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Αντίο Μίκη

Κερδίζοντας την αθανασία με δυο νότες

Μίκης (Μιχάηλ) Θεοδωράκης
29 Ιουλίου 1925 - 2 Σεπτεμβρίου 2021
TIFF begins
From drive-ins to digital screenings
The Toronto International Film Festival
kicked off on Thursday with a variety
of physical and digital film screenings
available despite a fourth wave of the
COVID-19 pandemic.
In 2020, the festival offered a limited
number of physical, socially distanced
screenings as the world grappled with
the deadly and highly-contagious
coronavirus.
This year, however, the festival will
provide more in-person screenings,
as theatres reopened across Ontario
this summer with capacity limits of
50 per cent, up to 1,000 people. Along

with in-person screenings, driveins, outdoor screenings and digital
screenings are returning to the festival
this year.
For a second year in a row, TIFF
will offer a digital platform with an
abundance of digital screenings for
the public to rent and view online. Most
of these screenings can be rented from
the comfort of your home for $19 to $26
for four hours.
A full list of in-person and digital
screenings
along
with
ticket
information can be found on TIFF’s
website

ΔΕΘ – Επανεκκίνηση
επιδιώκει η κυβέρνηση – Τα
μέτρα που θα ανακοινώσει
ο πρωθυπουργός

σελίδα 10

Ιστορικό ρεκόρ
αιολικής παραγωγής
και ευρωπαϊκή πρωτιά
για την Ελλάδα

σελίδα 11

Το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό στοιχείο συνιστούν σε όλο τον
κόσμο τα πρώτα μέτρα της μουσικής σύνθεσης του Μίκη Θεοδωράκη για τον «Ζορμπά» του Μιχάλη Κακογιάννη.
Επικαλούμενος το διάσημο αυτό μουσικό έργο, ο Λουξεμβούργιος βιογράφος του Έλληνα συνθέτη, Γκι Βάγκνερ, είχε κάποτε
ισχυριστεί ότι ο Μίκης Θεοδωράκης είναι σημαντικότερος από
τον Μπετόβεν.
Την άποψη αυτή υπενθύμισε, μάλιστα, ο Γερμανός μουσικός
Χένινγκ Σμιντ, μιλώντας στην Deutche Welle, με αφορμή, τότε, τα
96α γενέθλια του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη.
«Εκεί που ο Μπετόβεν χρειάστηκε τέσσερις νότες για να κερδίσει την αθανασία με την 5η Συμφωνία, ο Μίκης χρειάστηκε μόλις
δύο, με τη μουσική για τον “Ζορμπά”» επιχειρηματολόγησε ο Γκι
Βάγκνερ, σύμφωνα με τον Χένινγκ Σμιντ.
Ο Γκι Βάγκνερ θεωρούσε, μάλιστα, τον Μίκη Θεοδωράκη τον πιο
μεγάλο μελωδό μετά τον Σούμπερτ, σημειώνοντας ότι υπάρχουν
σήμερα παιδιά ανά τον κόσμο που τραγουδούν τις μελωδίες του,
χωρίς καν να γνωρίζουν ποιος τις έγραψε.
O Mίκης Θεοδωράκης, που η ζωή του και η μουσική του συνδέθηκαν με τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας, θα
ταφεί, όπως είχε ζητήσει, στη γενέτειρα του πατέρα του, Γαλατά
Χανίων, δίπλα στους γονείς και τον αδελφό του. Ρίγη συγκίνησης στην τελευταία υπόκλιση της Κρήτης και της Ελλάδας στον
Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία,
σελίδα 28, 29
όπως του άρμοζε, με τραγούδια και
χειροκροτήματα.

“Γαλλική” Τηλεμαχία των
υποψήφιων Ηγετών
Οι πέντε ομοσπονδιακοί ηγέτες των υποψήφιων κομμάτων για τις επικείμενες
εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, συζήτησαν για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, τις πρόωρες εκλογές και την κλιματική αλλαγή στην πρώτη από τις δύο
επίσημες εκλογικές τηλεμαχίες το βράδυ της Τετάρτης.
Με λιγότερες από δύο εβδομάδες για την τελική αναμέτρηση, οι υποψήφιοι
συντονίστηκαν σε μία δίωρη συζήτηση στη γαλλική γλώσσα και εξέφρασαν
τις πολιτικές και τις υποσχέσεις των, Liberal Justin
Trudeau, Conservative Erin O'Toole, NDP Jagmeet
σελίδα 3
Singh, Bloc Quebecois Yves-Francois Blanchet και
Green Party Annamie Paul.

What the
province has to
say about vaccine
passports

Bank of Canada
keeps key interest rate
target on hold, citing
pandemic-related risks
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Buying Ontario Food
“Is Good For You”

BIRCHMOUNT ROAD

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

Beer, Wine & Cider
Product of South Africa

Product of USA

1

99

Store Made Daily

2

99

//lb 8.80 kg

Premium Ice Cream
2 lt

4

99

Heinz

/each

Astro

3

Country Harvest

398 ml

600 g

Bread

5 2

49

$

4/

/each

Pillsbury

Kellogg’s

400 g

244-280 g

/each

Country Harvest

Bagels

Eggo Waffles

Pizza Pop

/100 g

Aurora

99

/each

Chicken Burger, Strips
or Nuggets

1 lt

5

99

1

99

//lb 7.70 kg

Tomatoes

907 g

Maple Leaf Prime

Ketchup

lb/6.59 kg

Margarine

12x100 g

Roast Beef

49

Becel

Yogurt

Deli Sliced

/ Each

9.03 lb

3

99

3

99

/Each

Whole Chicken

Rib End Pork Chops

3

1

Fresh Ontario Maple Leaf Prime

Fresh Ontario

Lean Ground Beef

Pineapples

49

lb 2.18 kg

lb/4.39 kg

Product of Costa Rica

Romaine Lettuce

¢

99

Chapman’s

Product of Canada

Large Oranges

Green Seedless Grapes

6’s

560-581 g

3

49
/each

7

99
/each

2

49
/each

2

49
/each

2

99
/each

3
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“Γαλλική” Τηλεμαχία των υποψήφιων Ηγετών
Οι πέντε ομοσπονδιακοί
ηγέτες των υποψήφιων
κομμάτων για τις επικείμενες εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου, συζήτησαν για
τους υποχρεωτικούς εμΚατερίνα
βολιασμούς, τις πρόωρες
Γερασκλή
εκλογές και την κλιματική
αλλαγή στην πρώτη από
τις δύο επίσημες εκλογικές
τηλεμαχίες το βράδυ της Τετάρτης.
Με λιγότερες από δύο εβδομάδες για την
τελική αναμέτρηση, οι υποψήφιοι συντονίστηκαν σε μία δίωρη συζήτηση στη γαλλική γλώσσα και εξέφρασαν τις πολιτικές και
τις υποσχέσεις των, Liberal Justin Trudeau,
Conservative Erin O'Toole, NDP Jagmeet
Singh, Bloc Quebecois Yves-Francois
Blanchet και Green Party Annamie Paul.
Οι ηγέτες των κομμάτων θα συμμετάσχουν
επίσης στην επίσημη αγγλική συζήτηση
την Πέμπτη. Ο ηγέτης του Party of Canada
Maxime Bernier δεν πληρούσε τα κριτήρια
που καθόρισε η επιτροπή συζήτησης των
ανεξάρτητων ηγετών για τη συμμετοχή.
Οι συζητήσεις έρχονται θα λέγαμε την κατάλληλη στιγμή για να ξεκαθαρίσει το πολιτικό τοπίο, καθώς οι δημοσκοπήσεις
δείχνουν ότι οι Φιλελεύθεροι και οι Συντηρητικοί έχουν κολλήσει σε μια σφιχτή αμφίδρομη κούρσα, αυξάνοντας το διακύβευμα
αυτού που υπόσχονται οι ηγέτες στους
Καναδούς κατά τη διάρκεια αυτών των
συζητήσεων.
Ακολουθούν μερικά από τα κύρια συμπεράσματα από τη γαλλική συζήτηση της
Τετάρτης:
Εκλογές εν μέσω Πανδημίας
Γιατί γίνονται εκλογές εν μέσω πανδημίας; Αυτό παραμένει ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα μεταξύ των ηγετών των
κομμάτων.
Εν μέσω ερωτήσεων σχετικά με το γιατί οι
Καναδοί πρέπει να πάνε στις κάλπες, αρκετοί από τους αρχηγούς τόνισαν τη σημασία της συνέχισης της συνεργασίας κατά τη
διάρκεια της πανδημίας μετά την απόφαση
των εκλογών.
Ο συντονιστής Patrice Roy ρώτησε τους
ηγέτες αν μπορούν να υποσχεθούν ότι
δεν θα προκηρύξουν εκλογές για τα επόμενα τέσσερα χρόνια αν εκλεγούν με κυβέρνηση μειοψηφίας.
Ο Trudeau απέφυγε την ερώτηση, επαναλαμβάνοντας το σκεπτικό του για την έναρξη εκλογών υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση χρειάζεται σαφή εντολή για να λάβει
αποφάσεις για την ασφαλή οικονομική επάνοδο της χώρας από την πανδημία.
Ο O'Toole είπε ότι "ναι απολύτως" θα δεσμευτεί να μην προκηρύξει άλλες εκλογές
σε σενάριο μειοψηφίας. Τόνισε, όπως και
η Paul, ότι η συνεργασία μεταξύ των κομμάτων είναι απαραίτητη για την οικονομική
ανάκαμψη της χώρας.
"Οι εκλογές είναι ένα σύμπτωμα ή μια συνέπεια του γεγονότος ότι οι άνθρωποι δεν
ψάχνουν να συνεργαστούν και εργάζονται
κομματικά", είπε η Paul στα γαλλικά.
Ο Singh ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι ήταν
"λάθος" να προκυρηχθούν εκλογές εν μέσω
της πανδημίας του COVID-19, αλλά σέβεται
την εντολή που έδωσαν οι Καναδοί στην κυβέρνηση, ενώ ο Blanchet είπε ότι δεν είναι
δική του η απόφαση και απλώς ακολουθεί
τη νομοθεσία.
Ο Blanchet πρόσθεσε ότι το κόμμα του θα
υποστηρίξει οποιαδήποτε κυβερνητικά μέτρα είναι προς όφελος για το Quebec.
Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης

