει η κυβέρνηση – τσίρκο. Μωρέ, μαύρη είναι
η νύχτα που θα τους πάρουν με τις πέτρες, ή μάλλον με τα “μαϊμού” τεστ στο κατόπι, λέμε
εμείς, και είναι η μόνη αλήθεια...
Βγήκε και έκανε διάγγελμα, λέει, για να καθησυχάσει...

Έτσι του είπαν, έτσι έκανε. Βγήκε και έκανε διάγγελμα, το καθιερωμένο για να προετοιμάσει το
“άνοιγμα του τουρισμού”, της εστίασης, των σχολείων (για “ξεκάρφωμα” όλα αυτά, το πρωταρχικό
είναι να μην δυσαρεστηθούν οι μεγάλες ταξιδιωτικές εταιρείες). Έτσι του είπαν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, έτσι έκανε. Φανταστείτε αν και δεύτερη
χρονιά δεν “άνοιγε τον τουρισμό” ο κούλης. Θα
είχε τελειώσει τη θητεία του πριν καν βγει στο γυαλί να το πει. Βλέπει λέει, βελτίωση στην κατάσταση της Πανδημίας. Και όπου δεν υπάρχει βελτίωση, φταίνε τα... θύματα. Μάλιστα. Σας φαίνεται για
βελτίωση η λίστα που παραθέτουμε; Μέσα στους
τρεις τελευταίους μήνες σημειώθηκε 5Χ ΑΥΞΗΣΗ
του ημερήσιου αριθμού κρουσμάτων, 3Χ ΑΥΞΗΣΗ
του ημερήσιου αριθμού θανάτων, 3Χ ΑΥΞΗΣΗ των ασθενών σε ΜΕΘ ΚΑΙ ΤΟ 70% των
θανάτων ΕΚΤΟΣ ΜΕΘ (δηλαδή θα μπορούσε να σωθεί το 50% στατιστικά). Όσο γι’ αυτούς
που κατά τον κούλη ενώ μπορούσαν δεν έκαναν το εμβόλιο, η φωτογραφία τα λέει όλα:
Δηλαδή οι 9500 χιλιάδες νεκροί ως τώρα μπορούσαν να κάνουν το εμβόλιο και επέλεξαν
συνειδητά να μην το κάνουν και για το λόγο αυτό... πέθαναν; Πώς την είδε τη δουλειά το
παλικάρι; Τι ψέματα είναι αυτά; Για πόσων χρονών μας περνάει; Για νήπια;
Και τώρα τα “καλά” νέα. Η Ελλάδα
στην πρώτη θέση των “do not travel”
χωρών!!!
Μπήκε λέει η Ελλάδα στην πρώτη λίστα
των 99 χωρών που δεν προτείνουν οι ΗΠΑ
για ταξίδι. Μα γιατί μας το κάνετε αυτό βρε
παιδιά; Τώρα που οι ιθαγενείς της Ελλάδας θα είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους,
και θα έχετε το ελεύθερο να κυκλοφορείτε
σαν τουρίστες που θα είστε (εκτός βέβαια
από μετακινήσεις εκτός δήμου), τώρα γιατί
μας το κάνετε αυτό; Να φανταστείτε πως
συγγενείς των Ελλήνων από το εξωτερικό
ζητάνε να πάνε να μείνουν στα εξοχικά των
γηγενών και να περάσουν το Πάσχα, αφού
θα είναι άδεια!!! Τέτοια τους κάνετε και δεν
μπορούν να σας ξεχάσουν...
Δεν περνάει ο φασισμός. Για 54η χρονιά. Για να θυμόμαστε τα αποτελέσματα
των “διευκολυντών” της κοινωνικής και
πολιτικής αναταραχής
Μια κι ο λόγος είναι για την επέτειο της
στρατιωτικής δικτατορίας, τι καλύτερη μαρτυρία από τον Αγωνιστή της Δημοκρατίας,
αντιφασίστα Νικήτα Γεωργακόπουλο, που
χρόνια στο μετερίζι, και αφού ένιωσε στο
πετσί του κυριολεκτικά την μαύρη αντίδραση της χούντας και του φασισμού, στα 90+
χρόνια του θυμάται και μας υπενθυμίζει και μας στιγμές της ένδοξης αντίστασης του λαού
μας. Διαβάστε πιο κάτω συνεργασία που μας έστειλε και αφορά στην αποκήρυξη της...
προκήρυξης “δήλωσης μετανοίας” που ήθελαν οι φασίστες να υπογράφουν οι αριστεροί
ως μέσο για να τους κάμψουν την αποφασιστικότητα, αγωνιστικότητα και αξιοπρέπεια. Να
είστε γερές/γεροί και ποτέ πια φασισμός, ή “αποστασίες” κάθε είδους...
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Πλέι - Οφς Super League
Ελλάδα: Το «πανόραμα» της
6ης αγωνιστικής (25/4)
Η αγωνιστική δράση στο
μίνι πρωτάθλημα της ελληνικής Super League
συνεχίζεται την Κυριακή
25 Απριλίου, με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός στις 08:00, Αστέρας
Ντίνος
Τρίπολης - Άρης στις 10:15
Μέλλιος
και Ολυμπιακός - ΑΕΚ στις
12:30.
Προηγουμένως, την Τετάρτη 21 Απριλίου
στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των πλέι
- οφς του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, διεξήχθησαν το Ολυμπιακός
- Αστέρας Τρίπολης (1-0), το ντέρμπι της
Θεσσαλονίκης μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ στο
«Κλ. Βικελίδης», στο οποίο νικητής αναδείχθηκε ο «Δικέφαλος» με επίσης 1-0, ενώ η

αναμέτρηση μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού
στο ΟΑΚΑ έληξε ισόπαλη με σκορ 1-1.
Η βαθμολογία: 1. Ολυμπιακός (79)
2. Άρης (57)
3. ΠΑΟΚ (57)
4. ΑΕΚ (55)
5. Παναθηναϊκός (50)
6. Αστέρας Τρίπολης (44)

Ένα «βήμα» πιο κοντά στην
ανανέωση της συνεργασίας
τους Ρεάλ - Μπενζεμά
Πολύ κοντά σε συμφωνία για την επέκταση
της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του
2023 φέρονται να έχουν έρθει Ρεάλ Μαδρίτης και Καρίμ Μπενζεμά, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Marca.
Υπενθυμίζεται ότι το τρέχον συμβόλαιο του

Γάλλου στράικερ των «μερένχες» (στους
οποίους ο ίδιος βρίσκεται από το 2009) εκπνέει το 2022, ενώ στο προσεχές διάστημα
η κατάσταση αναμένεται να οριστικοποιηθεί
και να «πέσουν», παράλληλα, οι υπογραφές για το νέο συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

“Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ” Πολλοί άνθρωποι στην εποχή του Χριστού
είδαν τα θαύματα που έκανε, αλλά πολύ λίγοι πίστεψαν σ’ Αυτόν.
Ακούμε πολλούς να λένε ότι αν δουν κάποιο θαύμα, θα πιστέψουν. Και
αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς, πολύ λίγοι θα είναι αυτοί που
θα πιστέψουν στο Χριστό. Ο άνθρωπος αλλάζει πολύ εύκολα. Ένα
τέτοιο γεγονός έγινε την Κυριακή των Βαΐων. Μεγάλος ο ενθουσιασμός
του λαού. Όλο το πλήθος που είχε έρθει στη γιορτή του Πάσχα, όταν
άκουσε ότι ο Ιησούς έρχεται, πήραν κλαδιά φοινικιάς, έστρωσαν τα
ρούχα τους στο δρόμο και με ενθουσιασμό φώναζαν: “Ωσαννά!
Ωσαννά! Ευλογημένος αυτός που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο.”
Δεν είδε ο άνθρωπος στην ιστορία μια τέτοια θριαμβευτική υποδοχή!
Έγινε πραγματικός σεισμός με τις φωνές του λαού. Κι όμως, ο Χριστός
κοίταξε την πόλη κι έκλαψε γι’ αυτήν, λέγοντας: “Μακάρι να ήξερες και
συ, Ιερουσαλήμ, έστω και τη μέρα αυτή τι θα μπορούσε να σου χαρίσει
την ειρήνη.”
Να ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι ο Χριστός κλαίει και για μας σήμερα. Την
Κυριακή πηγαίνουμε στην εκκλησία, ανάβουμε μεγάλες λαμπάδες,
κάνουμε μεγάλους σταυρούς, αλλά η ζωή μας είναι γεμάτη αμαρτίες. Αν
εκτιμούμε τη θυσία του , πρέπει να το αποδείξουμε με τη ζωή μας. Τη
βδομάδα αυτή, καθώς θυμόμαστε τα πάθη του Χριστού, ας
μετανιώσουμε για τις αμαρτίες μας και ας ζητήσουμε να τις καθαρίσει
με το αίμα Του που χύθηκε στο σταυρό του Γολγοθά.

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

UEFA: Κοινή δήλωση-καταδίκη
των 55 ομοσπονδιών για την
European Super League
Την καταδίκη της εuρωπαϊκής Super League
συμφώνησαν σήμερα, με κοινή δήλωσή
τους, οι 55 ομοσπονδίες-μέλη, στο 45ο Τακτικό Συνέδριο της UEFA που πραγματοποιήθηκε στο Μοντρέ της Ελβετίας.
Η δήλωση:
«Οι 55 ομοσπονδίες-μέλη και οι συμμετέχοντες στο συνέδριο της UEFA καταδικάζουν τη διακήρυξη της λεγόμενης «Super
League». Το συνέδριο της UEFA επιμένει
ότι η κλειστή «Super League» έρχεται σε
αντίθεση με την ίδια την έννοια του τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος: ενωτικός, ανοιχτός,
υποστηρικτικός και βασισμένος στις αθλητικές αξίες. Η UEFA και οι ομοσπονδίες-μέλη
της πιστεύουν σε ένα πραγματικά ευρωπαϊκό μοντέλο που βασίζεται σε ανοιχτές
διοργανώσεις, αλληλεγγύη και αναδιανομή
για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της
ανάπτυξης του παιχνιδιού προς όφελος
όλων και την προώθηση ευρωπαϊκών αξιών
και κοινωνικών αποτελεσμάτων.
Οι σύλλογοι που συνομώτησαν, προφανώς
απέτυχαν να δουν ότι το καθεστώς τους σήμερα δεν επιτεύχθηκε μεμονωμένα, αλλά
μάλλον ήταν μέρος ενός δυναμικού ευρωπαϊκού συστήματος όπου όλοι οι μεγάλοι,