Οι ηγέτες πιέστηκαν να διευκρινίσουν πόσα χρήματα
θα δώσουν στις επαρχίες
για υγειονομική περίθαλψη
και αν αυτό θα ανέλθει στα
επιπλέον 28 δισ. δολάρια
που ζήτησαν οι επαρχιακοί
πρωθυπουργοί.
Ο φιλελεύθερος ηγέτης
Justin Trudeau δεσμεύτηκε για επιπλέον 25
δις δολάρια, με ορισμένες προϋποθέσεις
σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να δαπανηθούν τα χρήματα.
Ο Erin O'Toole είπε ότι μια συντηρητική κυβέρνηση δεν θα έδινε καμία δέσμευση στη
χρηματοδότηση, σεβόμενη την επαρχιακή
δικαιοδοσία.
Ο Yves-Francois Blanchet είπε ότι θα απαιτήσει τα επιπλέον 28 δις δολάρια για τις
επαρχίες.
Ο Jagmeet Singh είπε ότι το NDP θα ενισχύσει τις μεταφορές υγειονομικής περίθαλψης, αλλά δεν θα πει πόσο, ενώ η Annamie
Paul είπε ότι οι Πράσινοι θα συζητήσουν το
θέμα με τις επαρχιακές διοικήσεις.
ANNAMIE PAUL
Ως νέα ηγέτης του Κόμματος των Πρασίνων,
η Annamie Paul αναγνώρισε ότι οι Καναδοί
μπορεί να μην γνωρίζουν τόσο πολύ για
εκείνην όσο τους παρευρισκόμενους αρχηγούς και άδραξε την ευκαιρία να πάρει το
λόγο για να επαναλάβει τις υποσχέσεις του
κόμματός της.
Όταν αναφέρθηκε στο ζήτημα της παραμέλησης των ηλικιωμένων σε σπίτια μακροχρόνιας φροντίδας, η Paul είπε ότι ο
πατέρας της πέθανε σε μία τέτεοια μονάδα
κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της
πανδημίας COVID-19.
Όλοι οι αρχηγοί κατά τη συζήτηση υποσχέθηκαν εθνικά πρότυπα προγράμματα για
σπίτια μακροχρόνιας φροντίδας και αυξημένη χρηματοδότηση για την κάλυψη της
αναβάθμισης των αναγκών.
Στη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, η
Paul τόνισε ότι ο αδελφός της εργάζεται στη
βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου
στην Αλμπέρτα. Εξαιτίας αυτού, η Paul είπε
ότι μπορεί να κατανοήσει εκ βαθέων ότι αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι σίγουροι
για την υλοποίηση των προεκλογικών εξαγγελιών και υποσχέσεων του κόμματος, για
να μεταφέρουμε τον Καναδά σε πλήρως
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030.
Όταν ρωτήθηκε για τη συνάφεια του κόμματός της, η Annamie Paul είπε ότι η πλατφόρμα των Πρασίνων είναι πρακτική και ρεαλιστική, αλλά φιλόδοξη.
Όταν ρωτήθηκε γιατί το κόμμα της δεν έχει
δημοσιοποιήσει ένα σχέδιο κόστους, με
μόνο δύο εβδομάδες να απομένουν στην
προεκλογική εκστρατεία, η Paul απάντησε
ήρεμα και με ψυχραιμία ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα έχει δημοσιοποιήσει όλα τα
στοιχεία που υπολοίπονται. Πρόσθεσε επίσης ότι η σύντομη προεκλογική εκστρατεία
συνέβαλε σε αυτή την καθυστέρηση.
Απαγόρευση όπλων
Ο Erin O'Toole κλήθηκε να διευκρινίσει περαιτέρω τη θέση του σχετικά με τα πυροβόλα όπλα και την απαγόρευση όπλων τύπου
επίθεσης, για τα οποία έχει διαφωνήσει
επανειλημμένα.
Ενώ ο ηγέτης των Συντηρητικών δεσμεύτηκε ότι θα διατηρήσει όλες τις υπόλοιπες
ήδη υπάρχουσες απαγορεύσεις, παράλληλα έθεσε ότι θα στοχεύσει στο λαθρεμπόριο
όπλων και τις συμμορίες , όπου ο Τρουντό
αντιτέθηκε, κατηγορώντας τον κύριο αντίπαλό του ότι δεν είχε ένα σαφές σχέδιο πριν

βυθιστεί σε αυτού του είδους «φλέγων» θέματα .
«Θέτει συμφωνίες με ομάδες συγκεκριμένων συμφερόντων όπως έχει κάνει με τα εμβόλια, μη καθιστώντας τα υποχρεωτικά και
όπως έχει κάνει με τους ανθρώπους που
υποστηρίζουν το λεγόμενον «κίνημα υπέρ
της ζωής» επειδή η πλειοψηφία των μελών
του κόματός του είναι εναντίον της γυναικείας επιλογής», είπε ο Trudeau.
“Ο κ. Trudeau θα έλεγε τα πάντα για να κερδίσει », απάντησε ο O'Toole. «Είμαι υπέρ
της επιλογής».
Ο αρχηγός των NDP Singh παρενέβει δηλώνοντας “δύο όψεις του νομίσματος, τα
ίδια παλιά κόμματα που δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους”.
Καθαρές πηγές νερού στους αυτόχθονες
Οι ηγέτες της ομοσπονδιακής αντιπολίτευσης έσπευσαν να επισημάνουν τις δεκάδες
περιοχές όπου οι κάτοικοι των Πρώτων
Εθνών του Καναδά δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε καθαρό νερό.
Κατά τη διάρκεια της ερώτησης σχετικά με
τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση του
Singh θα χειριζόταν τις ανάγκες για καθαρό
νερό, ο ηγέτης του NDP είπε ότι η έλλειψη
πρόσβασης αυτών των κοινοτήτων σε καθαρό νερό ήταν εντελώς "απαράδεκτη" για
μια πλούσια χώρα όπως ο Καναδάς. Επίσης, καταδίκασε την κυβέρνηση Trudeau
επειδή έδωσε δισεκατομμύρια δολάρια σε
τράπεζες στην αρχή της πανδημίας, αλλά
δεν διόρθωσε την κρίση νερού για τους
αυτόχθονες.
"Δεν πρόκειται να το δεχτώ ως έλλειψη ικανότητας - είναι ντροπή", είπε ο Singh.
Το ζήτημα του καθαρού πόσιμου νερού σε
πολλές απομακρυσμένες αυτόχθονες κοινότητες έφτασε στο επίκεντρο όταν πέρισυ εκκενώθηκε η περιοχή του Neskantaga
First Nation - μιας αυτόχθονης κοινότητας
του Οντάριο που είχε τη μεγαλύτερη καθαρή παροχή νερού στον Καναδά εδώ και 25
χρόνια.
Η κυβέρνηση Trudeau είχε δεσμευτεί πριν
από 6 χρόνια ότι θα τερματίσει όλες τις μακροπρόθεσμες ανάγκες για πόσιμο νερό
στις κοινότητες των First Nations έως τον
Μάρτιο του 2021. Σήμερα, οι Φιλελεύθεροι
έχουν καλύψει τις 109 από αυτές τις κοινότητες παρέχοντας καθαρό πόσιμο νερό και
έχουν εναπομείνει 50 ακόμη, σύμφωνα με
τον Trudeau.
Ο Τρουντό υπερασπίστηκε την πρόοδο της
κυβέρνησής του και είπε ότι υπάρχει ακόμη
ένα σχέδιο, αλλά απέδωσε την αργή πρόοδο στην πανδημία του COVID-19.
Μετά τις δηλώσεις του νυν πρωθυπουργού
οι αρχηγοί των κομμάτων άσκησαν κριτική
για την κυβέρνηση των Φιλελευθέρων.
«Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σχέδιο, όχι μόνο λόγια. Πρέπει να υλοποιήσουμε τα έργα, συνεργαζόμενοι με ιθαγενείς
ηγέτες και αυτόχθονες επιχειρήσεις ». είπε
ο O’Toole.
Ρεκόρ φιλελεύθερης κλιματικής αλλαγής
Με όλα τα ομοσπονδιακά κόμματα να δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε κάποιο βαθμό, οι
ηγέτες έπρεπε να υπερασπιστούν τα σχέδιά

τους για το πώς να ενισχύσουν ή να διατηρήσουν τις οικονομίες του Καναδά,
εάν μειώσουν μια από τις μεγαλύτερες
βιομηχανίες της χώρας.
Ο Trudeau κατέστησε σαφές ότι μόνο
το σχέδιό της παράταξης του θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά με τη συνεχιζόμενη χρήση της επέκτασης του
αγωγού Trans Mountain, την οποία δεν
κατάφερε να διευκρινίσει για το πόσο θα
κρατήσει. Ο ηγέτης των Φιλελευθέρων είχε
προειδοποιήσει επίσης ότι οι Συντηρητικοί
του O'Toole ήθελαν να επιστρέψουν στο
σχέδιο του Stephen Harper για την κλιματική αλλαγή και να παραβιάσουν τις Συμφωνίες του Παρισιού για το Κλίμα - μια κατηγορία που ο ηγέτης των Tory αρνήθηκε.
Ωστόσο, ο Singh έσπευσε να αντιπαρατεθεί
στο ρεκόρ που αναφέρθηκε ο Trudeau για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
«Είχατε έξι χρόνια και πραγματικά, είμαι λυπημένος», είπε ο Singh. «Με στεναχωρεί να
το λέω, αλλά σε έξι χρόνια έχετε το χειρότερο ρεκόρ μεταξύ των χωρών της G7 και
η αλήθεια είναι ότι υποσχεθήκατε να εξαλείψετε τις επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων,
αλλά αντί να το κάνετε, τις αυξήσατε. Πώς
μπορεί λοιπόν να σας πιστέψει ο κόσμος; »
Για τον αν η κυβέρνησή του θα διατηρήσει
τον αγωγό Trans Mountain, ο Singh δεν
απάντησε - απλώς ανέφερε ότι θα λάβει την
απόφαση αυτή μετά από κάποιες σκέψεις.
Παιδική Μέριμνα
Το ζήτημα της στήριξης των γονέων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μεταξύ Trudeau
και O'Toole με τους δύο ηγέτες να ισχυρίζονται ότι οι υποσχέσεις των άλλων δεν είναι
αυτό που θέλουν οι Καναδοί.
Οι Φιλελεύθεροι, όπως και οι NDP, έχουν
υποσχεθεί ότι θα εισάγουν 10 δολάρια ημερησίως σε πέντε χρόνια, ενώ οι Συντηρητικοί υπόσχονται επιστρεπτέα φορολογική
πίστωση που θα καλύψει έως και το 75 %
του κόστους της φροντίδας των παιδιών.
Ωστόσο, πρόσφατη δημοσκόπηση της
Nanos Research διαπίστωσε ότι οι Καναδοί
είναι πιο πιθανό να προτιμούν επιδοτούμενους χώρους φροντίδας παιδιών (50%) από
μια φορολογική έκπτωση στα έξοδα φροντίδας παιδιών (40%).
Επειδή η επαρχία του Quebec έχει ήδη το
δικό της επιδοτούμενο πρόγραμμα φροντίδας παιδιών, το Bloc Quebecois δεν θα
υποστηρίξει ένα εθνικό σχέδιο. Ο Blanchet
είπε κατά τη διάρκεια της συζήτησης ότι
αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς ένα
επαρχιακό πρόγραμμα μπορεί να είναι
επιτυχές.
Ενώ ο Trudeau και ο O'Toole συνέχισαν να
συζητούν το θέμα, η Paul διέκοψε λέγοντας
ότι το θέμα της προσιτής ημερήσιας φροντίδας είναι αυτό που επηρεάζει περισσότερο
τις γυναίκες, υπογραμμίζοντας ότι ως μοναδική γυναίκα αρχηγός κόμματος μπορεί να
κατανοήσει καλύτερα το ζήτημα.
«ΕΙΜΑΙ QUEBECER»
Σε έντονη αντιπαράθεση κατά τη συζήτηση
ήρθαν ο Trudeau και ο Blanchet αναφορικά
με τη διάρκεια των δεσμεύσεων για τα δικαιωμάτα των αυτόχθονων.
Ο Blanchet ρώτησε τον Trudeau γιατί, τη
στιγμή που δεν θέλει να επιβάλει πράγματα
στους αυτόχθονες, αισθάνεται ότι μπορεί να
το κάνει με τους κατοίκους του Quebec?
«Συνεχίζετε να ξεχνάτε, είμαι Quebecer»,
απάντησε ο Trudeau. «Είμαι περήφανος
Quebecer. Πάντα ήμουν πάντα Quebecer.
Θα είμαι πάντα Quebecer. Θα έχω πάντα
λόγο για αυτό που συμβαίνει στο Quebec.
Δεν έχετε το μονοπώλιο στο Quebec ».
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Κρατική Χρηματοδότηση $239.497
στο Παμμακεδονικό Κέντρο
Στο πλαίσιο της
δέσμευσής της
να υποστηρίξει
τις κοινότητες, η
κυβέρνηση του
Οντάριο, σε συνεργασία με την
Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση,
επενδύει συνολικά 239.497,00
δολάρια
στο
κτίριο της Παμμακεδονικής
του Καναδά. Η
επαρχία παρέχει χρηματοδότηση 108.856
δολαρίων και 130.641 δολαρίων από την
ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Αυτή η χρηματοδότηση περιλαμβάνει την εγκατάσταση
ανελκυστήρα για την παροχή πρόσβασης
από τον κύριο όροφο στον δεύτερο όροφο,
καθώς και την ανακαίνιση των μπάνιων για

τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Το έργο
θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία καλύτερης προσβασιμότητας για ηλικιωμένους
και άτομα με ειδικές ανάγκες, επιτρέποντάς
τους να συμμετέχουν στον προγραμματισμό που παρέχεται από το κέντρο. Το συνολικό κόστος των μετατροπών θα ανέλθει
στα $326,602

Εξαιρετικές οι προοπτικές των
ελληνικών εξαγωγών – προϊόντων και
υπηρεσιών – στην αγορά του Καναδά
«Στην αγορά του Καναδά
υπάρχουν εξαιρετικές προοπτικές εξαγωγών ελληνικών
προϊόντων και υπηρεσιών»,
όπως σημειώνεται στον «Οδηγό Επιχειρείν στον Καναδά»
που συνέταξε το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στην Οττάβα.
Οι τομείς με τις πιο ελπιδοφόρες προοπτικές για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι οι
τομείς τροφίμων και πράσινης ενέργειας
καθώς και τεχνολογίας. ‘Αλλοι κλάδοι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τα ελληνικά προϊόντα, όπως αναφέρεται στον οδηγό που
δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του
υπουργείου Εξωτερικών για τις εξαγωγές,
είναι τα καλλυντικά – παραφαρμακευτικά
προϊόντα, καθώς και ο κλάδος των δομικών
υλικών, ο οποίος παρουσιάζει ενδιαφέρον
κυρίως για τους Έλληνες εξαγωγείς μαρμάρου και αλουμινίου.
Ιδιαίτερα για τα τρόφιμα σημειώνεται ότι,
χάρη στην προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας CETA, έχει διευκολυνθεί το εμπόριο
και υπάρχει περιθώριο περαιτέρω ενίσχυσης εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην
καναδική αγορά. Επιβοηθητική θα ήταν η
διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής
στον κλάδο τροφίμων. Ωστόσο, πρέπει
να ληφθούν υπ’ όψιν οι περιορισμοί λόγω
πανδημίας, η οποία έχει λειτουργήσει ανασταλτικά στη διοργάνωση επιχειρηματικών
δράσεων.
Για την πράσινη ενέργεια και τεχνολογία
αναφέρεται ότι «άξιος προσοχής είναι ο
κλάδος της πράσινης ενέργειας και τεχνολογίας, για τον οποίο επιδεικνύεται ενδιαφέρον καναδικών επενδύσεων στη χώρα μας.
Έχει πάντως καταγραφεί έντονο ενδιαφέρον από ελληνικής πλευράς για προσέλκυση επενδύσεων στον κλάδο ΑΠΕ («Webinar
Investment Opportunities in the RES Sector

Major Funding Announcement to
the Pan Macedonian Center

As part of its commitment to support
communities, the Government of Ontario, in
partnership with the Federal Government,
is investing a total of $239,497.00 in the
Pan Macedonian Federation of Canada
building. The province is providing $108,856
and $130,641 in funding from the federal
government. This funding includes the
installation of an elevator to provide access
from the main floor to the second floor, as
well as renovating washrooms to improve
accessibility. The project will result in
creating better accessibility for seniors and
people with disabilities, allowing them to
participate in programming provided by the
center. This major announcement is great
news to the Pan Macedonian Centre and
the Greek community, which MPP Babikian
supported and advocated wholeheartedly.
The hard work and persistence of the

community paid off and the long-awaited
project is on its way to be a reality. “I am
proud of my humble contribution to see
this major funding announcement. It is
well-deserved and about time. I have
been to the Pan Macedonian Centre on
numerous occasions. Yesterday, it was my
great pleasure to attend the community’s
official announcement and celebrate this
major milestone. This funding will help the
community to better serve seniors and it
will help them to continue to deliver vital
services. I always have and always will be
there to support the Pan Macedonian center
and community,” said Aris Babikian, MPP
for Scarborough-Agincourt. MPP Babikian
commends the work of the center and their
vigor in serving the Greek community and
the community at large.

Pan Macedonian Building
Accessibility Funding
in Greece» Ιούνιος 2020)»
Ο τoμέας της τεχνολογίας, όπως σημειώνεται, ευνοήθηκε σημαντικά από την πανδημία και παράλληλα από την ενίσχυση του
θεσμικού πλαισίου του Καναδά που ευνοεί
τη μεγάλη ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων και νέων επιχειρηματικών
ιδεών. Οι ελληνικές εταιρείες του κλάδου θα
μπορούσαν, μέσω κατάλληλης δικτύωσης
με καναδικές εταιρείες, να εξασφαλίσουν
συνεργασίες και χρηματοδότηση.
Δράσεις για επενδύσεις και επιχειρηματική
συνεργασία
Οι προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας που προτείνονται είναι:
– Συμμετοχή σε εκδηλώσεις, συνέδρια και
εκθέσεις που αφορούν στον κλάδο τροφίμων, οίνων και ποτών προς περισυλλογή
στοιχείων για την ενίσχυση των ελληνικών
εξαγωγών.
– Συμμετοχή του γραφείου ΟΕΥ σε ημερίδες και συνέδρια που διοργανώνονται στην
Ελλάδα από επιμελητήρια, συνδέσμους
εξαγωγέων και λοιπούς φορείς, με θέμα τις
ελληνο-καναδικές εμπορικές και οικονομικές σχέσεις.
– Διοργάνωση Β2Β επιχειρηματικών συναντήσεων, σε περίπτωση πραγματοποιήσεως εμπορικής αποστολής από την Ελλάδα.
Το γραφείο ΟΕΥ προτίθεται να καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να στεφθεί με επιτυχία ενδεχόμενη επιχειρηματική
αποστολή, υπό την αιγίδα του ηπουργείου
Εξωτερικών ή άλλων φορέων.

Across the country, Canadians are feeling
the impacts of COVID-19 on their families,
their livelihoods, and their way of life.
Together, Canada and Ontario are working
to enhance citizens’ quality of life, meet the
needs of communities, and promote job
creation and make meaningful investments.
The Government of Canada is investing more
than $13.6 million in these projects through
the COVID-19 Resilience Infrastructure
Stream (CVRIS), and the Community,
Culture and Recreation Infrastructure
Stream (CCRIS) of the Investing in Canada
Infrastructure plan. The Government of
Ontario is providing more than $8.3 million,
with recipients contributing over $5.6 million,
Other projects funded through CVRIS
will support important upgrades to HVAC
(heating, ventilation and air conditioning),
humidifiers, and heating systems in

longterm care homes across the city,
providing residents with a more comfortable
living environment. These investments will
also improve the safety of homes for both
residents and long-term care The funding
announced will also support improvements to
community, cultural and recreation facilities
throughout the city, such as the rehabilitation
of the Don Montgomery Community Centre,
improving accessibility and quality of visitor
experience at the Japanese Canadian
Cultural Centre, renovations to the Young
Centre for the Performing Arts, and
improved accessibility at the Toronto Zoo
as well as the Pan Macedonian Centre.
Project name: Pan Macedonian Building
Accessibility Provincial Share: $108,856
Federal Contribution: $130,641 Total eligible
cost: $326,602
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Στο υπόγειο
θα λειτουργεί
ο Ι. Ναός της
Μεταμόρφωσης
Από την, 5η Σεπτεμβρίου 2021 ο Ιερός
Ναός της Μεταμόρφωσης Του Σωτήρος κατόπιν χορήγησης άδειας, θα χρησιμοποιεί
το υπόγειο της Εκκλησίας για την Τέλεση
των Θείων Λειτουργιών και των Ιερών Μυστηρίων, ενώ συνεχίζονται οι ανακαινίσεις
στο εσωτερικό του Ι. Ναού.

Το Οντάριο λανσάρει τεχνολογία και
πρότυπα για ψηφιακή ταυτότητα
Η κυβέρνηση του Οντάριο
λανσάρει δημόσια την τεχνολογία και τα πρότυπα
που θα οικοδομήσουν την
καινοτομία στο σύστημα ψηφιακής ταυτότητας του Οντάριο, το οποίο θα ενδυναμώσει
την απλούστερη, ταχύτερη και καλύτερη
πρόσβαση σε ασφαλείς διαδικτυακές υπηρεσίες. Ως μία από τις πρώτες δικαιοδοσίες
στη Βόρεια Αμερική που δημοσίευσε αυτές
τις πληροφορίες, το Οντάριο συνεχίζει να
επιδεικνύει τη δέσμευσή του για ψηφιακή
διαφάνεια και δεδομένα και σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την ανάδειξή του σε κορυφαία ψηφιακή δικαιοδοσία παγκοσμίως.
Όταν ξεκινήσει πλήρως, το ψηφιακό αναγνωριστικό του Οντάριο (ταυτοποίηση)
θα επιτρέψει σε άτομα και επιχειρήσεις να
αποδείξουν ποιοι είναι τόσο online όσο και
αυτοπροσώπως με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που προστατεύουν
το απόρρητο και τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Θα είναι μια βολική
και εύκολη λύση αναγνώρισης που γίνεται
με την ασφάλεια και την κρυπτογράφηση
που είναι απαραίτητες για τον σημερινό
εξαιρετικά ψηφιοποιημένο κόσμο, η οποία
προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα κατά
την εκτέλεση ασφαλών συναλλαγών και την
πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες.
Με την πάροδο του χρόνου, το ψηφιακό
αναγνωριστικό του Οντάριο θα ανοίξει περισσότερες ευκαιρίες για άτομα και επιχειρήσεις σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς. Αυτή η πρωτοβουλία είναι ένας ακόμη
τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση συνεργάζεται με την αγορά για να υποστηρίξει την
οικονομική ανάπτυξη, τις νέες επενδύσεις
και την τεχνολογική καινοτομία.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Ο Kaleed Rasheed, Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Κυβέρνησης, μοιράστηκε την
ενημέρωση για το κυβερνητικό σχέδιο σε
μια εικονική συνομιλία με το Συμβούλιο Καναδών Καινοτόμων για το ψηφιακό μέλλον
του Οντάριο.
"Η κοινή χρήση της τεχνολογικής μας προσέγγισης για την ψηφιακή ταυτότητα είναι
ένα ουσιαστικό βήμα στο σχέδιό μας να
παρέχουμε πιο προσβάσιμους, ιδιωτικούς
και ασφαλείς τρόπους για να αποδείξουμε
ποιος είσαι", δήλωσε ο υπουργός Rasheed.
«Η σημερινή ανακοίνωση ανταποκρίνεται
άμεσα σε αυτό και η προσέγγιση του Οντάριο στην τεχνολογία πρέπει να είναι φιλόδοξη, καινοτόμος και διαφανής».
Το ψηφιακό αναγνωριστικό του Οντάριο
θα χρησιμοποιεί αναδυόμενα πρότυπα τεχνολογίας και, όπου είναι δυνατόν, δημόσια
διαθέσιμες λύσεις ανοιχτού κώδικα. Οι βασικές αρχές που θα στηρίξουν το πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας του Οντάριο περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα
πρότυπα και τους νόμους της βιομηχανίας,
συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ψηφιακών υπηρεσιών του Οντάριο και των
προτύπων δεδομένων κατά του ρατσισμού.
«Το Σχέδιο Δράσης ανακοίνωσε αρχικά τον
στόχο της κυβέρνησής μας να καταστήσει
το Οντάριο την πιο προηγμένη ψηφιακή δικαιοδοσία στον κόσμο - όλα στην υπηρεσία
του λαού αυτής της επαρχίας», δήλωσε ο
Peter Bethlenfalvy, Υπουργός Οικονομικών.
«Η κυκλοφορία του Digital ID του Οντάριο
αργότερα φέτος θα είναι ένα συναρπαστικό
βήμα προς τον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό των κυβερνητικών υπηρεσιών
σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακό κόσμο».

Το Voyager πλησιάζοντας
προς τον ήλιο φωτογραφίζει μία μικρή κουκίδα
στο ηλιακό μας σύστημα.
Μια κουκίδα γαλάζια που
μόλις διακρίνεται. Ήταν η
Γη μας.
Ελένη
Χονδρομπίλα Ένα τόσο όμορφο, πολύτιμο πετράδι – όχι μέσα
στο σύμπαν, αλλά – στο
δικό μας ηλιακό σύστημα. Πολύς λόγος και
πολλούς απασχολούν, πλέον, τα ταξίδια
στο διάστημα, όχι μόνο τους επιστήμονες,
αλλά και άτομα που δεν έχουν σχέση με
επιστήμη. Σκέπτονται πώς να διασκεδάσουν, φαίνεται, την πλήξη τους, την αλαζονεία τους, αφού έχουν λύσει τα οικονομικά
τους προβλήματα. Αν και ο πλανήτης μας
αυτόν τον καιρό περνά μια πολύ δύσκολη
κατάσταση, κάποιοι ευνοηθήκανε και έγιναν
ακόμα πιο πλούσιοι κατά μερικά δις.
Για τους επιστήμονες η παρακολούθηση του
διαστήματος θεωρείται σήμερα απαραίτητη,
αφού προσλαμβάνουν πληροφορίες, αλλά
ακόμα περισσότερο η παρακολούθηση της
Γης μέσω δορυφόρων. Παρακολουθώντας,
βλέπουμε μέσω δορυφόρων τον καιρό και
προετοιμαζόμαστε για αυτό που έρχεται,
βλέπουμε την εξέλιξη της ζωής μέσα από τη
θάλασσα, ακόμα και μέσα από τα πετρώματα της γης. Τις αλλαγές που γίνονται απ’
τη μητέρα φύση ο άνθρωπος δεν μπορεί να
τις σταματήσει. Απ’ τις εποχές των παγετώνων, απ’ τα υπεραιωνόβια δάση, απ’ τα ζώα
που υπήρξαν πριν εκατομμύρια χρόνια και
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εξαφανίστηκαν, γεωλογικές αλλαγές που
έγιναν στα εκατομμύρια χρόνια μέχρι να
φτάσουμε στο σήμερα.
Σήμερα, όμως, μιλάμε για μια καταστροφή
που ξεκινά απ’ τον ανθρώπινο παράγοντα
και που δεν υπάρχει επιστροφή. Απ’ τα
πυρηνικά όπλα, απ’ τα χημικά απόβλητα,
τα ραντίσματα με φυτοφάρμακα, απ’ τους
τόνους σκουπιδιών που ασύστολα πετάμε
λες και βγάζουμε τα προβλήματα από πάνω
μας. Όμως, τα προβλήματα που οι ίδιοι δημιουργούμε κάνουν τον κύκλο τους και επιστρέφουν σε εμάς και στις επερχόμενες γενιές. Ποιό θα είναι το όφελος; Ποιοί θα είναι
κερδισμένοι; Κανένας.
Τα χρήματα που κατασπαταλώνται για τα
αστρικά μας ταξίδια ποιους ωφελούν πέρα
απ’ την επιστήμη; Είναι ο άνθρωπος φτιαγμένος για να μπορεί να επιβιώσει σε έναν
άλλο πλανήτη; Στον δικό μας, στη γη μας,
πρέπει να εστιάσουμε και να δώσουμε την
αγάπη και τη φροντίδα. Έπρεπε να είχαμε
προνοήσει για να μην φτάσουμε εδώ που
φτάσαμε. Ο μισός πλανήτης καίγεται και ο
άλλος μισός καταποντίζεται και εμείς ταξιδεύουμε στα αστέρια.
Άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση προσπαθώντας να επιβιώσουν από σεισμούς
και πλημμύρες. Ένα απτό παράδειγμα∙
στην Αϊτή, ψάχνουν ένα πιάτο φαΐ και μια
στέγη να βάλουν το κεφάλι τους. Μήπως αν
εξαφανιστεί το ανθρώπινο είδος η Γη μας θα
ξαναγίνει ο χαμένος παράδεισος; Η αλαζονεία μας και η απεραντοσύνη της πνευματικής μας ερημιάς δεν έχει όρια.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

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

Εκπτωτικό Κουπόνι
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Επιστροφή στα θρανία με
ασφαλέστερα μέτρα

Ο Stephen Lecce,
Υπουργός Παιδείας,
εξέδωσε την ακόλουθη
δήλωση καθώς οι μαθητές επιστρέφουν στην τάξη:
«Είμαι περήφανος για όλους τους μαθητές του Οντάριο που επιστρέφουν
στην τάξη, είτε αυτοπροσώπως είτε διαδικτυακά. Σύμφωνα με τις συμβουλές
των παιδικών νοσοκομείων του Οντάριο και του Γενικού Διευθυντή Υγείας,
έχουμε επενδύσει σημαντικά σε βελτιώσεις εξαερισμού για την υποστήριξη ασφαλέστερων σχολείων. Έχουμε
αναπτύξει αυτόνομες μονάδες HEPA
σε κάθε τάξη νηπιαγωγείου, σε κάθε
χώρο εκμάθησης χωρίς μηχανικό αερισμό,
και μερικές σχολικές επιτροπές έχουν προχωρήσει ακόμη περισσότερο τοποθετώντας
μονάδες HEPA σε κάθε τάξη.
Το προσεκτικό μας σχέδιο έχει σχεδιαστεί
για να ελαχιστοποιεί τις διαταραχές και να
μεγιστοποιεί την ασφάλεια - με έμφαση στις
βελτιώσεις εξαερισμού - έτσι ώστε τα παιδιά
σας να μπορούν να συνεχίσουν να μαθαίνουν όλο το χρόνο.
Ενώ το σχέδιο του Οντάριο είναι επιφυλακτικό για την προστασία των μαθητών και
του προσωπικού, δίνει επίσης προτεραιότητα στην εκμάθηση της ανάκτησης στην
ανάγνωση και τα μαθηματικά. Νέες υποστηρίξεις για μαθητές από τους νεότερους
μαθητές μας έως εκείνους που θα αποφοιτήσουν αυτό το σχολικό έτος θα βοηθήσουν
να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους και
να γεφυρώσουν τα κενά που προέκυψαν
πέρυσι.
Στην ευφυή και ευγενική φοιτητική κοινότητα του Οντάριο, παρακαλώ συνεχίστε να
είστε σε εγρήγορση καθώς περιηγούμαστε
σε αυτήν την πανδημία και γνωρίζουμε ότι
οι οικογένειές σας, οι εκπαιδευτικοί και η
κυβέρνησή σας είναι περήφανες για εσάς. "
Το σχολικό έτος 2021-22, το σχέδιο του
Οντάριο επιτρέπει:
• Επιστροφή στην προσωπική μάθηση για
ολόκληρη τη σχολική ημέρα, αν και η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα παραμείνει μια επιλογή.
• Μάθηση σε αίθουσες διδασκαλίας με φυσική απόσταση και ενισχυμένο καθαρισμό.
και,
• Συμμετοχή μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες, σύλλογοι, μουσική και τέχνες,
τόσο εντός του σχολείου όσο και μέσω του
σχολικού αθλητισμού. Οι μονάδες δημόσιας
υγείας μπορούν να συστήσουν ή να κατευθύνουν πρόσθετα μέτρα ή τροποποιήσεις
με βάση το τοπικό πλαίσιο.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Από την 1η Οκτωβρίου, τα
γενικά ποσοστά κατώτατου
μισθού της επαρχίας ορίζονται από $14,25 σε $14,35
ανά ώρα.
Αυτή η αύξηση 10 λεπτών θα επηρεάσει
επίσης φοιτητές με ελάχιστο μισθό, διακομιστές ποτών και εργαζόμενους στο σπίτι.
Για τους μαθητές, η ωριαία χρέωση θα είναι
από $13,40 σε $13,50. Αυτό ισχύει για κάθε

Θα είναι ένας υγρός και
θυελλώδης χειμώνας στον
Καναδά, σύμφωνα με τις
καιρικές προβλέψεις δύο
Almanac.
Το Old Farmer's Almanac, μια έκδοση με
έδρα το Νιου Χάμσαϊρ που κυκλοφορεί από
το 1792, λέει ότι οι Καναδοί θα πρέπει να
είναι προετοιμασμένοι να «αντέξουν τις καταιγίδες» καθώς αναμένεται ότι ο χειμώνας
αυτός θα είναι γεμάτος με χιονόνερο και
χιόνι.
Μεγαλύτερες από τις κανονικές ποσότητες
χιονόπτωσης αναμένονται για τα βόρεια
λιβάδια, μεγάλο μέρος του Κεμπέκ και τμήματα του Ατλαντικού Καναδά, ιδίως, όπου
οι μετεωρολόγοι προβλέπουν χιονοθύελλες
από μέσα Δεκεμβρίου έως τέλη Ιανουαρίου.
Οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι γενικά
ηπιότερες από το μέσο όρο για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αναφέρει το δημοσίευμα. Ωστόσο, μεγάλο μέρος του Οντάριο και
του δυτικού Κεμπέκ θα έχουν χαμηλότερες
θερμοκρασίες από το μέσο όρο εκτός από
τις υγρές συνθήκες.
"Ο ερχόμενος χειμώνας δεν θα είναι αξιοσημείωτος από την άποψη της θερμοκρασίας,
αλλά για τους Καναδούς φίλους μας που
θα καταλήξουν να θέλουν απλά να στεγνώσουν, θα είναι πραγματικά μια μεγάλη σεζόν", έγραψε η συντάκτρια του Old Farmer's
Almanac Janice Stillman.
Η Βρετανική Κολούμπια είναι η μία επαρχία
που το Old Farmer's Almanac αναμένει ο
καιρός να είναι πιο ξηρός από το μέσο όρο,
με θερμοκρασίες πάνω από το μέσο όρο.
Στα λιβάδια, το Almanac του Old Farmer
προβλέπει μεγάλες χιονοθύελλες στα
τέλη Νοεμβρίου, μέσα Ιανουαρίου και αρχές Μαρτίου, παράλληλα με παγωμένη
βροχή και υψηλότερες από το μέσο όρο
θερμοκρασίες.
Αλλά το Farmer's Almanac, μια αντίπαλη
έκδοση με έδρα το Μέιν, προσφέρει μια
ελαφρώς διαφορετική άποψη στη χειμερινή
πρόβλεψή της.
Αλλά, όπως ακριβώς και ο αντίπαλός του,
το Farmer's Almanac προβλέπει επίσης
άφθονα θυελλώδη φαινόμενα και υγρασία,
όπως «βροχή, χιόνι και όλα τα ενδιάμεσα»
σε όλη τη χώρα, ειδικά τον Ιανουάριο.
Ωστόσο, η δημοσίευση δεν αναμένει ήπιες
θερμοκρασίες για το μεγαλύτερο μέρος της
χώρας. Οι θερμοκρασίες θα είναι εποχικά
χαμηλές σε όλη τη χώρα εκτός από τον
Κεντρικό Καναδά, ο οποίος αναμένεται να
εμφανίσει θερμοκρασίες κάτω από το μέσο