μεσαίοι και μικροί σύλλογοι έχουν συνεισφέρει στις επιτυχίες και τις απώλειες όλων.
Είναι προσβολή των ευρωπαϊκών αξιών και
της αθλητικής αξίας, υποθέτοντας ότι έχουν
το δικαίωμα να «χωρίσουν» και να διεκδικήσουν την κληρονομιά που όλοι έχτισαν.
Η UEFA, οι ομοσπονδίες-μέλη της και όλοι
όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο στέκονται
σταθερά και θα αντισταθούν σθεναρά και
θα πολεμήσουν ενάντια σε αυτήν την κίνηση των ιδιοκτητών αυτών των συλλόγων και
των υποστηρικτών τους στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Γνωρίζουμε, ηθικά, τι διακυβεύεται και θα προστατεύσουμε το ποδόσφαιρο
από μια εγωιστική φυλή που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το παιχνίδι. Εμείς είμαστε
το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτοί δεν είναι»

ΠΑΟΚ: Τρέχει με... χίλια
στο πρωτάθλημα
Η σπουδαίας βαθμολογικής αξίας
νίκη του ΠΑΟΚ με 2-0 επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα, την Κυριακή
18 Απριλίου, συνδυάστηκε με ένα
εξίσου εντυπωσιακό επίτευγμα για
την ομάδα της Θεσσαλονίκης.
Πιο συγκεκριμένα, ο «Δικέφαλος
του Βορρά» έγινε η τέταρτη ομάδα
στην ιστορία της Super League /
Α’ Εθνικής που «σπάει» το φράγμα των χιλίων νικών στα 62 χρόνια
παρουσίας του στο ελληνικό πρωτάθλημα (971 στην κανονική διάρκεια και
29 στην διαδικασία των πλέι - οφς), με το
ποσοστό επιτυχίας του στην πρώτη τη τάξει
κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου να
βρίσκεται λίγο κάτω από το 50%, αφού μετρά επίσης 519 ισοπαλίες και 510 ήττες σε
σύνολο 2.029 αγώνων.
Η πρώτη νίκη στην ιστορία του «ασπρόμαυρου» συλλόγου επιτεύχθηκε στην Τούμπα,

στις 25 Οκτωβρίου 1959 με 3-2 επί του Μεγάλου Αλεξάνδρου Κατερίνης, όπως διαβάζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της Super
League.
Τέλος, οι άλλες τρεις ομάδες που έχουν ξεπεράσει τις 1000 νίκες στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι, κατά σειρά, ο Ολυμπιακός
(1.319), ο Παναθηναϊκός (1.238) και η ΑΕΚ
(1.132).

Στέφανος Τσιτσιπάς: Κατέκτησε
το ATP Masters 1000 στο Μόντε
Κάρλο και «έγραψε» ιστορία!
Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε τη
πορεία του στη διοργάνωση ATP Masters
1000 που διεξήχθη στο Μόντε Κάρλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας του Αντρέι
Ρούμπλεφ σε έναν φανταστικό τελικό με
σκορ 2-0 σετ (6-3, 6-3).
Αυτό ήταν, παράλληλα, το πρώτο 1000άρι
τουρνουά της ATP που κατακτά στην καριέρα του ο Έλληνας τενίστας, ενώ προσέδωσε έναν ακόμη πιο ξεχωριστό τόνο στη
συγκεκριμένη επιτυχία καθώς, μετά τη νίκη
του στον τελικό του Μόντε Κάρλο, «σκαρφάλωσε» στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης για το 2021, «ρίχνοντας»

από την κορυφή της βαθμολογίας των ATP
Finals 2021 τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
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ESL: «Δεδομένων των
συνθηκών, θα επανεξετάσουμε
τα κατάλληλα βήματα για να
αναδιαμορφώσουμε το πρότζεκτ»
Για αναβολή και όχι ματαίωση των σχεδίων
της, κάνει λόγο η European Super League
σε ανακοίνωση που εξέδωσε, μετά την
αποχώρηση των αγγλικών ομάδων από τη
διοργάνωση, απόφαση την οποία αποδίδει
σε πιέσεις που ασκήθηκαν.
Η ESL υπογράμμισε επίσης ότι θα επανεξετάσει το πρότζεκτ της, το οποίο -σύμφωνα
με την ανακοίνωση- αποτελεί… μονόδρομο, καθώς… «το υπάρχον σύστημα δεν
λειτουργεί».
Η ανακοίνωση της ESL:
«H European Super League είναι πεπεισμένη πως το σημερινό «status quo» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πρέπει να αλλάξει.
Προτείναμε μία νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση, επειδή το υπάρχον σύστημα δεν λειτουργεί. Η πρόταση μας στοχεύει στο να
επιτρέψει στο άθλημα να εξελιχθεί, ενώ
παράγει πόρους και σταθερότητα στην
ποδοσφαιρική «πυραμίδα», βοηθώντας να
ξεπεράσει τις οικονομικές δυσκολίες που
αντιμετωπίζει ολόκληρη η ποδοσφαιρική
κοινότητα λόγω της πανδημίας.
Παρά την εξαγγελθείσα αποχώρηση των
αγγλικών ομάδων, που έγινε μετά από

πίεση που τους ασκήθηκε για να πάρουν
αυτή την απόφαση, είμαστε πεπεισμένοι
πως η πρόταση μας είναι απόλυτα σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους
κανονισμούς, όπως έχουν επικυρωθεί από
απόφαση δικαστηρίου για να προστατεύσει
τη Super League από ενέργειες τρίτων.
Δεδομένων των συνθηκών, θα επανεξετάσουμε τα κατάλληλα βήματα για να αναδιαμορφώσουμε το πρότζεκτ, έχοντας πάντα
στο μυαλό μας τους στόχους μας για να
προσφέρουμε στους φιλάθλους την καλύτερη δυνατή εμπειρία, ενώ παράλληλα να
προσφέρουμε οικονομική αλληλεγγύη σε
όλη την ποδοσφαιρική κοινότητα».

Για τον 5ο σερί ευρωπαϊκό τίτλο του
το Σάββατο (24/04) ο Πετρούνιας
Με τον πλέον εμφατικό τρόπο ο Λευτέρης
Πετρούνιας«σφράγισε» την παρουσία του
στον τελικό των κρίκων του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής,
που διεξάγεται στην Βασιλεία της Ελβετίας.
Ο «άρχοντας» του αγωνίσματος συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία
που δόθηκε σε ολόκληρο τον προκριματικό,
σε οποιοδήποτε όργανο, θα βρεθεί στον τελικό του Σαββάτου (24/04), όπου το θα στοχεύσει στον πέμπτο ευρωπαϊκό τίτλο του
Αντίθετα, η τεράστια προσπάθεια του
Αντώνη Τανταλίδη δεν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς ο 24χρονος πρωταθλητής έχασε
στις λεπτομέρειες την πρόκριση σε τρεις διαφορετικούς τελικούς.
Ο Νίκος Ηλιόπουλος, που επίσης στάθηκε αρκετά καλά στο στάδιο «Ζανκτ Γιάκομπσχαλε», τελικά πήρε την 42η θέση στο
σύνθετο ατομικό με 76,499 βαθμούς.
Ως εκ τούτου ο μοναδικός εκπρόσωπος της
Ελλάδας στους τελικούς του ευρωπαϊκού
πρωταθλήματος θα είναι ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο οποίος αποδείχθηκε ασυναγώνιστος στον προκριματικό του αγωνίσματός
του, χάρη σε μία εξαιρετική εκτέλεση.
Οι 15.366 βαθμοί που συγκέντρωσε τον
έφεραν 1ο και με πολύ μεγάλη διαφορά,
αφού κανείς άλλος δεν μπόρεσε καν να περάσει το φράγμα των 15,000 βαθμών.
Αντίπαλοί του στον τελικό θα είναι κατά
σειρά πρόκρισης οι Βαχάγκν Νταβτιάν (Αρμενία, 14,966 β.), Σαλβατόρε Μαρέσκα (Ιταλία, 14,933 β.), Αρτούρ Αβετισιάν (Αρμενία,
14,833 β.), Ίγκορ Ραντιβίλοφ (Ουκρανία,
14,800 β.), Βίντσεντς Χεκ (Αυστρία, 14,766
β.), Ιμπραΐμ Τσολάκ (Τουρκία, 14,733 β.) και
Νικίτα Ναγκόρνι (Ρωσία, 14,733 β
Ο τετράκις πρωταθλητής Ευρώπης έχει

«Κατέρρευσε» η European
Super League, αποχώρησαν
οι αγγλικές ομάδες, η Ίντερ,
η Μίλαν και η Ατλέτικο
Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε την
αρχή αργά το βράδυ της Τρίτης και λίγο αργότερα ακολούθησαν και οι τέσσερις από
τις υπόλοιπες πέντε αγγλικές
ομάδες, που συμμετείχαν στην
European Super League, η
οποία καταρρέει πλέον σαν
«χάρτινος πύργος».
Λίγη ώρα μετά την τηλεδιάσκεψη των «12» της ESL, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Λίβερπουλ, η Τότεναμ και η Άρσεναλ ανακοίνωσαν επισήμως
ότι αποχωρούν απ’ το εγχείρημα, ενώ όπως
αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, το πρωί
της Τετάρτης (21/04) θα ακολουθήσει και η
Τσέλσι, η οποία έχει αποφασίσει αντίστοιχα
να μην συμμετάσχει στη νέα Λίγκα.
Οι επίσημες ανακοινώσεις:
ΑΡΣΕΝΑΛ: «Ακούσαμε εσάς και την ποδοσφαιρική κοινότητα και ως αποτέλεσμα
αποφασίσαμε να αποσύρουμε την παρουσία μας από την προτεινόμενη Super
League. Κάναμε ένα λάθος και απολογούμαστε γι’ αυτό».
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: «Η Λίβερπουλ επιβεβαιώνει

ότι η εμπλοκή της σε
προτεινόμενα
πλάνα
για τη δημιουργία της
European Super League,
έχει πλέον διακοπεί».
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ: «Δεν θα συμμετάσχουμε στην European
Super League».
ΤΟΤΕΝΑΜ: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι επισήμως, ξεκινήσαμε τις διαδικασίες
για να αποσυρθούμε απ’ το γκρουπ που
επεξεργάζεται προτάσεις για την European
Super League».
Αποχώρησαν η Ίντερ, η Μίλαν και η Ατλέτικο
Πρώτη αποχώρηση από την ευρωπαϊκή
Super League και από την Ιταλία, με την
Ίντερ να ανακοινώνει την απόφασή της να
μη συμμετέχει πλέον στο project. Οι “νερατζούρι” τονίζουν ότι παραμένουν αφοσιωμένοι στην προσπάθεια βελτίωσης της “ποδοσφαιρικής βιομηχανίας” και δεσμεύονται
ότι θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με
όλους τους φορείς, με στόχο ένα καλύτερο
μέλλον για το άθλημα.

Παρελθόν από την Τότεναμ ο Μουρίνιο
Τους τίτλους τέλους στη συνεργασία της
με τον Ζοσέ Μουρίνιο ανακοίνωσε, εντελώς αιφνιδιαστικά, την Δευτέρα 19 Απριλίου η Τότεναμ, με τον Πορτογάλο τεχνικό
να «πληρώνει» την κακή εικόνα της αγγλικής ομάδας το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με τα ανεπιτυχή
αποτελέσματα.

μάλιστα το πρόγραμμα με τον υψηλότερο
βαθμό δυσκολίας (6.300, έναντι 5.900 έως
6.200 των υπόλοιπων), αν και ο βαθμός για
την αρτιότερη εκτέλεση είναι εκείνος που είθισται να τον «εκτοξεύει».
Το Σάββατο θα κληθεί να αγωνιστεί 2ος
μεταξύ των οκτώ φιναλίστ, βάσει της
κλήρωσης
Αυτός θα είναι ο ένατος τελικός της καριέρας του Λευτέρη Πετρούνια σε ισάριθμες
συνεχόμενες συμμετοχές σε ευρωπαϊκά
πρωταθλήματα ανδρών.
Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο ντεμπούτο του στον θεσμό το 2011 στο Βερολίνο, τερμάτισε 5ος στις τρεις επόμενες
διοργανώσεις (Μονπελιέ 2012, Μόσχα
2013, Σόφια 2014) και κατόπιν θριάμβευσε
τέσσερις χρονιές στην σειρά, κατακτώντας
χρυσά μετάλλια το 2015 στο Μονπελιέ, το
2016 στη Βέρνη, το 2017 στο Κλουζ και το
2018 στη Γλασκόβη.
Ο 30χρονος πρωταθλητής υποχρεώθηκε
να λείψει από τα ευρωπαϊκά της τελευταίας διετίας (Στσέτσιν 2019, Αττάλεια 2020),
την πρώτη φορά επειδή βρισκόταν σε φάση
ανάρρωσης από χειρουργική επέμβαση
στον ώμο και τη δεύτερη λόγω της πανδημίας, που κράτησε εκτός αγώνων την Ελλάδα
και τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Η απόλυση, μάλιστα, του «Special One»
ήρθε μόλις μερικές μέρες πριν τον τελικό
του Λιγκ Καπ κόντρα στην Μάντσεστερ
Σίτι.
Τον Μουρίνιο θα αντικαταστήσει, έως το
τέλος της φετινής σεζόν, ο 29χρονος Ράιαν Μέισον, ο οποίος είχε αναγκαστεί να

εγκαταλείψει το ποδόσφαιρο μόλις στα 26
του χρόνια, το 2017, λόγω ενός πολύ σοβαρού τραυματισμού στο κεφάλι, ο οποίος προήλθε μετά από σφοδρή σύγκρουση
στην αναμέτρηση της Χαλ (στην οποία και
αγωνιζόταν τότε) με την Τσέλσι.
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Αυτά είναι τα χωριά της Σίφνου για τα οποία θα ξανάρθεις στο νησί
Κάτασπρα σπίτια, έργα τέχνης
από πηλό, νόστιμη κουζίνα και
όλη η γοητεία των Κυκλάδων
συνδυάζονται άψογα στα γραφικά
χωριά της Σίφνου
Κάθε ένα από τα 13 κατοικημένα
χωριά της Σίφνου μοιάζει να σε προΓιάννης
Κακαγιάννης τρέπει να ανακαλύψεις την ιστορία
της αρχιτεκτονικής, την κουζίνα, τις
παραδόσεις, την ιδιοσυγκρασία των
ανθρώπων και καθετί που το κάνει τόσο ιδιαίτερο.
Τα πλακόστρωτα δρομάκια, τα κάτασπρα σπίτια, οι εκκλησίες με τους μπλε τρούλους και οι ανεμόμυλοι… όλα
εδώ «φωνάζουν» Κυκλάδες! Και όμως, θα βρεις στη
Σίφνο και χαρακτηριστικά που την κάνουν να ξεχωρίζει.
Όπως για παράδειγμα τα εργαστήρια, όπου ο πηλός
δουλεύεται επάνω σε τροχούς με πετάλι και παίρνει
σχήμα βάζου ή κεραμικού καπνοδόχου (φλάρου), προτού
να ζωγραφιστεί στο χέρι και να ψηθεί στο ειδικό καμίνι με τα
ξύλα.
Στη Σίφνο θα σιγουρευτείς ότι τελικά η λεπτομέρεια κάνει τη
διαφορά. Έτσι, εκτός από τα ιδιαίτερα στοιχεία της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης, θα σε κερδίσουν οι μυρωδιές
των ντόπιων πιάτων που μαγειρεύονται στις ταβέρνες και η
φιλοξενία των ανθρώπων, που ξέρουν πώς να κάνουν τους
επισκέπτες τους να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Φυσικά μπορείς να ξεκινήσεις από όποιο σημείο της Σίφνου
θέλεις, όμως η Χώρα (Απολλωνία) ή το λιμάνι (Καμάρες) είναι
ιδανικές αφετηρίες για την περιήγησή σου.
Καμάρες
Λέει πολλά για τη Σίφνο, ότι το λιμάνι της συγκαταλέγεται στα
χωριά που επιβάλλεται να εξερευνήσεις. Αρκετά μεγάλο για
να δένουν καράβια από Πειραιά (2-3 ώρες το γρήγορο, 5-6
ώρες το συμβατικό) και τα κοντινά νησιά, ταυτόχρονα αρκετά
μικρό ώστε να διατηρεί την νησιώτικη γλύκα του, συνδυάζει
μικρά σοκάκια με μια παραλιακή οδό γεμάτη ψαροταβέρνες.

Τα καταστήματα στις Καμάρες θα σε βάλουν αμέσως στο κλίμα της κουλτούρας κεραμικής τέχνης του νησιού, ενώ δίπλα
στο χωριό υπάρχει αμμώδης παραλία (με γαλάζια σημαία) για
να κάνεις τις βουτιές σου. Από εδώ ξεκινούν μονοπάτια προς
τη Μαύρη Σπηλιά, το ιερό των Νυμφών και άλλα αξιοθέατα.
Αρτεμώνας
Κάθε ώρα της ημέρας δημιουργεί ένα διαφορετικό σκηνικό
στον Αρτεμώνα. Ήσυχο και γαλήνιο το πρωί, ζωηρό και ζωντανό χάρη στα παιδιά που παίζουν στην κεντρική πλατεία
του το απόγευμα. Τα σπίτια εκπέμπουν έναν αέρα νεοκλασικό ή ενετικό (ιδίως τα παλιά αρχοντικά), ενώ οι ντόπιοι φροντίζουν να τα ομορφαίνουν με έντονα χρώματα και λουλούδια
στις αυλές. Εκτός από τις ομορφιές του χωριού, εδώ αξίζει
τον κόπο να απολαύσεις καφέ και χειροποίητο γλυκό (ίσως
μπουρέκι με αμύγδαλο, κανέλα και μέλι).
Εξάμπελα
Οι 10 ανεμόμυλοι που δεσπόζουν ακριβώς πριν από την
είσοδο του χωριού σου δίνουν αμέσως μια υποψία για το
χαρακτήρα του χωριού αυτού, κοντά στην Απολλωνία. Τα
Εξάμπελα είναι ένας τόπος με πλούσια αγροτική παράδοση
και γαστρονομική κουλτούρα, μιας και αποτελεί γενέτειρα
του μεγάλου Έλληνα μάγειρα Νικόλαου Τσελεμεντέ. Εδώ θα
βρεις πολλά εστιατόρια, καταστήματα και καταλύματα για τη

διαμονή σου. Στα σημαντικά αξιοθέατα που δεν πρέπει
να ξεχάσεις να επισκεφθείς συγκαταλέγεται το μοναστήρι της Παναγίας Βρυσιανής από τον 15ο αιώνα.
Κάστρο
Ίσως το καλύτερο παράδειγμα ενετικής αρχιτεκτονικής
στην Σίφνο. Το Κάστρο, χτισμένο επάνω σε λόφο, ήταν
η πρώτη πρωτεύουσα της Σίφνου και διαθέτει αρχαίο
φρούριο, το οποίο ενισχύθηκε με τα ενετικά τείχη. Κατηφορίζοντας από εκεί και διασχίζοντας τα σοκάκια του
χωριού, ψάξε να βρεις τα ενετικά οικόσημα στα σπίτια.
Αν το πετύχεις ανοιχτό, ρίξε μια ματιά και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σίφνου. Τέλος, θα συναντήσεις το
ξωκλήσι των Επτά Μαρτύρων, χτισμένο σε βράχο που
μοιάζει σα να ξεπροβάλει από το πουθενά. Η θέα της
θάλασσας από εδώ είναι εξωπραγματική!
Φάρος
Παραδοσιακό χωριό στην ανατολική ακτή της Σίφνου,
που συνδυάζει εξαιρετικά τα θαλασσινά στις ταβέρνες με τη
γραφική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Σημαντικό πλεονέκτημά
του είναι οι κοντινές, πανέμορφες παραλίες όπως η Φασολού
και το Γλυφό. Προτού να φύγεις, κάνε μια βόλτα στην Παναγία Χρυσοπηγή (απέχει μόλις 20 λεπτά), την πιο διάσημη
εκκλησία για Insta story στη Σίφνο, ενώ μπορείς αν θέλεις
να συνδυάσεις και την επίσκεψή σου με μια δροσερή βουτιά.
Βαθύ
Τελευταίος σταθμός της περιήγησης είναι το ψαροχώρι Βαθύ,
με πολλές επιλογές σε παραλίες, καταστήματα, εκκλησίες και
άλλα αξιοθέατα. Ας επικεντρωθούμε όμως στο φαγητό, που
ναι, είναι εξαιρετικό όπου και αν βρεθείς στην Σίφνο, όμως
εδώ είναι ακόμα καλύτερο. Σκέψου λοιπόν να κάθεσαι σε
μια παραθαλάσσια ταβέρνα πάνω στο κύμα, κάτω από τα
αλμυρίκια, με όλα τα καλά της σιφνέικης κουζίνας απλωμένα μπροστά σου: ρεβυθάδα στον ξυλόφουρνο, κατσίκι κατσαρόλας κρασάτο με άνιθο, κουνέλι ριγανάτο και πιτες με
χειροποίητο φύλλο. Αμέσως μετά το θεϊκό φαγητό, μπορείς
να εξερευνήσεις τα σοκάκια. Στα παραδοσιακά εργαστήρια
κεραμικής, θα βρεις διάφορα παραδοσιακά σιφνέϊκα σκεύη,
κανάτες και διακοσμητικές καπνοδόχους.