όρο.
Η δημοσίευση περιγράφει το Οντάριο ως
«παγωμένο» και «ξεφλουδισμένο» ενώ στο
Κεμπέκ, θα μπορούσε να επιφυλαχθεί ένας
θυελλώδης Ιανουάριος και ένας ήσυχος
Φεβρουάριος.
Και οι δύο επαρχίες θα μπορούσαν να δουν
χειμερινές καταιγίδες κοντά στα τέλη Ιανουαρίου. Οι θερμοκρασίες εκείνου του μήνα
θα είναι πιο ήπιες από το συνηθισμένο για
μεγάλο μέρος του Ανατολικού και Κεντρικού
Καναδά, ενώ θα τείνουν προς πιο κρύο καιρό μέχρι το τέλος του μήνα, προβλέπει το
δημοσίευμα.
Ο Φεβρουάριος αναμένεται επίσης να είναι
πιο ξηρός μήνας. Το Κεμπέκ και οι θαλάσσιες επαρχίες θα μπορούσαν να έχουν έως
και 60 % λιγότερες ημέρες βροχοπτώσεων,
λέει το Farmer's Almanac.
Εν τω μεταξύ, η Βρετανική Κολούμπια πιθανότατα θα έχει εποχιακά ήπιες χειμερινές θερμοκρασίες και υψηλές ποσότητες
βροχοπτώσεων, αλλά θα εξακολουθήσει
να βλέπει «μια απρόσκοπτη ψύξη» τον
Φεβρουάριο.
Μην περιμένετε ούτε νωρίς άνοιξη, λέει το
Farmer's Almanac. Οι συνθήκες που μοιάζουν με την άνοιξη τον Μάρτιο θα μπορούσαν να είναι «λίγες μεταξύ τους» καθώς
αναμένεται να συνεχιστούν οι ασυνήθιστα
χαμηλές θερμοκρασίες.

κατώτατο μισθό τους να
αυξάνεται από $15,70
σε $15,80 την ώρα. Το
Υπουργείο Εργασίας του
Οντάριο κατηγοριοποιεί
τους εργαζόμενους στο
σπίτι ως "υπαλλήλους που
εργάζονται επί πληρωμή
στο σπίτι τους". Η αμειβόμενη εργασία κυμαίνεται ευρέως και μπορεί
να περιλαμβάνει πράγματα όπως ράψιμο
ρούχων για έναν κατασκευαστή, απάντηση
κλήσεων για τηλεφωνικό κέντρο ή συγγραφή λογισμικού για εταιρεία τεχνολογίας.
Επιπλέον, οι μαθητές που απασχολούνται

ως εργαζόμενοι στο σπίτι θα
πρέπει να αμείβονται με τον
κατώτατο μισθό του εργάτη.
Σε σύγκριση με την υπόλοιπη χώρα, το Οντάριο φαίνεται να βρίσκεται στη μέση
του πακέτου για τους ελάχιστους μισθούς, με το Νουναβούτ να έχει το υψηλότερο
ποσοστό στα $16/ώρα και το Σασκάτσουαν
το χαμηλότερο ποσοστό στα $11,45/ώρα.
Τον Ιούνιο, η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε ότι ο ομοσπονδιακός κατώτατος
μισθός θα κυμανθεί επίσημα έως και $15
ανά ώρα στις 29 Δεκεμβρίου 2021.

γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Η ασφαλέστερη επιστροφή του Οντάριο
στο σχολείο υποστηρίζεται από σημαντικές
επενδύσεις και η επαρχία διαθέτει περισσότερα από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε
στοχευμένους πόρους COVID-19. Υποστηριζόμενη από τη στρατηγική της επαρχίας
για τον COVID-19, καθώς και από άλλες
επαρχιακές χρηματοδοτήσεις, παρέχεται
χρηματοδότηση 80 εκατομμυρίων δολαρίων για υποστήριξη ψυχικής υγείας για την
προστασία μαθητών, εκπαιδευτικών και
σχολικού προσωπικού το ερχόμενο σχολικό έτος.
Προετοιμασία για την επιστροφή της προσωπικής μάθησης, η επαρχία έχει επίσης
επενδύσει σημαντικά σε βελτιώσεις στον
αερισμό του αέρα στα σχολεία. Αυτές οι
βελτιώσεις σημαίνουν ότι:
• Έχει αξιολογηθεί το 99,8% των
συστημάτων.
• Το 99% των σχολείων χρησιμοποιούν φίλτρα υψηλότερης ποιότητας ή/και έχουν αυξημένη συχνότητα αλλαγών φίλτρων.
• Το 99% των σχολείων τρέχουν συστήματα
εξαερισμού περισσότερο.
• Το 99% των σχολείων έχουν αυξημένη
πρόσληψη φρέσκου αέρα. και
• Πάνω από 70.000 αυτόνομες μονάδες
φίλτρου HEPA και άλλες συσκευές υπάρχουν τώρα σε σχολεία σε όλη την επαρχία,
συμπεριλαμβανομένων των τάξεων νηπιαγωγείου, όλων των τάξεων και μαθησιακών
χώρων χωρίς μηχανικό αερισμό.
Αυτές οι βελτιώσεις στον αερισμό των σχολείων βασίζονται στα 1,4 δισεκατομμύρια
δολάρια που επενδύει η κυβέρνηση του
Οντάριο κάθε χρόνο για τη συντήρηση και
την ανανέωση των σχολικών εγκαταστάσεων σε όλη την επαρχία.
Εμείς από τη μεριά μας θα θέλαμε να ευχηθούμε σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς μία Νέα, Εποικοδομητική και Δημιουργική Σχολική Χρονιά με την επίτευξη των
στόχων και των προσδοκιών όλων!

Αυξάνεται το κατώτερο όριο μισθού
στο Οντάριο από την 1η Οκτωβρίου
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Θυελλώδης και μουντός ο
καιρός κατά τις χειμερινές
προβλέψεις για τον Καναδά

εργαζόμενο που είναι κάτω των 18 ετών και
εργάζεται 28 ώρες (ή λιγότερες) την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ή
αν εργάζεται κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών
διακοπών ή σχολικού διαλείμματος.
Οι διακομιστές ποτών θα λάβουν από
$12,45 σε $12,55 την ώρα, και αυτή η αύξηση ισχύει για όποιον σερβίρει αλκοόλ και
λαμβάνει τακτικά φιλοδωρήματα.
Οι εργαζόμενοι από το σπίτι θα δουν τον
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Όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια της δικής μας ζωής
Του ΣΕΝΕΡ ΛΕΒΕΝΤ
Ένας από τους βασικούς ήρωες της θηριωδίας που συντελέστηκε στην Κύπρο το 1974
ήταν ο ταγματάρχης Εσάτ Οκτάι Γιλντιράν. Ο
Εσάτ Οκτάι, ο οποίος ήταν ανθυπολοχαγός
κατά τη διάρκεια της κόλασης της Κύπρου
και προήχθη σε ταγματάρχη αργότερα κατά
το φασιστικό πραξικόπημα της 12ης Σεπτεμβρίου, είχε διοριστεί ως διευθυντής των Φυλακών του Ντιγιάρμπακιρ. Είχε κάνει στους
ευρισκόμενους στις φυλακές βασανιστήρια
με μιαν πλήρη θηριωδία. Διηγείτο κομπάζοντας στους εκεί κρατούμενους τα όσα έκανε
στην Κύπρο. Καυχιόταν λέγοντας «κρέμασα, έσφαξα, έκανα κομμάτια τους Ελληνοκύπριους εκεί». Διάβασα τα όσα διηγήθηκε
κάποιος από την Τουρκία ονόματι Χαλίλ, ο
οποίος ήταν μάρτυρας της εδώ θηριωδίας
του. Είναι τρομακτικές οι αναμνήσεις αυτές
που περιέχονται στο βιβλίο του εκ Τουρκίας
συγγραφέα Ριζά Τσοπλάν. Ο Χαλίλ είχε έρθει στην Κύπρο πριν το 1974. Ήταν επιπλοποιός και είχε δύο Ελληνοκύπριους φίλους
που έκαναν την ίδια δουλειά στην Κερύνεια.
Πήραν κοντά τους και τον Χαλίλ ως λαξευτή επίπλων. Ο Χαλίλ διηγείται τα εξής για το
πρωί της 20ής Ιουλίου:
«Όταν άρχισε να βάλλεται η Κερύνεια από
τη θάλασσα, κατεβήκαμε με τους δύο συνέταιρούς μου στο υπόγειο του εργαστηρίου.
Εκείνοι δεν μπορούσαν να βγουν έξω και να
πάνε στο σπίτι τους. Στο σκοτάδι του υπογείου ακούγαμε τα πυροβόλα και τις βόμβες. Κάποτε ακούγονταν και οι συνομιλίες
των στρατιωτών και φωνές λέγοντας Αλλάχ-Αλλάχ. Ήρθαν τα μεσάνυχτα. Οι τρεις

Our historical walking
tours are back!
With our partner Heritage
Toronto, the Greektown on
the Danforth Tour is on Sun.
Sept 12 & Sun. Oct 3. Heritage
Toronto has redesigned its tours
to make them pandemic-safe
with sanitized individual sound
systems, limited tour no's &
registration fees to offset the
cost of the equipment.
It’s a great 75-minute walk, a
fun outdoor activity & a look
into how one of Toronto’s iconic
neighbourhoods came to be!