Τέλος στην επταήμερη καραντίνα κατά την είσοδο
στην Ελλάδα - Ποιες χώρες αφορά
Η ανακοίνωση της υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας - Αναλυτικά οι οδηγίες προς
ταξιδιώτες
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)
ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό τη νέα
παράταση των αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εσωτερικού/εξωτερικού (Covid-19
notams), καθώς και τη νέα notam σύμφωνα με την οποία η είσοδος στην Επικράτεια
των μονίμων κατοίκων των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σένγκεν, του Ηνωμένου Βασιλείου, των
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σερβίας και του Ισραήλ, επιτρέπεται χωρίς
7ήμερη καραντίνα:
Α) εφόσον έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί
σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό
COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των
τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν
από την άφιξή τους στην Ελλάδα ή
Β) στην περίπτωση ολοκλήρωσης του εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19 και
προσκόμισης από αυτούς πιστοποιητικού
εμβολιασμού, στην αγγλική γλώσσα, το
οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή, υπό
την προϋπόθεση της παρόδου δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του
εμβολιασμού.
Ειδικότερα οι περιορισμοί αεροπορικών

χωρίς 7ήμερη καραντίνα αν είναι εμβολιασμένοι ή αν έχουν αρνητικό PCR
τεστ Covid-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι 72 ώρες πριν την άφιξη
τους. Στους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος κατά την άφιξή τους,
βάση της διαδικασίας που προβλέπει
το Passenger Locator Form. Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν
επιβάτη θετικό η καραντίνα θα ισχύει
για 14 μέρες.

μετακινήσεων για τις πτήσεις εσωτερικού/εξωτερικού θα ισχύουν έως
τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου
2021 μέχρι τις 06:00 το πρωί και είναι οι ακόλουθες:
*Πτήσεις εσωτερικού: Αεροπορική
οδηγία (Covid-19 notam) που αφορά
πτήσεις εσωτερικού, (τακτικά επιβατικά δρομολόγια, γενικής αεροπλοΐας και επαγγελματικά δρομολόγια
- domestic flights, commercial and
general/business aviation). Η notam
προβλέπει ότι επιτρέπονται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας μόνο οι ουσιώδεις
μετακινήσεις εσωτερικού (Essential Travel)
που περιλαμβάνουν ταξίδι για θέματα υγείας, για επαγγελματικούς - επιχειρηματικούς
σκοπούς, για αντικειμενικούς οικογενειακούς λόγους (επανένωση οικογενειών) και
για επιστροφή στη μόνιμη κατοικία.
*Απαγόρευση εισόδου στην Ελλάδα των
Υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Συμφωνίας Σένγκεν: Η notam προβλέπει
απαγόρευση εισόδου στην χώρα των Υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας
Σένγκεν. Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται οι επιβάτες που ταξιδεύουν για
ουσιώδεις λόγους (essential reasons) και οι

μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 12 χωρών:
Ην. Βασίλειο, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία,
Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ρουάντα, Σιγκαπούρη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ρωσία,
Σερβία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και
Ισραήλ.
*Επτά (7) μέρες καραντίνα στις αφίξεις
από το εξωτερικό: Όλοι οι επιβάτες που
εισέρχονται στην χώρα μας από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, υπόκεινται σε
υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ’
οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής
που δηλώνεται στη φόρμα PLF, για επτά (7)
ημέρες, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται δηλαδή αν είναι πολίτες των χωρών της Ε.Ε,
της Συνθήκης Σένγκεν, του Ην. Βασιλείου,
των ΗΠΑ, των ΗΑΕ, της Σερβίας και του Ισραήλ οι οποίοι θα εισέρχονται στην Ελλάδα

*Διεθνείς αφίξεις με αρνητικό τεστ 72
ωρών: Η notam προβλέπει ότι όλοι οι
επιβάτες διεθνών πτήσεων θα εισέρχονται στην χώρα μας με αρνητικό PCR τεστ
Covid-19 το οποίο θα έχει διενεργηθεί μέχρι
72 ώρες πριν την άφιξη τους. Υπενθυμίζουμε ότι στους επιβάτες θα γίνεται και δειγματοληπτικό test κατά την είσοδο τους στην
ελληνική επικράτεια βάση του PLF.
*Υποχρεωτική συμπλήρωση Passenger
Locator Form: Με τη notam προβλέπεται
η υποχρεωτική συμπλήρωση της φόρμας,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση travel.gov.gr,
από όλους τους επιβάτες διεθνών πτήσεων
προς Ελλάδα. Επίσης είναι υποχρεωτική η
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Ολοταχώς για το επίσημο άνοιγμα του
ελληνικού τουρισμού την 14η Μαΐου
Ολοταχώς για το επίσημο άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού την
14η Μαΐου βαδίζει η
τουριστική βιομηχανία
της χώρας, όπως εξηγούν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
φορείς του κλάδου.
Η αντιπρόεδρος του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Χριστίνα Τετράδη μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,
κάνει λόγο για ένα «μήνυμα ανοίγματος» που μόνο καλό θα κάνει
στην εικόνα της χώρας διεθνώς. Μάλιστα,
ανέφερε ότι όσες αφίξεις έρθουν πριν από
τις 14η Μαΐου είναι μια άσκηση ετοιμότητας
στα ελληνικά αεροδρόμια και εξέφρασε την
ευχή η χώρα να είναι «πράσινη» στον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και
Ελέγχου Νόσων (ECDC), αλλά και την ελπίδα η φετινή χρονιά να είναι ανάλογη του
περσινού ασφαλούς ανοίγματος του ελληνικού τουρισμού.
Στο ίδιο μήκος κύματος και η Κωνσταντίνα
Σβήνου, πρόεδρος του Ινστιτούτου Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) υπογραμμίζει
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι μόνο θετικά μπορεί να
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι «μπορεί κάποιος να έλθει Ελλάδα τις επόμενες ημέρες
χωρίς να μπει σε διαδικασία καραντίνας,
ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και μια πιλοτική
προσπάθεια που καλό είναι που γίνεται
πριν το επίσημο άνοιγμα της τουριστικής
περιόδου την 14η Μαΐου». Δεν περιμένουμε μαζικό άνοιγμα του τουρισμού πριν τις
14 Μαΐου, συμπλήρωσε, ωστόσο είναι μια
πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαπιστωθεί
πως θα λειτουργήσουν τα υγειονομικά
πρωτόκολλα στα αεροδρόμια και γενικότερα η ταξιδιωτική αλυσίδα.
Για το ίδιο θέμα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδας
(FedaHatta) Λύσσανδρος Τσιλίδης, αφού
σημειώνει ότι τα αεροδρόμια της Κω, της
Μυκόνου, της Σαντορίνης, της Ρόδου της
Κέρκυρας, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης
των Χανίων και του Ηρακλείου είναι αυτά
που θα υποδεχτούν τις πρώτες αφίξεις
τουριστών πριν την 14η Μαίου, σημειώνει
ότι αυτά είναι ήδη σε λειτουργία με προγραμματισμένες πτήσεις δρομολογίων. Το
σημαντικό, στην παρούσα συνθήκη, είναι
ότι σε αυτά θα γίνει ουσιαστικά μια «πρόβα
τζενεράλε» πριν το επίσημο άνοιγμα την 14
Μαίου. Και αναφέρει πως «ο σκοπός ήταν
και είναι να ανοίξει η χώρα και επ΄ ουδενί δεν είμαστε αρνητικοί σε αυτό», λέει ο
πρόεδρος της FedHatta. Πάντα υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους (εμβολιασμού, γρήγορα τέστ ανίχνευσης κλπ),
επιβάτες από τα 27 κράτη της ΕΕ, από τις
ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Σερβία, το Ισραήλ και
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα μπορούν
να πετούν στα εν λόγω αεροδρόμια χωρίς
να χρειάζεται να παραμείνουν σε καραντίνα
κατά την άφιξή τους.
Οι φορείς του κλάδου σημειώνουν στο ΑΠΕΜΠΕ ότι πλέον η έλευση των τουριστών θα
συμπλήρωση της φόρμας PLF και για τους
επιβάτες πτήσεων εξωτερικού που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και αναχωρούν από
τα αεροδρόμια της χώρας μας.
*Ανώτατο όριο 4.000 ταξιδιωτών από
Ρωσία: Ειδικά για Ρωσία (μόνιμοι κάτοικοι) παραμένουν οι ακόλουθοι περιορισμοί,

έχει θα έχει νόημα αν συνοδευτεί από τη μετακίνηση από νομό σε νομό. Η κυρία Σβήνου και ως πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων στην Κω εκφράζει την απορία της πως
θα έλθει ο ξένος επισκέπτης στο νησί του
Ιπποκράτη, όταν το νησί δεν έχει πτήσεις
τσάρτερ ακόμα. Από την πλευρά του και ο
κ. Τσιλίδης εστιάζει στο απαραίτητο άνοιγμα των μετακινήσεων από νομό σε νομό
προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μεταφορές των λεωφορείων που μετακινούν τους
ξένους επισκέπτες.
Σχετικά με τις παραμέτρους που συνδέονται
με τις πρώτες αφίξεις των επισκεπτών της
χώρας ο τουριστικός κλάδος, όπως αναφέρει ο κ. Τσιλίδης αναμένει τις ανακοινώσεις
για τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Τι θα γίνει
εφέτος με τις χωρητικότητες στα τουριστικά
λεωφορεία, τι θα ισχύει για το γιώτιγκ και
τις κρουαζιέρες, αλλά και με τα συνέδρια,
είναι μερικά από τα ερωτήματα που απευθύνει ο κ. Τσιλίδης. Πάντως στα ξενοδοχεία
φέτος σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν
τα self tests στους εργαζόμενους, αναφέρει η κυρία Σβήνου και καλεί το κράτος να
προνοήσει για το κόστος αυτών, αφού αυτό
καταγράφεται μεγάλο για τις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξενοδοχείο με 1.000 άτομα προσωπικό απαιτεί
τουλάχιστον δαπάνη 30.000 ευρώ το μήνα
για Self Tests.
Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα φέτος περνάει
από τα αχαρτογράφητα νερά της εξέλιξη
της πανδημίας, των εμβολιασμών στις κύριες αγορές - δεξαμενές για την προσέλκυση
τουριστών στην Ελλάδα, αλλά και τις πολιτικές που εφαρμόζει κάθε χώρα για τα ταξίδια. Αυτό που εξακολουθεί να ισχύει την
δεδομένη χρονική στιγμή, είναι το γεγονός
ότι οι κρατήσεις για την Ελλάδα θα είναι όχι
"last minute αλλά last second" (τελευταίας
στιγμής) όπως αναφέρει χαρακτηριστικά
ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης. Σύμφωνα με
την κυρία Σβήνου, 17 Μαΐου, αναμένονται
οι πρώτες πτήσεις της TUI στην Ελλάδα,
ενώ η JET2 αναμένεται στην Ελλάδα στις
24 Ιουνίου. Από την πλευρά της η κυρία Τετράδη ελπίζει ότι η εφετινή χρονιά η τουριστική σαιζόν μπορεί να επιμηκυνθεί μέχρι
τον Νοέμβριο. Τέλος ο κ. Τσιλίδης δηλώνει αισιόδοξος αλλά όχι υπερ-αισιόδοξος,
απόρροια των προβλημάτων που υπάρχουν στους εμβολιασμούς σε Γερμανία και
Γαλλία, όπως αναφέρει.
αφίξεις μόνο στα αεροδρόμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου και ανώτατο όριο
εισόδου στην Ελλάδα 4.000 επιβατών την
εβδομάδα.
Για όλες τις αεροπορικές οδηγίες ισχύουν οι
εξαιρέσεις ως έχουν από τις προϋπάρχουσες notams

25

26

C U LT U R E

Greek Press | April 23, 2021

Lohengrin – Review of Streaming of 1986 Met Production
The Metropolitan Opera is
in its 58th week of streaming
productions
during
the
pandemic. If you want to do
your arithmetic, that is more
James
than 400 broadcasts. This
Karas
week’s theme, according to
the Met, is “the celebration
of virtue, freedom and power of the human
spirit. You can look for all those qualities
in, say, Lohengrin, La Clemenza di Tito,
Fidelio, Simon Boccanegra and Dialogues
des Carmélites.
I have decided to review the 1986 production
of Lohengrin and dig into several other
versions of the opera that happen to be
on my shelves or my memory. It has many
virtues not least of which is the traditional
approach taken by Director August
Everding with Set Designer Ming Cho Lee
and Costume designer Peter J. Hall.
The cast is outstanding by any measurement.
Tenor Peter Hofmann as Lohengrin is right
out of our imagination of what a medieval
knight should look like. He is blond, dressed
in a seriously white costume carrying a jewel
studded scabbard that houses an equally
fabulous sword and he sets the standard for
probity and virtue. I need hardly say that he
is the knight of the Holy Grail who cannot
reveal his identity. Hofmann has the voice
to match his character’s elevated status with
beauty and power. And Everding, mercifully
does away with Lohengrin using a swan for
transportation.
A knight of such virtue must have an equally
worthy counterpart and that is provided
by soprano Eva Marton as the beautiful
Elsa. She is blonde, statuesque, vocally
gorgeous and powerful, dressed in white, of
course. For her wedding she wears a bridal
gown to suit a princess in any era. Marton’s
performance can stand with the best of a
large array of sopranos that have tackled
the part.
Virtue needs to be defended against evil
and here we have Telramund sung by
baritone Leif Roar providing one half of the
wickedness. With a big voice, piercing and

bulging eyes, carrying a huge and
frightful scabbard and sword, he
has Macbethian ambitions for the
throne of Brabant. His wife Ortrud
is a sorceress and even worse than
him. Leonie Rysanek gives stellar
performance, oozing with nastiness
and vocal splendour. They do not
wear white.
The set is grand without being
monumental.
The
opening
scene features a rampart on one
side where the soldiers and people of
Brabant stand and a platform for the main
performers. The courtyard scene where
Ortrud and Telramund plot their evil deeds
is appropriately gloomy. In the bed chamber
or honeymoon suite where Lohengrin and
Elsa are ritually disrobed (sort of) after the
magnificent bridal procession is impressive.
In the final act we return to the opening
scene for the tragic end of Elsa and the
triumphal return of order in Brabant.
The the costumes look at least old and
the helmets worn by the soldiers appear
menacing. If these are from the 10th
century when the opera is supposed to be
set, it matters little because the singers, the
orchestra and chorus under James Levine
generated a wave of stupendous excitement.
Now if you wanted to see something
dramatically different, check out the 2009
recording of the Bavarian State Opera’s
production directed by Richard Jones
and conducted by Kent Nagano. The
redoubtable cast has Jonas Kaufmann as
Lohengrin, Anja Harteros as Elsa, Wolfgang
Koch as Telramund and Michaela Schuster
as Ortrud.
During the overture we see a woman
dressed in slacks, designing a house.
People walk on stage dressed in a variety
of colourful but very modern costumes and
the plot begins to unfold. Lohengrin arrives
carrying a large stuffed swan. He is wearing
slacks, running shoes and a blue T-shirt.
The theme of constructing a house is
carried throughout the production right to
the bridal procession and the making of the

Λεηλατούμε απερίσκεπτα
τους πόρους της Γης
22 Απριλίου 2021: Παγκόσμια Ημέρα της Γης
Σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων
Εθνών που αποτυπώνονται στο γράφημα,
περίπου ένα εκατομμύριο είδη ζώων και φυτών απειλούνται τώρα με εξαφάνιση.
Μήνυμα Αντόνιο Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ
Καθώς γιορτάζουμε τη Διεθνή Ημέρα Μητέρας Γης, ο πλανήτης μας βρίσκεται σε ένα
σημείο αιχμής.
Η ανθρωπότητα συνεχίζει να κακομεταχειρίζεται τον φυσικό κόσμο.
Λεηλατούμε απερίσκεπτα τους πόρους της
Γης, εξαντλούμε την άγρια ζωή και συμπεριφερόμαστε στον αέρα, στη στεριά και στις
θάλασσες σαν να είναι σκουπιδότοποι.
Αυτή είναι μία αυτοκτονική συμπεριφορά.
Πρέπει να σταματήσουμε τον πόλεμο στη
φύση και να τη θεραπεύσουμε.
Αυτό σημαίνει τολμηρή δράση για το κλίμα,

προκειμένου να περιορίσουμε την αύξηση
της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον ενάμιση βαθμό Κελσίου και να προσαρμοστούμε
στις αλλαγές που έρχονται. Σημαίνει επίσης
τη μείωση της μόλυνσης με τη δημιουργία κυκλικών οικονομιών που μειώνουν τα
απορρίμματα.
Τα βήματα αυτά θα προστατεύσουν το μοναδικό μας σπίτι και θα δημιουργήσουν εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίες. Η ανάκαμψη
από την πανδημία του COVID-19 αποτελεί την ευκαιρία να θέσουμε τον κόσμο σε
ένα καθαρότερο, πιο πράσινο και βιώσιμο
δρόμο.
Στην Διεθνή Ημέρα Μητέρας Γης, ας δεσμευτούμε όλοι να εργαστούμε σκληρά για
την αποκατάσταση του πλανήτη μας και τη
συμφιλίωση με την φύση.

bridal bed. A baby crib is delivered to the
upper floor for good measure. All is ready
for the honeymoon until Elsa asks the wrong
question. That is a deal breaker, of course,
and a heart-broken Lohengrin sets the
house on fire.
In the end Lohengrin wearing the same
clothes as in the beginning, unshaven for
a couple of weeks (we never see him clean
shaven) takes his swan in his arms which
turns into the the rightful Duke. Elsa is left
standing alone and order is restored in
Brabant.
A few words about the 2016 production by
the Deutsche Oper Berlin. Director Kasper
Holten starts with the stage littered with
the corpses of soldiers. The succession
problem in Brabant has become a civil war.
Some women check out the corpses trying
to identify loved ones in a horrifying scene.
Lohengrin, we all know, does not want to
reveal his name but he does not mind being
recognized. In this production he wears the
wings of a swan on his shoulders. I found it
difficult to see him as a heroic knight while
wearing wings.
The honeymoon suite consists of just one
ordinary bed. This Lohengrin may be a
knight of the Holy Grail but he is also randy.
He gets rid of his wings, drops his sword,
takes off his robe and prepares for what

couples do on their honeymoon. The
audience laughed.
I readily admit that I enjoyed the
performance but as happens at times the
director’s peccadillos don’t always work.
Finally, a few words about the 2018
production at the Royal Opera House,
Covent Garden, directed by David Alden
with sets by Paul Steinberg and costumes
by Gideon Davey. The opera is set in a
devastated city after a war. The action
takes place in a bombed building where
only the outer walls have survived.
Alden saves us from having to watch a
swan drag Lohengrin’s boat unto the scene.
Judicious use of lighting suggests his arrival
as the knight who will fight for Elsa and that
is all we need.
But the swan or swans are not entirely left
out. Near the end, as Lohengrin is about to
depart because he was betrayed into having
to reveal his identity, large red and black
banners with white swans emblazoned on
them are dropped across the stage. They
are frightfully similar to the large banners
with swastikas that were used by the Nazis.
It is an unexpected and startling scene.
As Lohengrin walks quickly off the stage
and disappears. Elsa falls to her death,
the banners come crashing down and the
old order disappears. Gottfried, the rightful
duke appears, and order is restored. I found
the scene breathtaking and the production
awesome.
There are many recordings of Lohengrin on
CD and DVD. At about three and a half hours
each you can have a lot of fun and survive
Covid-19 lockdowns more easily. Maybe.
Lohengrin by Richard Wagner was
streamed by the Metropolitan Opera of
New York on April 19, 2021. For more
information go to metopera.org/
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN MISSION
Φθάνοντας στην Μεγάλη Εβδοµάδα, βλέπουµε ότι για ακόµη µία φορα οι Εκκλησίες
µας έχουν τεράστιους περιορισµούς. Θα
ηταν απαιτούµενο οι Αρχιερείς της Εκκλησίες να µάχονταν για το ποίµνιό τους και να
διαπραγµατεύονται µε την κυβέρνηση για
ισότιµες ελευθερίες. Αφενος τα µαγαζιά τροφίµων είναι γεµάτα µε κόσµο σε ποσοστό
χωρητικότητας 25%, αφετερου οι Εκκλησίες
που προσφέρουν την Πνευµατική Τροφή
µας, επιτρέπονται µόνο 10 άτοµα, και ας
χωρούν 800 ή 200! Γιατί η Ιεραρχία δεν δίνει
µάχη, τουλάχιστον να έχουµε τους ίδιους
περιορισµούς µε όλα τα άλλα µαγαζιά;