μας περιμέναμε με φόβο στο υπόγειο. Είχαν
σταματήσει οι πυροβολισμοί. Οι δύο μου
συνέταιροι, Γιάννης και Γιώργος, είπαν το
εξής: «Εμείς θα δοκιμάσουμε την τύχη μας
Χαλίλ. Θα πάμε σπίτι να πάρουμε τα παιδιά
μας και ύστερα θα δοκιμάσουμε να περάσουμε στη Λεμεσό ή στον ελληνοκυπριακό
τομέα της Λευκωσίας».
Με φίλησαν, με αποχαιρέτησαν και βγήκαν
έξω. Μετά από δέκα λεπτά κτύπησε η πόρτα
του υπογείου. Φοβήθηκα πολύ. Μια φωνή
απ’ έξω μου είπε «άνοιξε την πόρτα Χαλίλ,
είμαι ο Γιώργος». Μόλις μπήκε μέσα, τον
ρώτησα γιατί επέστρεψε. «Ξέχασα να σου
δώσω χρήματα, κρατώ δέκα λίρες στην τσέπη, πάρε τις πέντε», μου είπε. Πέρασα εκεί
το βράδυ. Μόλις ξημέρωσε πήρα το άσπρο
μου φανελάκι, βγήκα έξω και φώναξα με όλη
μου τη δύναμη στους στρατιώτες που βρίσκονταν εκεί: «Μην με πυροβολήσετε, είμαι
Τούρκος, είμαι Τούρκος». Ένας αξιωματικός
και μερικοί στρατιώτες με ρώτησαν το ονοματεπώνυμό μου και ποιος ήμουν. «Ξέρεις

ελληνικά;» με ρώτησε ο αξιωματικός. Όταν
του απάντησα ότι ξέρω, μου είπε «τότε έλα
μαζί μου».
Μπήκαμε στον κήπο ενός σπιτιού. Και τι
να δω. Οι δύο μου συνέταιροι, Γιώργος και
Γιάννης, αλυσοδεμένοι μαζί με άλλους εννιά
Ελληνοκύπριους, στέκονταν όρθιοι. Μόλις
τους είδα, γκρεμίστηκε ο κόσμος μου, σάστισα μην ξέροντας τι να πω και τι να κάνω.
Ο ανθυπολοχαγός Εσάτ Οκτάι πήρε το
όπλο Thomson από έναν στρατιώτη και μου
το έδωσε. Και με σκληρό ύφος μου είπε:
«Θα σκοτώσεις αυτούς τους γκιαούρηδες
άπιστους θερίζοντάς τους». Αφήνοντας το
όπλο κάτω στο έδαφος, του είπα: «Όχι κύριε, δεν σκοτώνω άνθρωπο. Τι φταίνε αυτοί
οι άνθρωποι και θα τους σκοτώσω. Επιπλέον, οι δύο από αυτούς είναι φίλοι μου, συνέταιροί μου».
Έγινε έξαλλος ο ανθυπολοχαγός. «Σε διατάζω ρε, γαϊδούρι, δεν έχεις τουρκικό αίμα
εσύ;» φώναξε. Κατόπιν τούτου έτρεξα αμέσως, μπήκα ανάμεσα στους 11 Ελληνοκύπριους αιχμάλωτους και είπα: «Τότε σκοτώστε και εμένα μαζί τους». Ο ανθυπολοχαγός
με πήρε από το χέρι, με χαστούκισε και
αρπάζοντας το Thomson σκότωσε γαζώνοντας τους 11 Ελληνοκύπριους μπροστά στα
μάτια μου.
Και ύστερα, μου είπε «έλα μαζί μου ρε γιε
της σκύλας» και με οδήγησε σε ένα άλλο μέρος. Εκεί υπήρχε ένας αιχμάλωτος Έλληνας
αξιωματικός με στολή. Ο ανθυπολοχαγός,
μου είπε: «Ρώτησέ τον. Αν τον αφήσουμε
ελεύθερο, θα τεθεί ξανά αντιμέτωπος μαζί

μας και θα μας πολεμήσει;». Ρώτησα τον
Έλληνα αξιωματικό με τα ελληνικά που ήξερα. Είπε το εξής: «Αν με πιάσουν αιχμάλωτο χίλιες φορές και με αφήσουν ελεύθερο,
κάθε φορά θα στέκομαι απέναντί τους και
θα τους πολεμώ». Κατόπιν τούτου, ο ανθυπολοχαγός έβγαλε το σπαθί του από τη
μέση του και άρχισε να χτυπά με όλη του τη
δύναμη τον Έλληνα αξιωματικό στον λαιμό.
Κόπηκε το κεφάλι του, έπεσε στο έδαφος
και κύλησε. Και το κορμί του βασανίστηκε
και σωριάστηκε στο έδαφος».
Υπάρχουν και εκείνα που διηγήθηκε κάποιος ονόματι Αχμέτ. Ήταν και ο ίδιος υπαξιωματικός το 1974, λέει. Πρόσεχε τους Ελληνοκύπριους αιχμαλώτους σε ένα χωριό.
Κρατούσε περίπου 80 αιχμαλώτους, γυναίκες και παιδιά. Κάθε μέρα τους έπαιρνε
γάλα και φαγητό, λέει. Οι αιχμάλωτοι ήταν
ευχαριστημένοι μαζί του, λέει. Μάλιστα, λέει,
κάποιοι από αυτούς του έδωσαν τα κλειδιά
του σπιτιού τους και του έλεγαν: «Πήγαινε
Αχμέτ, άνοιξε την πόρτα του σπιτιού και
φέρε μας εκείνο και τούτο». Μια μέρα ήρθε
ένας ανθυπολοχαγός, λέει, πήρε τα 80 άτομα, τις γυναίκες και τα παιδιά, και έφυγε. Και
εκείνος τους σκότωσε γαζώνοντάς τους με
αυτόματο όπλο, λέει. Είδε με τα μάτια του,
λέει, πώς βιάστηκε ένα κοριτσάκι Ελληνοκύπρια 7 χρόνων και μετά δολοφονήθηκε.
Τι θηριωδία είναι αυτή. Και όλα αυτά συνέβησαν εδώ. Στη δική μας χώρα. Στη δική
μας πατρίδα. Συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της δικής μας ζωής. Κανείς δεν μπορεί να
συγχωρεθεί σε αυτό το νησί!

COMMUNITY
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GREEK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF TORONTO
Presented by Agape Greek Radio, Hellenic Heritage Foundation, Itoc Media Corp. the inaugural GREEK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF
TORONTO (GIFFT) is a showcase and celebration of Greek cinema. Held in the filmmaking capital of Canada, GIFFT will provide an exciting
platform for directors, writers, producers, and actors of Greek Heritage to showcase their exceptional art.

GIFFT Feature Films
My Name Is Eftihia
A film by Angelos Frantzis
Inspired by the life of the most prolific Greek
female poet and lyricist; an extraordinary
woman and artist who has created a massive
volume of timeless and popular songs.
She got married when she was too young
and she quickly became a mother of two
little girls. She travelled from Smyrna to
Greece, with only one little pillow clutched
between her arms.
On board the ship that took her away from
her home for ever, she decided she would
never let life pass her by. She vowed to live
on her own terms.
Her name means Happiness but destiny
made sure she knew very little of it. She
challenged death every day of her life,
hoping to ward off its cold, ruthless grip.
She kept herself and her children alive
through the massacre in Smyrna, so she
decided to take on Death in a game of cards.
She lived every day of her life as if it were her
last. She wrote incessantly on any surface
she could find. She chain smoked. She fell
helplessly in love. She gambled fearlessly in
posh clubs and dirty dumps alike.

Digger
A film by Georgis Grigorakis
A contemporary Western about a native
farmer who lives and works alone in a
farmhouse in the heart of a mountain forest
in Northern Greece. For years now, he has
been fighting with an expanding industrial
Monster digging up the forest, disturbing the
lush flora and threatening his property. Yet,
the greatest threat comes with the sudden
arrival of his young son, after a twenty year
separation. They turn into enemies under
one roof and confront each other head
on, with nature as their only observer. To
prevent the muddy ground from being pulled
out from under their feet for profit, father and
son must dig deep into it.
watch trailer
Sarmako - A Tale Of The North

Sarmako - A Tale Of The
North
A film by Marco Papadopoulos
Thessaloniki, October 1949. The Greek Civil
War is supposedly over, but its impact is still
felt by the people and a great divide exists
between them.
Antonis, the owner of the tavern
“Makedonikon,” stays neutral and tries to
distance himself from politics. But dreadful
news summons his most feared childhood
experience. While the war, the decade and
a whole epoch come to an end, the band
of musicians play their last classic rembetika
songs.
And for Antonis the time for revenge has
come.

In The Strange Pursuit Of
Laura Durand

A film by Dimitris Bavellas (Greece)
Antonis and Christos are two friends who
live in a small apartment in Athens. In
distress and secluded from society, they
survive mostly with Christos unemployment
benefit. The two friends are also united
by their common, platonic love interest for
Laura Durand, a porn star of the ’90s who
disappeared mysteriously several years
ago. They also perform 8-bit music with
their offbeat band named Speed_28. When
things go from bad to worse, the friends
decide that time has come to start the quest
for Laura Durand.

The Ghosts of Monday
A film by Francesco Cinquemani
THE GHOSTS OF MONDAY tells the
chilling story of a group of US film-makers
who travel to Cyprus to film a documentary
in the tragically famous Hotel Gula – a once
popular resort where more than 100 people
died in mysterious circumstances. What
begins as just another day at the office will
eventually turn into a terrifying journey into
the unknown.

Vasy's Odyssey
A film by Vasileios Papatheocharis (Spain)
Two lives, two different worlds and two
unalike places. Vasi and Alexandra, two
strangers, travel from Alicante to Greece,
through France, Italy and Albania, on a trip
where they will learn to face their mistakes
and delve into their personal and family
relationships. A journey through gastronomy,
folklore, old traditions and the difficulty of
communication between foreign languages.
A search for happiness, dreams and hope.

Pari
A film by Siamak Etemadi
The search of an Iranian mother, Pari, for
her missing son in Athens will force her on a
journey to the dark corners of the city as well
as the hidden depth of her own self.

SAFER AT HOME
A film by Lia Bozonelis (Producer/Writer)
Two years into the pandemic, a group of
friends throw a wild online party. After
taking ecstasy, things go terribly wrong and
the safety of their homes becomes more
terrifying than the raging chaos outside.

The Light Touch

A film by Robert MacLean
While stealing a wallet in a crowded metro
in Athens, Greece, a pickpocket notices a
woman and falls in love with her. While the
two women are on vacation, one accidentally
pickpockets a policeman, who becomes
obsessed with catching her.

Lurk
A film by Vassilis Katsikis
During a stormy night, Ann is all alone in her
villa. An intruder breaks in. Ann, in absolute
terror, has to fight this mysterious creature,
as well as to confront her husband and her
own demented mind…

Win A Trip To Browntown
A film by George Tramountanas
Frank Tsigas is a middle-aged family
man and struggling novelist who can only
see his life’s shortcomings. On their 21st
anniversary, his soft-spoken wife Laura
surprises him with an offer: if he can lose 50
pounds in three months, she will give him a
“unique” sexual adventure. As he struggles
to lose the weight, Frank learns that the
paths chosen in life’s journey are more
important than its final destination.

GIFFT Documentaries
The Unlost Homeland
A film by Eftychia Fragou (Greece)
“The UnLost Homeland” follows the story of
12 Greeks from Constantinople who lived
through the Istanbul pogrom of 1955 in
Turkey.
It is notorious in modern history as the only
pogrom of such magnitude to have taken
place during peacetime. The camera lens
together with the presenter transport us
to the stories of all the refugees who were
forced to leave their country as well as of
one Turk who is in self-exile. These are the
stories of everyday people who were brutally
uprooted.
How did Turkey manage to eradicate all
these minorities? What truly happened
in these genocides that have been so
masterfully silenced?
Who were the Greeks of Istanbul really?
How did they continue the Byzantine legacy?
How did they manage to keep intact their
language, their religion and their identity for
500 years after the fall of Constantinople?