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
Του Αυγουστίνου Καντιώτη
Αγαπητοί, πρέπει να οµολογήσουµε µία πικρή αλήθεια. Οι πιστοί, που αγωνίζονται για
να κρατήσουν την Ορθοδοξία, είναι ολίγοι.
Το ρεύµα το µεγάλο και το απέραντο είναι
εκείνο που σιγά – σιγά έχουν αποµακρυνθεί
από την ορθόδοξο πίστη.
Θα πω ένα λόγο, που ποτέ δεν τον είπα.
Θα τον πείτε εγωιστικό, αλλά σας δίνω µια
ζυγαριά, για να ζυγίσετε παπάδες, δεσποτάδες και όλο τον κλήρο και όλους τους θεολόγους. Η ζυγαριά αυτή ποια είναι; Ποιο
είναι το γνώρισµα του παπά; Να µαζεύει

Η πικρή αλήθεια
πρόσφορα; Να κάνει ωραίες ακολουθίες;
Να κηρύττει χαριτωµένα και να χρηστολογεί από του άµβωνος και να δακρύζουν τα
µάτια µερικών δεσποιναρίων για τους στοχαστικούς του λογισµούς; Ποιο είναι το γνώρισµα του παπά και του δεσπότη σ’ αυτά τα
δύσκολα χρόνια;
Το γνώρισµα του δεσπότη και του παπά
είναι η µαχητικότης, η παρρησία. Είναι
εκείνο που είπε ο απόστολος Παύλος, ότι
«Οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού
διωχθήσονται».
Αν δείτε παπά, αν δείτε θεολόγο, αν δείτε
µητροπολίτη και αρχιεπίσκοπο, που δεν διώκεται, αλλά απολαύει της αγάπης και της
εκτιµήσεως όλων, τότε έχει εφαρµογή ο λόγος του Χριστού «Ουαί όταν καλώς υµάς είπωσι πάντες οι άνθρωποι», να ξέρετε πολύ
καλά ότι αυτός δεν βαδίζει καλώς. Ή αν λέγεται ορθόδοξος και δεν θέλει να αντιµετωπίσει το ρεύµα, την χιονοστιβάδα αυτή που
κατέρχεται για να διαλύσει τον κόσµο.
Ο παπάς ο ορθόδοξος πάει κόντρα µε τα
ρεύµατα. Ο Μέγας Αθανάσιος ένας ήτο,
αλλά κράτησε στους ώµους του ως Άτλας
ολόκληρη την Ορθοδοξία. Ο Μάρκος ο

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

Ευγενικός ένας ήτο, αλλά κράτησε στα χέρια του ολόκληρη την Ορθοδοξία. Ο ιερός
Φώτιος τα ίδια.
Ολίγοι είναι, αλλά δεν νικάει µε τα νούµερα,
νικάει µε την πίστη. Γιατί όσο αξίζει ένας πιστός παπάς, όσο αξίζει ένας πιστός επίσκοπος, όσο αξίζει ένας πιστός αρχιεπίσκοπος,
όσο αξίζει ένας λαϊκός και µία γυναίκα δεν
αξίζει ολόκληρος ο ντουνιάς.
Λοιπόν να µη πτοούµεθα διότι γίνεται αυτή
η προδοσία της πίστεως µας δεξιά και
αριστερά.
Ένα σας συνιστώ.
Μη µου λέτε, ότι Αυτός είναι καλός, αυτός
είναι θεολόγος σπουδαίος, αυτός κάνει

διαλεκτική, αυτός άνοιξε ακαδηµία του Πλάτωνος και άµα τον ακούσεις είναι θαύµα!…
Μέτρησε τον αν έχει µία σπίθα από το Μάρκο τον Ευγενικό, αν έχει µία σπίθα από τον
ιερό Φώτιο, αν έχει µία σπίθα από τον Κηρουλάριο, αν έχει µία σπίθα από τον Παπουλάκο (ο αγράµµατος αυτός στάθηκε
απέναντι ολόκληρου του κόσµου).
Τα λέγω αυτά έχων επίγνωση της θέσεως
µου ως Έλληνος και ως επισκόπου έχοντος
τεράστια ευθύνας. Είµεθα έτοιµοι τα πάντα
να θυσιάσωµεν. Τολµώ, ίσως για τελευταία φορά από του βήµατος αυτού, να πω:
Όσοι αγαπάτε το Χριστό, όσοι αγαπάτε την
Εκκλησία, έχουµε την Παναγία µαζί µας,
έχουµε µαζί µε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την ορθόδοξο
πίστη µας.
Όσοι είναι µε το διάβολο, να κάτσουν κάτω,
να κλείσουν τα στόµατα τους. Διότι διάβολος είναι η δειλία των, διάβολος είναι η δελεαστικότης των, διάβολος τα επιχειρήµατα
των, που ζητούν να ψυχράνουν µια χούφτα
ανθρώπων οι οποίοι βασανίζονται και τυραννιούνται και διώκονται για την πίστη του
Χριστού µας.

μια σκέψη ούτε μια λέξη.
Πολλοί νέοι άνθρωποι της «νέας εποχής»
μιας καινούριας αιρέσεως, που παρασύρει
και ορθοδόξους αδελφούς μας, φαντάζονται ότι τα ξενύχτια και οι ηδονικές απολαύσεις, θα γεμίσουν με ευτυχία τη ζωή τους.
Πόσο όμως πλανώνται τα καϋμένα τα παιδιά! Θέλετε ένα παράδειγμα: Ζούσε κάποιος
φοιτητής με όνειρα μεγάλα. Η ψυχή του ποθούσε στο βάθος τον Χριστό αλλ’ αυτός την
έτρεφε με τα ξυλοκέρατα της αμαρτωλής
ζωής. Πίστευε ότι ο πλούτος, οι κοσμικές
συναναστροφές, η πολυτέλεια του σπιτιού,
το κομψό αυτοκίνητο και οι απολαύσεις που
προσφέρει άφθονες η σύγχρονη κοινωνία,
είναι το παν για την ευτυχία του. Όλα αυτά

τα κατέκτησε σε λίγα χρόνια. Αλλά η ψυχή
του έμεινε άδεια και έρημη. Και μια μέρα
είπε σε κάποιο φίλο του. Όλα όσα έβαλα
στο νου μου τα απόκτησα. Όμως δεν είμαι
ευτυχισμένος. Μέσα μου έχω ένα άδειο,
βαθύ πηγάδι. Με τι θα το γεμίσω;
Το παράδειγμα αυτό δείχνει ότι η ψυχή μας
δεν ημπορεί να γεμίσει, χωρίς τον Χριστό,
έστω κι αν διαθέτει πλούσια τα υλικά αγαθά.
Ο Χριστός που εξαγόρασε με το Τίμιο Αίμα
Του τις ψυχές μας, έγινε ο Βασιλιάς των ψυχών μας. Ο Βασιλιάς και της δικής μου και
της δικής σου ψυχής.
Έχομε όμως κάνει αληθινά τον Λυτρωτή
Χριστό Βασιλιά της ψυχής μας; Του έχομε
δώσει ολόκληρη την καρδιά μας;

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΜΗ ΦΟΒΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡ ΣΙΩΝ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΟΥ
ΕΡΧΕΤΑΙ, ΕΠΙ ΠΩΛΟΝ ΟΝΟΥ»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (κατά Ιωάννη, κεφ. 12: 1 - 18

ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΣΟΥ;
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ και επιβλητική η είσοδος
του Κυρίου μας στην αγία πόλη Ιερουσαλήμ. Με αλαλαγμούς χαράς και μεγάλο ενθουσιασμό Τον υποδέχεται ο λαός. Χωρίς
καμμία οργανωμένη προσπάθεια εκατομμύρια κόσμου με τα κλαδιά των βαΐων στα
χέρια, υποδέχονται ζητωκραυγάζοντας τον
ερχόμενο Βασιλέα: «Ωσαννά, ευλογημένος
ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο Βασιλεύς
του Ισραήλ».
Όμως δεν έχει τίποτε η είσοδος του Ιησού
στα Ιεροσόλυμα, που να μοιάζει με τον θρίαμβο των Ρωμαίων νικητών και Βασιλέων.
Είναι ο πνευματικός Βασιλιάς των ψυχών
και όχι κοσμικός Βασιλιάς, όπως τον περίμεναν πολλοί Εβραίοι στην εποχή του.
Αυτή τη μεγάλη αλήθεια την διεκήρυξε και ο
ίδιος ο Χριστός ενώπιον του Πιλάτου. Ο Πόντιος Πιλάτος ο Ρωμαίος ηγεμών του έθεσε
το ερώτημα: «ουκούν Βασιλεύ ει συ;» = είσαι λοιπόν συ βασιλεύς;» (Ιωαν. 18:37). Και
ο Κύριος δεν αρνήθηκε ότι είναι Βασιλιάς.
Αλλά του έκανε την διευκρίνηση, ότι δεν είναι κοσμικός Βασιλιάς, με πολιτική έννοια,
αλλά πνευματικός Βασιλιάς: «Η Βασιλεία η
εμή ουκ έστι εκ του κόσμου τούτου» (Ιωαν.
18:36) = η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται
από τον κόσμον αυτόν».
Μέσα στα βάθη της ψυχής του πιστού είναι
η Βασιλεία του Θεού. Εκεί λοιπόν πρέπει να
είναι και ο Χριστός, ο Βασιλιάς της ψυχής
μας.

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή φαίνεται καθαρά πως ο Κύριός μας είναι Βασιλιάς
για την ψυχή της Μαρίας της αδελφής του
Λαζάρου. Διότι η Μαρία έχυσε στα πόδια
του Χριστού το πολύτιμο μύρο που είχε και
κατόπιν τα σπόγγισε με τα μαλλιά της. Η
πράξη αυτή έδειχνε τη μεγάλη αγάπη, ευγνωμοσύνη και την αφοσίωση της ψυχής
της στο Χριστό. Με τον τρόπο της αυτό διακηρύττει ότι έχει κάνει τον Κύριο, Βασιλιά
της ψυχής της.
Εμείς άραγε έχομε κάνει τον Χριστό Βασιλιά
της ψυχής μας; Τι σημαίνει η υπέροχη αυτή
αλήθεια;
Πρώτα – πρώτα σημαίνει ότι η ψυχή μου
αγαπά το Χριστό περισσότερο από κάθε
άλλο πρόσωπο ή πράγμα του κόσμου τούτου. Η ψυχή μου αναζητά και διψά τον Κύριο. «Εδίψησέ σε η ψυχή μου», αναφωνεί ο
ψαλμωδός.
Ακόμα η ψυχή μου αγαπά να σκέπτεται, να
ενθυμείται, να μνημονεύει το άγιο όνομα του
Θεού. «Μνημονευταίον του Θεού μάλλον η
αναπνευσταίον». Δηλαδή περισσότερο απ’
ότι αναπνέεις, να θυμάσαι τον Θεό σου.
Όμως οι επιθυμίες του σημερινού ανθρώπου είναι τόσο διαφορετικές. Οι σκέψεις, οι
συζητήσεις πολλών χριστιανών στρέφονται
δυστυχώς σε υλιστικούς στόχους: χρήμα,
χοροεσπερίδες, αυτοκίνητα, δεξιώσεις, ανέσεις και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και για
το Χριστό, το Βασιλιά της ψυχής μας ούτε
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Anixiatiki (Spring) Salad
•

Bakaliaros Skordalia
•
•
•
•
•
•

approx. 1lb. of salt cod fillets (soaked
& water changed 3-4 times until salt
is removed)
1 bottle of beer
3/4 cup of all purpose flour
3/4 cup of corn starch
salt and pepper to taste
flour for dredging

•
•
•
•
•
•
•

sunflower oil for frying
Potato Skordalia
3 Russet (starchy) potatoes
5-6 cloves of garlic, minced
approx. 1/2 cup of extra-virgin olive
oil
good wine vinegar to taste
sea salt to taste

1.
Place
your
potatoes (skins on) in a pot
of water that’s lightly salted.
Bring to a boil and then
reduce to a simmer and cover.
Boil until the potatoes are fork
Πήτερ
tender. Allow the potatoes to
Μινάκης
cool or drain and replace the
pot with cold water to speed
the cooling process.
2.
When the potatoes are cool enough
to handle, peel with the back of your knife and
and pass through a ricer. Add your minced
garlic and mix with a fork. Pour a slow stream
of olive oil while continuing to stir. Add sea salt and some wine vinegar and taste and adjust
seasoning. Cover with cling wrap and set aside (or place in the fridge if making much ahead
of time).
3.
After you’ve sufficiently soaked your salt cod, pat dry and cut into small portions.
Season with salt and pepper and dredge in flour and set aside.
4.
Add all your dry ingredients in to a bowl and mix with a fork. Now while whisking,
gradually add the beer to the flour until you get a thick batter (slightly thinner than pancake
batter). Drink any remaining beer.
5.
Heat your oil (about 2 inches deep) to about 360F and then dip your cod fillets in
the batter then place carefully into the hot oil. Fry in batches until golden brown. Place the
fried fillets on a platter covered in paper towels. Sprinkle some sea salt on them, serve with
lemon wedges, Skordalia and some Vlita.

Μπακαλιάρος Σκορδαλιά
•

•
•
•
•

περίπου 1 λίβρα. παστά φιλέτα μπακαλιάρου (εμποτισμένο με αλάτι,
αλλαζουμε νερό 3-4 φορές μέχρι να
αφαιρεθεί το αλάτι)
1 μπουκάλι μπύρας
3/4 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
3/4 φλιτζάνι άμυλο καλαμποκιού κορν φλάουρ
Αλάτι και πιπέρι για να γευτείς

•
•
•
•
•
•
•

αλεύρι για τηγάνισμα
ηλιέλαιο για τηγάνισμα
Πατάτα Σκορδαλιά
3 πατάτες Russet (αλεσμένες)
5-6 σκελίδες σκόρδο, κοπανισμένο
περίπου 1/2 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
καλό ξίδι
θαλασσινό αλάτι για γεύση

1.
Τοποθετούμε τις πατάτες με τη φλούδα σε μια κατσαρόλα με νερό που είναι ελαφρώς αλατισμένο. Αφήνουμε να βράσουν και μετά σιγοβράζουμε και καλύπτουμε. Βράζουμε μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες. Αφήνουμε τις πατάτες να κρυώσουν ή να στραγγίσουν και αντικαθιστούμε το δοχείο με κρύο νερό.
2.
Όταν οι πατάτες είναι αρκετά δροσερές για να τις χειριστούμε, ξεφλουδίζουμε με
το πίσω μέρος του μαχαιριού και τις περνάμε μέσα από ένα μύλο. Προσθέτουμε το κοπανισμένο σκόρδο και ανακατεύουμε με ένα πιρούνι. Ρίχνουμε με αργή ροή το ελαιόλαδο
ενώ συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Προσθέτουμε θαλασσινό αλάτι και λίγο ξίδι κρασιού
και δοκιμάζουμε και ρυθμίζουμε το καρύκευμα. Καλύπτουμε με το περιτύλιγμα και αφήνουμε στην άκρη (ή τοποθετούμε στο ψυγείο εάν το ετοιμάσετε πολύ νωρίτερα).
3.
Αφού έχουμε μουλιάσει αρκετά τον μπακαλιάρο αλατιού , τον στεγνώνουμε και
τον κόβουμε σε μικρές μερίδες. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και βυθίζουμε στο αλεύρι
και τα αφήνουμε στην άκρη.
4.
Προσθέτουμε όλα τα ξηρά συστατικά σε ένα μπολ και ανακατεύουμε με ένα πιρούνι. Τώρα, ενώ χτυπάμε ελαφρά, προσθέτουμε σταδιακά την μπίρα στο αλεύρι μέχρι
να πάρουμε ένα παχύρρευστο μείγμα(ελαφρώς λεπτότερο από το τηγανίτα). Πιείτε την
υπόλοιπη μπίρα.
5.
Ζεσταίνουμε το λάδι (βάθος περίπου 2 ίντσες) σε περίπου 360 Φαρενάιτ και στη
συνέχεια βυθίζουμε τα φιλέτα μπακαλιάρου στο κουρκούτι και τα τοποθετούμε προσεκτικά στο ζεστό λάδι. Τηγανίζουμε σε παρτίδες μέχρι να ροδίσουν. Τοποθετούμε τα τηγανητά
φιλέτα σε μια πιατέλα καλυμμένη με χαρτοπετσέτες για να πιει το λάδι. Πασπαλίζουμε με
λίγο θαλασσινό αλάτι, σερβίρουμε με σφήνες λεμονιού, σκορδαλιά και λίγα βλήτα.

•
•
•

(for six)
Approx 450gr. of Spring or Mesclun
salad mix
2 scallions, chopped
3 Tbsp. of chopped fennel or dill
fronds
1/2 cup of pine nuts

•
•
•
•
•
•

Warm Vinaigrette
1/3 cup extra-virgin olive oil
3 Tbsp. warm water
3 Tbsp. Balsamic vinegar
1 Tbp. good honey (Greek if possible)
1 tsp. Dijon mustard
sea salt and cracked black pepper
to taste

1.
Thoroughly wash your salad
greens and remove excess water. I use a
salad spinner. Add your chopped scallions
and and reserve.
2.
In a small skillet over medium
heat, toast your pine nuts while constantly
shaking the skillet. As soon as you can
catch the aroma of the pine nuts, take off
the heat and reserve in a small bowl.
3.
To make the vinaigrette, place your
Balsamic vinegar in a small pot along with
the mustard, honey and water. Heat over
medium-low heat and simmer for a couple
of minutes. Take off the heat and whisk
in the olive oil and add salt and pepper to
taste. Reserve and keep warm until the salad is served.
4.
Pour the warm vinaigrette over your salad along with the pine nuts, chopped dill
(or fennel fronds) and gently toss. Serve while the dressing is still warm.

Ανοιξιάτικη σαλάτα

•
•
•
•
•

( 6 μερίδες)
Περίπου 450 γρ. μείγμα σαλάτας ή
Mesclun
2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
3 κουταλιές της σούπας. ψιλοκομμένο μάραθο ή άνηθο
1/2 φλιτζάνι κουκουνάρι
Ζεστό βινεγκρέτ
1/3 φλιτζάνι αγνό παρθένο ελαιόλαδο

•
•
•
•
•

3 κουταλιές της σούπας. ζεστό νερό
3 κουταλιές της σούπας βαλσάμικο
ξίδι
1 κουταλιά της σούπας καλό μέλι (αν
είναι δυνατόν ελληνικό)
1 κουτ. μουστάρδα Ντιζόν
θαλασσινό αλάτι και φρέσκο μαύρο
πιπέρι

1.
Πλένουμε σχολαστικά τα χόρτα της σαλάτας και αφαιρούμε ότι νερό υπάρχει.
Προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα κρεμμυδάκια και τα αφήνουμε στην άκρη.
2.
Σε μια μικρή κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, ψήνουμε τα κουκουνάρια ενώ ανακινούμε συνεχώς το τηγάνι. Μόλις πιάσουν το άρωμα τα κουκουνάρια, κατεβάζουμε από τη
φωτιά και τα διατηρούμε σε ένα μικρό μπολ.
3.
Για να φτιάξουμε το βινεγκρέτ, βάζουμε το βαλσάμικο ξύδι σε μια μικρή κατσαρόλα μαζί με τη μουστάρδα, το μέλι και το νερό. Ζεσταίνουμε σε μέτρια-χαμηλή φωτιά και
σιγοβράζουμε για μερικά λεπτά. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, χτυπάμε το ελαιόλαδο και
προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι για γεύση. Κρατάμε και διατηρούμε το ζεστό μείγμα μέχρι
να σερβιριστεί η σαλάτα.
4.
Ρίχνουμε το ζεστό βινεγκρέτ πάνω από τη σαλάτα μαζί με τα κουκουνάρια, τον
ψιλοκομμένο άνηθο (ή μάραθο) και ανακατεύουμε απαλά. Σερβίρουμε ενώ το βινεγκρέτ
είναι ακόμα ζεστό.