How did they interact with the the other
minorities (Armenians / Jews) of the city?
Where were they on the night of the pogrom?
What was their education, their relationship
with the Ecumenical Patriarchate, their
everyday life, their cuisine?
The story of this elite society unfolds through
these rare interviews.
Utilising fast-paced montage, and innovative
animated text on screen, the viewer is
transported to an imaginary table, where
everyone is sitting together without knowing
each other, answering and complementing
each other. In the end it feels as if everybody
is somehow related to one another. Through
common memories and mutual pain these
people are united by a unique and universal
bond.
One of these Greeks returns home after
46 years with his grandson. Is his house
still there? How does it feel to return to his
birthplace?
What is really left? Is this the end?
Because in the end history is not just the
cold facts; it is comprised of the stories and
trials of the people who wrote history.

Back To Sparta
A film by George Tsioutsioulas (Canada)
At 35, within the span of one year, Angelo
Tsarouchas had lost it all. His marriage. A
successful business. And his father. But
what he found was that when it comes to
realizing your dream, it’s never too late to
start again. Against all odds, Angelo has
found success and built a name for himself
in one of the most difficult and strangest
professions: Stand-up comedy. His career
has taken him to stages around the world
but ironically the one place he has never
performed is Greece – even though a big
part of his success is based on jokes relating
back to his Greek heritage

My Rembetika Blues
A film by Mary Zournazi (Australia)
Rembetika music or the Greek blues is
a music born of exile and the streets.
Developing its roots from the mass
migration of people in the early twentieth
century, filmmaker M. Zournazi traces the
journey of her forebears from Smyrna in
Turkey to Sydney Australia but discovers
more than family history, she finds out how
music connects people during times of
struggle and crises. By weaving together
different stories of music and migration, she
documents experiences that are often left
out of the chronicles of history.

Lethal Nationalism:
Genocide of the Greeks
1913-1923
A film by Peter Lambrinatos (USA)
A historical documentary that for the first
time charts Ottoman Empire’s and Turkish
Nationalists Genocide of its 3,000-yearold ethnic Greek population, it took only 10
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10 Σεπτεμβρίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος
συνέχεια από τη σελίδα 8
years to destroy over 3 Millenia of history.
Since 1913 the Turkish government –
including the founder of modern Turkey —
has exterminated or exiled over one million
Christians of Greek heritage, collectively
over 3 million Christian minorities of Asia
Minor were exterminated.
This was the Genocide that set the model for
all future Genocides. Turkish governmental
denial continues to this day.
The veil of secrecy will be lifted and the story
of the Greeks of Asia Minor will be told.

Sacred Footprints
A film by Nancy Athan-Mylonas (Canada)
Details coming soon.

Rigors
A film by Yannis Bletas (Greece)
Rethymno is a place of history, of Venetian
and Turkish decorations. A city of nobility
and culture. A city of tradition. But there
is another side to the city. The dark one.
Stories that are true, others that are fictional.
And some that are both.Stories, events that
will give you the shivers, namely “Rigors”.

What About Our Future
A film by Jaime Leigh Gianopoulos
An observational documentary that
chronicles a group of youth environmental
activists who organized the biggest climate
strike in Vancouver’s history.

Hellenic Places:
Hermoupolis
A film by Jaime Charalambos Margaritis
The city of Hermoupolis, capital of Syros is
located at the center of the Cyclades, in the
Aegean Sea, in Greece.
In its history one can find all the elements
that shaped contemporary Greece.
This is an animated documentary telling its
story.
Ερμούπολη, η πρωτεύουσα της Σύρου, στο
κέντρο του νησιωτικού συμπλέγματος των
Κυκλάδων, στην Ελλάδα.
Στην ιστορία της απαντώνται όλες οι ζυμώσεις που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο
Ελληνισμό.
Αυτό το animated ντοκιμαντέρ αφηγείται την
ιστορία της.

A Different Canival
A film by Zeta Spyraki
A Different Carnival takes place during
carnival in an empty town, that of Patras,
Greece, where acrobats are looking for their
audience in the absence of carnival during
the pandemic. Could their colourful dance
and tricks bring back some of that carnival
magic?

Dimitris, Nikos …and the
Uncertainty Principle
A film by Costas Aenian
Review and investigation of a short story
of the Greek Civil War (without seeking
interpretation of war), where an abandoned
child in the woods without chances of
survival, survives and growing up as a
refugee in Poland.
Story parallel to another child, 200 years
ago, in the era of the Greek Revolution and
the civil wars that followed it, in a time, where
the hero with the similar experience makes
peace with his opponent.
Behind the dots of the title, the tragic irony

of the desperate endeavor of humans to
decipher the mystery of Luck. At the vortex
of a pandemic “civil war” where hidden,
random “bullets”, hateless, lurk behind the
human need for approach and contact.

GIFFT Short Films
Highway 13
A film by Stanley A. Papulkas (Canada)
It’s the winter of 1962, Alex and Glenda have
been travelling a long time, totally unaware
of the road they are on is referred to as “The
Bermuda Triangle of the North“. For the last
100 years, people have been disappearing
along Highway 13 in Alberta. What awaits
them may not necessarily be from this
dimension.

The Student
A film by Vasileios Kalamakis
In November 1973, there was a 3
days demonstration against the Greek
Dictatorship. It all ended when the military
involved by braking down the gate of the
Polytechnic University of Athens. We follow
the final minutes of the crew of the armored
tank that broke in the University, ending the
uprising against the regime.

Flik Flok

beyond her limits to please her handful of
subscribers while keeping up a smiling face
and maintaining a perfect image

The First Goodbye
A film by Ali Mashayekhi (Canada)
A woman downloads an app that helps
connect her to her estranged wife for a brief
time.

TRISTAN
A film by Justin Messina

One Over Capacity

A film by Michael Zamanis (Canada)
Don and Betty are required to reduce the
company’s head count by one staffer through
unorthodox methods.

Anodyne

A film by Angeliki Pardalidou (Greece)
A film by Mary Klampoura
One couple. A special night. Dinner. Wine. Two friends, a boy and a girl, get together
Will the night turn out as they imagined?
after a long time. While having coffee, they
decide to exchange their watches. There’s
HER'O
one thing that doesn’t cross their minds
A film by Maria Kasoli
Iro is an oppressed woman who lives in the
countryside of Greece. She faces situations
that will lead her to surpass her limits and
reach her freedom.

Keep Your Feet In The
Clouds
A film by Eleni Lazaridi
Fikos is trying to cross the city on his
wheelchair, but he constantly encounters
obstacles that he can overcome only through
imagination.

Nóstos
A film by Gregory K.
When Eidon turns into a fish, he attempts to
return to reality as he knew it before.

The Meantime
A film by Samantha Pess
Kleopatra is an 88 year old who is
experiencing the closest thing to childhood
she ever has been able to, as her informative
years were eclipsed by wartime occupation.
Now living with dementia under the care of
her family, this condition has given her a
bittersweet opportunity to finally accept the
caregiving that she has shown many – yet
never before received.

In The Fishbowl
A film by Christina Katsiadakis (Canada)
Eve is a young, hip single woman. She is
focused on work and relishes being around
people. Due to the pandemic, she is forced
to quarantine in her flat. Her only companion
is her pet fish. In its fishbowl. Or hers?

Beauty
A film by Thanos Liberopoulos
Callie, an unemployed young woman living
with her controlling mother, is looking for
a way out through the glittery yet cruel
YouTube beauté universe. She will go

though; no one can stop time.

DESOLATION
A film by Thomas Giannakis
Maria, a theater director, receives strange
visits to her home from her beloved actress,
Efi, who seems to play the roles assigned to
her instead of normal behavior.

AFTERLIFE
A film by Konstantinos Kiprianidis
The consequences of covid19 through the
eyes of a broken actor who lost everything.
An actor who lost his job, doesn’t have
income to pay anything at all. He can’t afford
the money for his rent and not even the
sustentation for his baby.

WITHOUT MILK
A film by Thodoris Vournas
An aspiring screenwriter and a seasoned
producer try to work out problems regarding
their upcoming collaboration. One of the two
will have to compromise, adding milk to his
coffee.
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ΔΕΘ – Επανεκκίνηση επιδιώκει
η κυβέρνηση – Τα μέτρα που θα
ανακοινώσει ο πρωθυπουργός
Τα καλά νέα της ΕΛΣΤΑΤ για
την πορεία της ελληνικής οικονομίας, το δεύτερο τρίμηνο του 2021, αναμένεται να
αξιοποιήσει η κυβέρνηση.
Από το πρωθυπουργικό
περιβάλλον διαβεβαιώνουν
ότι παρακολουθούν στενά
τις εξελίξεις και τις συνέπειες που θα υπάρξουν για
καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις
και δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις, με πρώτες αυτές
που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός
στην ομιλία του στο Βελλίδειο.
Στόχος, όπως λένε στο Μέγαρο Μαξίμου,
είναι να προστατευθεί στο μέγιστο δυνατό
βαθμό το πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών, με επίκεντρο τη μεσαία τάξη.
Γι’ αυτό και δεν θεωρείται τυχαίο το σχόλιο
του κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, για την πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα:
«Η μεσαία τάξη γνωρίζει καλά ποιος μείωσε
φορολογικούς συντελεστές για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, ποιος μείωσε τον
ΕΝΦΙΑ, ποιος μείωσε τις ασφαλιστικές εισφορές και την προκαταβολή φόρου, ποιος
ανέστειλε για το 2021 την εισφορά αλληλεγγύης. Γνωρίζει ποιος, κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, στήριξε τη μεσαία τάξη με
επιστρεπτέες και μη επιστρεπτέες προκαταβολές, με έκπτωση ενοικίων, με το πρόγραμμα ‘Γέφυρα’ για την επιδότηση δανείων
πρώτης κατοικίας και τόσα άλλα. Αυτά και
πολλά ακόμη΄, τα γνωρίζει η μεσαία τάξη.
Και τα γνωρίζει και δεν ξεχνά», είχε τονίσει
ο κ. Οικονόμου.
Ποιες ελαφρύνσεις θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
Την κυβερνητική οικονομική πολιτική για την
επόμενη διετία αναμένεται να ξεδιπλώσει ο
πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ, το προσεχές
Σαββατοκύριακο, 11 και 12 Σεπτεμβρίου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και
στο περιεχόμενο των εκτιμήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, που ανακοινώθηκαν την Τρίτη και
περιλαμβάνουν θετικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, το δεύτερο
τρίμηνο του 2021.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός, στην ομιλία του στο Βελλίδειο, αναμένεται να κάνει μία αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, ενώ θα αναφερθεί στις
προτεραιότητες της κυβέρνησης στον τομέα
της οικονομίας για το επόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της κυβερνητικής
θητείας το 2023.
Παράλληλα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες θα υπάρχει, εκτός των άλλων, και
ένα πλέγμα μέτρων προστασίας των ευάλωτων νοικοκυριών από τις αυξήσεις στον
τομέα της ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα και φυσικό αέριο), λόγω των διεθνών
ανατιμήσεων στις τιμές των πρώτων υλών.
Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις σε φορολογικό επίπεδο, αυτές θα αφορούν:
•
Την επέκταση και για το 2022 του
παγώματος της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς του ιδιωτικού
τομέα και τους αυτοαπασχολούμενους.
•
Τη διατήρηση των μειωμένων
ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