Order my latest cookbook,
Everything Easy Mediterranean
Mediterranean cuisine is celebrated the world over for its fresh and healthy
ingredients, vibrant flavors, and complex recipes. The diet centers around
fresh vegetables and fruits, whole grains, seafood and lean meats, nuts--and,
of course, olive oil. Now, you can re-create healthy, classic
Mediterranean meals right at home, including:

•
•
•
•
•
•
•

Breakfast Baklava French Toast
Olive and Red Pepper Dip
Tuscan Chicken and Sausage Stew
Bean and Olive Salad
Shrimp and Pasta of St. Nicholas
Pistachio-Crusted Halibut
Herb and Lemon Couscous

Order now from amazon.com or find
on location at Serano Bakery

ΨΥΧΑΓΩΓΊΑ
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Έσκαβε ο Τοτός στην αυλή του μια
τρύπα. Περνούσε ο γείτονας και είδε
τον Τοτό να σκάβει. Τον ρωτάει:"Τι
κάνεις εκεί μικρέ;"
"Πέθανε το καναρίνι μου και το θάβω",
αποκρίνεται ο Τοτός με σκυμμένο το
κεφάλι.
"Και γιατί κάνεις τόσο μεγάλη τρύπα;"
ξαναρωτάει ο γείτονας.
"Γιατί το καναρίνι μου είναι μέσα στον
ηλίθιο τον γάτο σου", απαντάει ο Τοτός.

Ένα ζευγάρι με τον τρίχρονο γιο τους
πήγαν στο ζωολογικό κήπο.
Ο μικρός βλέπει για πρώτη φορά στη
ζωή του παγώνια και εκστασιασμένος
φωνάζει στον πατέρα του:
- Μπαμπά μπαμπά κοίτα. Άνθισαν οι
κότες!

29

30
23 Παρασκευή

Αγ. Γεωργίου
Τροπαιοφόρου/
Γεωργίου του
Κυπρίου
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24 Σάββατο

25 Κυριακή

26 Δευτέρα

27 Τρίτη

Η Έργεσις του
Λαζάρου

Κυριακή των
Βαiων

Μ. Δευτέρα
Ιωσήφ του
Παγκάλου

Μ. Τρίτη
Παραβολή των
Δέκα Παρθένων

Tο τριήμερο του Λαζάρου και των Βαϊων, ενταγμένο στον κύκλο των ανοιξιάτικων εορταστικών
εκδηλώσεων, παράλληλα προς τον θρησκευτικό
χαρακτήρα του αγγέλματος της Ανάστασεως του
Χριστού, περιλαμβάνει νεκρολατρικά και γονιμικά έθιμα, αγερμικά τραγούδια παιδιών, κυρίως
κοριτσιών αλλά και ενηλίκων γυναικών, που περιέφεραν ομοίωμα νεκρού, χτυπώντας ρυθμικά
κουδούνια και τραγουδώντας το τραγούδι του
Λαζάρου και συγκέντρωναν κυρίως αβγά για το
Πάσχα.
Σύμφωνα με το ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Λάζαρος
ήταν φίλος του Χριστού και πέθανε στη Βηθανία.
Εις την πόλη Βηθανία,
Μάρθα κλαίει και
Μαρία Λάζαρο τον αδερφό τους,
τον πιστό και γκαρδιακό τους.
Έπειτα από τέσσερις μέρες ο Χριστός τον ανάστησε, για να δείξει τη νίκη κατά του θανάτου και
να προετοιμάσει το έδαφος για τη δική του ανάσταση. Η παράδοση λέει πως ο Λάζαρος τρόμαξε
τόσο πολύ στον Κάτω Κόσμο, που πια δεν ξαναγέλασε στη δεύτερη ζωή του:
είδα φόβους, είδα τρόμους,
είδα βάσανα και πόνους.
Αλλού κορίτσια με στολισμένα καλαθάκια ή
ομοίωμα του Λαζάρου γυρνούν και λένε το Λάζαρο και οι νοικοκυρές τα φιλοδωρούν με αβγά.
Ήρθ’ ο Λάζαρος, ήρθαν τα Βάγια Βάγια,
ήρθ’ η Κυριακή που τρώνε τα ψάρια.
Βάγια Βάγια των Βαγιώ
τρώνε ψάρι και κολιό
και την άλλη Κυριακή
τρώνε το ψητό τ’ αρνί.
Πού ‘σουν, Λάζαρε, πού είναι η ταφή σου,
πού ‘ν’ η μάνα σου κι η δόλια η αδερφή σου;

28 Τετάρτη

Μ. Τετάρτη
Της αλείψασης
τον Κύριον

29 Πέμπτη

Μ. Πέμπτη
Του Μυστικού
Δείπνου

Λάζαροι - Λαζαρίνες – Βάια
Στην Κύπρο γίνεται αναπαράσταση της νεκρανάστασης του Λαζάρου,
ενώ στην περιοχή της Κοζάνης νέες κοπέλες, στολισμένες με λουλούδια, οι Λαζαρίνες, χορεύουν τελετουργικά και τραγουδούν ανοιξιάτικα
τραγούδια. Το τραγούδι του Λαζάρου προετοιμάζει για το Πάθος του
Χριστού και την Κάθοδο στον Αδη αλλά και την εκ νεκρών Ανάσταση. Οι
Λαζαρίνες, γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι κρατώντας στα χέρια ένα ομοίωμα του Λαζάρου, φτιαγμένο από τον κόπανο, που πλένουν τα ρούχα,
ντυμένο με πολύχρωμα πανιά, σα να κρατούν μωρό φασκιωμένο, ή τη
ρόκα ή καλάμια ή και μια κούκλα στολισμένη με πολύχρωμα λουλούδια,
κορδέλλες και παρδαλά πανιά. Στη Σκύρο αντί για όλα αυτά παίρνουν
τη σιδεροχουλιάρα (=κουτάλα τρυπητή) και βάζουν μαργαρίτες σε κάθε
τρύπα. Στη μέση βάζουν ένα γαρυφαλλάκι κόκκινο και φτιάχνουν ένα
πρόσωπο. Δένουν ένα ξύλο σταυρωτό πάνω στην κουτάλα, σαν χέρια
και φορούν ένα πουκαμισάκι. Κάνουν το Λάζαρο. Γυρίζουν τα σπίτια και
συγκεντρώνουν λεφτά, αβγά, ό,τι έχουν. Αλλού αντί για κόπανο έχουν
ένα καλαθάκι στολισμένο με λουλούδια. Στην Κρήτη κάνουν ένα σταυρό
με καλάμια και τον στολίζουν με κολαϊνες από λεμονανθούς και κόκκινα
λουλούδια.
Στην Κύπρο αντί για ομοίωμα ένα παιδί παρίστανε τον Λάζαρο,
ντυμένο με λουλούδια. Γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι, ο Λάζαρος έπεφτε κάτω και παρίστανε τον νεκρό και κάποιο από τα παιδιά φώναζε:
«Λάζαρε, δεύρο έξω!» Τότε πετιόταν επάνω. Ανάλογα έθιμα νεκρανάστασης συνηθίζονταν στον ελληνικό χώρο κατά τη διάρκεια της άνοιξης
(Ζαφείρης στην Ήπειρο, Φουσκοδέντρι στην ορεινή Κορινθία, Μάηδες
στο Πήλιο κ.ά.).
Στην Ήπειρο (Σούλι, Πωγώνι, Αργυρόκαστρο κ.α.), όπως περιγράφεται στο περιοδικό Μπουκέτο του 1929, τα τραγούδια του Λαζάρου συνοδεύονται από κυπριά (είδος μεγάλων κουδουνιών), κρεμασμένα σε μια
σανίδα, την οποία κινούν τα παιδιά ρυθμικά, σα να κοσκινίζουν αλεύρι.
Για κάθε τραγούδι και εγκώμιο για τους ενοίκους του σπιτιού, που θα
πουν τα παιδιά, θα πάρουν κι ένα αβγό.
Η καλή υποδοχή των παιδιών για να τραγουδήσουν τον Λάζαρο ήταν

περίπου υποχρεωτική και αντίθετη συμπεριφορά
είχε ως επακόλουθο το αντίστοιχο δίστιχο:
Στο σπίτι όπου κάθεσαι, κούκκος να μη λαλήσει
Μήτε ποτές αβγό να δεις κι η κότα σ’ να ψοφήσει.
Ή όπως στην Ικαρία:
Λάζαρος στην πόρτα σου / Να ψοφήσει η κότα
σου.
Και τ’ αβγά τηγανητά / στην ψυχή σου κολλητά.
Αντί για την ευχή: Λάζαρος στην πόρτα σου / να
γεννάει η κότα σου.
Το Σάββατο του Λαζάρου στολίζουν την εκκλησία με δάφνες, βάγια και κλαδιά ελιάς τα οποία
μεταφέρουν τα νεαρά αγόρια. Στο Πήλιο οι νύφες
της χρονιάς φτιάχνουν μπουκετάκια με κεντημένα
βάγια (δάφνες) και λουλούδια δεμένα με κορδέλλες και τα πηγαίνουν σ’ ένα πανέρι στην εκκλησία
την Κυριακή των Βαϊων. Μετά τη λειτουργία τα μοιράζουν στους συγγενείς και τους φίλους. Παλιότερα έγραφαν και τα ονόματα κάθε οικογένειας στο
μπουκετάκι. Στην Κύπρο πηγαίνουν στην εκκλησία
ολόκληρη ελιά. Από αυτή κόβουν και μοιράζουν
κλωνάρια, τα οποία τοποθετούν στο εικονοστάσι.
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Η σειρά σας
έρχεται
σύντομα.

To πρόγραμμα εμβολιασμού COVID-19 του Οντάριο βοηθά να
σταματήσει η εξάπλωση και να σωθούν ζωές.
Χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την επαρχία εμβολιάζονται κάθε μέρα.
Ενώ ο εμβολιασμός συνεχίζεται, πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να φοράμε μάσκα, να πλένουμε τα χέρια μας
και να διατηρούμε την απόστασή μας.
Μάθετε περισσότερα στο ontario.ca/covidvaccineplan ή τηλεφωνείστε στο 1-888-999-6488 για βοήθεια σε
300 γλώσσες.

Με έξοδα της κυβέρνησης του Οντάριο
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