•
Τη μείωση του συντελεστή φορολόγησης για τα εταιρικά κέρδη από το 24% στο 22%.
Από εκεί και πέρα και με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατό
να υπάρξουν μειώσεις φόρων
μόνιμου χαρακτήρα, που θα
έχουν σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, ο πρωθυπουργός
και το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης αναζητούν λύσεις, που θα είναι στοχευμένες και το κόστος τους θα είναι
διαχειρίσιμο.
Σε αυτό το επιπλέον πακέτο, θα περιλαμβάνεται η στήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά για
τις ενεργειακές τους ανάγκες, καθώς επίσης η μείωση του ΕΝΦΙΑ σε συγκεκριμένες
κατηγορίες πολιτών, που πληρούν κάποια
ειδικά κριτήρια, όπως π.χ. οι πυρόπληκτοι.
Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις σε βάθος
διετίας, ο πρωθυπουργός, αναμένεται να
αναφερθεί στις προτεραιότητες της κυβέρνησης και να αναλάβει τη δέσμευση ότι αυτές οι παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν, εφόσον βέβαια οι συνθήκες το επιτρέψουν. Θα
δώσει έμφαση επίσης και στο γεγονός ότι,
από το 2023 και μετά, επιστρέφουν οι δημοσιονομικοί κανόνες για την ελληνική οικονομία, μετά από μία τριετία παρέκκλισης από
αυτούς λόγω της πανδημίας.
Οι βασικές παρεμβάσεις
– Μείωση ή ακόμη και κατάργηση, εφόσον
η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας το
επιτρέψει, του συμπληρωματικού φόρου
για τον ΕΝΦΙΑ, που επιβαρύνει ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας από 250.000
ευρώ και άνω.
– Περαιτέρω μεσοσταθμική μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8%. Το ποσοστό αυτό θα έρθει να
συμπληρώσει τη μείωση 22% που ήδη έχει
πραγματοποιηθεί το 2019, ώστε η συνολική
μείωση να φτάσει στο 30%.
– Επέκταση και μονιμοποίηση της κατάργησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για
τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, αλλά και
τους συνταξιούχους.
– Συρρίκνωση της προκαταβολής φόρου
για τις επιχειρήσεις από το 100% στο 80%
και για τους υπόλοιπους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στο 55%.
– Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης είναι δύο συντελεστές ΦΠΑ, στο 22%
και στο 11%,σε βάθος τετραετίας. Επίσης,
συνολικά η φορολόγηση στο τουριστικό πακέτο να διαμορφωθεί στο 11%.
– Μείωση των φορολογικών συντελεστών
κατά 50% για τις επιχειρήσεις που θα
συγχωνευθούν ή γενικότερα μετασχηματισθούν, ώστε η ελληνική οικονομία να γίνει
ανταγωνιστική. Στο πλάνο υπάρχει και η
μείωση του φορολογικού συντελεστή από
το 22% στο 11% για μια πενταετία.
– Νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα. Στόχος είναι
να επιτευχθεί σωρευτική μείωση έως 5 ποσοστιαίες μονάδες μέχρι το 2023, ώστε οι
εισφορές να φτάσουν στο 35,56%.
– «Κούρεμα» στο 50% σε πρώτη φάση και,
αργότερα, πλήρης κατάργηση του τέλους
επιτηδεύματος.
– Επιπλέον μείωση του συντελεστή φορολόγησης για τις επιχειρήσεις από το 22%
στο 20%.

ΠτΔ: Αποχαιρετούμε όλοι μαζί σήμερα
τον Έλληνα και Οικουμενικό, Πατριώτη
και Διεθνή, Μίκη Θεοδωράκη,
σύμβολο και παράδειγμα μαζί
«Όλοι μαζί, όλες οι ηλικίες κι όλες οι γενιές
αποχαιρετάμε σήμερα, τον Έλληνα και Οικουμενικό, Πατριώτη και Διεθνή, Μίκη Θεοδωράκη, σύμβολο και παράδειγμα μαζί»
τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στον επικήδειο που
εκφώνησε στην τελετή αποχαιρετισμού του
σπουδαίου μουσικοσυνθέτη.
Η κυρία Σακελλαροπούλου, με σεβασμό
και συγκίνηση, αποχαιρέτησε τον Μίκη Θεοδωράκη, εκ μέρους όλων των Ελλήνων,
σημειώνοντας ότι «Θα είναι πάντα εδώ, ένα
άνθος φυτρωμένο στην ώριμη μνήμη όλων
μας».
Όπως ανέφερε, ο Μίκης Θεοδωράκης
υπήρξε «Άνθρωπος της πράξης και ταυτόχρονα ρομαντικά υπερβατικός, κατάφερε,
ως το τέλος της ζωής του, να ηλεκτρίζει με
την παρουσία του το συναίσθημα όλων μας,
αποτελώντας έναν παιδαγωγό του Έθνους,
που με την πολιτισμική και κοινωνική του
παρέμβαση άλλαξε την Ελλάδα και τον καθένα μας, με τρόπο πιο έμμεσο αλλά και πιο
βαθύ απ’ όσο μπορούμε να διαγνώσουμε
σήμερα».
Ταυτόχρονα, η Πρόεδρος έκανε λόγο για
έναν μαχητικό, χειμαρρώδη, ακατάβλητο
Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος διέρρηξε τα
όρια της εθνικής μας μοναξιάς, της ηττοπάθειας, της αποθάρρυνσης, και συνταιριάζοντας το εθνικό με το πανανθρώπινο,
έδειξε έναν δρόμο για τη σφυρηλάτηση της
νεοελληνικής μας ταυτότητας. «Μας έδωσε
τον ανεκτίμητο μίτο της μουσικής του για να
τον ξετυλίξουμε, να βγούμε στο ξέφωτο της
δημοκρατίας και να μετατρέψουμε το σάλπισμά του σε πράξη και Πολιτεία, λογοδοτώντας στην ιστορία μας» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενη στο ιδιαίτερο μουσικό σύμπαν, που δημιούργησε ο Θεοδωράκης,
μέσα από τον πλούσιο συγκερασμό δημοτικής παράδοσης και βυζαντινού μέλους,
λαϊκού τραγουδιού και σύγχρονων αρμονικών κατακτήσεων, υπενθύμισε ότι «Έδωσε
ρωμαλέα αγωνιστικότητα στο ελληνικό τραγούδι, δραματική διάσταση στις επικές του
συνθέσεις, λυρική ομορφιά και υπόρρητη
μελαγχολία στις μπαλάντες του».
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Μίκης Θεοδωράκης υπήρξε σύμβολο της υπεύθυνης
ατομικής στάσης απέναντι στα σκληρά αιτήματα της Ιστορίας, καθώς και παράδειγμα
θάρρους στην έκφραση γνώμης και τόλμης
στη διατράνωση των πιστεύω του, αφού
αψήφησε διώξεις, συλλήψεις, εκτοπισμούς,
διαψεύσεις και πικρίες. «Τόσο η δημιουργία
όσο και η πολιτική του στάση καθορίστηκαν
πάντοτε από την πεποίθηση ότι ποιητική
ύλη και ποιοτική αλήθεια μπορεί να βρει ο
καλλιτέχνης στους κόλπους του λαού· και
ότι χωρίς την πίστη στον λαό του κανείς
δημιουργός δεν μπορεί να ανοίξει τα φτερά
του στον κόσμο» τόνισε η Πρόεδρος.
Υπενθύμισε, επίσης, ότι «ο Μίκης Θεοδωράκης δηλώνοντας παρών σε κάθε καμπή
της εθνικής μας περιπέτειας, πάντα μεταβολίζοντας την ιστορική στιγμή μέσα από
τα χαρακτηριστικά της ξεχωριστής, έντονης
προσωπικότητάς του, σφράγισε ανεξίτηλα
την ελληνική ζωή» και σημείωσε ότι «Κι αν
έγινε, και θα παραμείνει εσαεί, κραταιό πολιτισμικό σύμβολο είναι γιατί στο πρόσωπο και στη δημιουργία του συναιρέθηκαν
μερικά από τα πιο ενθουσιώδη, οιστρήλατα, οραματικά στοιχεία της νεοελληνικής
ιδιοπροσωπίας».

Δημοσκόπηση: Πώς κρίνονται οι
πολιτικοί αρχηγοί και τα στελέχη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός, καταγράφοντας μικρή μείωση της δημοφιλίας του, με
το 44% να δηλώνει πως «σίγουρα ή μάλλον
συμπαθεί» τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με
έρευνα της PRORATA S.A κατά το διάστημα 1-4 Σεπτεμβρίου 2021.
Ωστόσο είναι η πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2020 που η αντιπάθεια είναι μεγαλύτερη από την συμπάθεια προς το πρόσωπο
του πρωθυπουργού. Ακολουθεί ο Αλέξης
Τσίπρας με ποσοστό 34%, ο Δημήτρης
Κουτσούμπας με ποσοστό 32%, η Φώφη
Γεννηματά με ποσοστό 26%, ο Γιάννης Βαρουφάκης με ποσοστό 23% ενώ τελευταίος
σε συμπάθεια μεταξύ των πολιτικών αρχηγών καταγράφεται ο Κυριάκος Βελόπουλος,
με το αντίστοιχο ποσοστό να είναι 11%.
Η δημοφιλία των στελεχών
Μεταξύ των προσώπων της κυβέρνησης,
ως τα δημοφιλέστερα στο ευρύ κοινό ανεξαρτήτως εκλογικής προτίμησης καταγράφονται ο Νίκος Δένδιας με 69% (ο οποίος
συνεχίζει την ανοδική πορεία στις θετικές
εντυπώσεις σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση), ο Κυριάκος Πιερρακάκης με
60% ο Νίκος Παναγιωτόπουλος με 47%, ο

Χρήστος Σταϊκούρας και Βασίλης Κικίλιας
με 39%, ενώ μεταξύ των προσώπων της
αξιωματικής αντιπολίτευσης ως τα δημοφιλέστερα στο ευρύ κοινό αναδεικνύονται ο
Ανδρέας Ξανθός με 50%, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος με 46% και η Έφη Αχτσιόγλου με
43%.
Ανασχηματισμός
Η πλειοψηφία (45%) δηλώνει ότι ο πρόσφατος ανασχηματισμός ούτε θα βελτιώσει ούτε
θα χειροτερέψει την λειτουργία της κυβέρνησης, το 38% πιστεύει ότι θα χειροτερέψει
την λειτουργία της και μόλις το 14% ότι θα
βελτιώσει τη λειτουργία της κυβέρνησης. Η
αντίληψη που κυριαρχεί ως προς τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα είναι ότι κινούνται προς την λάθος κατεύθυνση.
Η υπόθεση Αποστολάκη
Σε ό,τι αφορά στη μη αποδοχή του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας από τον Ευάγγελο Αποστολάκη η άποψη που επικρατεί
(48%) είναι ότι δεν δέχθηκε λόγω πιέσεων
της τελευταίας στιγμής από τον ΣΥΡΙΖΑ,
ενώ η πλειοψηφία (52%) συμφωνεί με την
απόφαση του κ. Αποστολάκη να μην αποδεχθεί την πρόταση υπουργοποίησης.
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Κυρ. Μητσοτάκης: Η ελληνική
οικονομία παρουσιάζει ανάπτυξη
που ξεπερνά τις προσδοκίες
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
έκανε την εξής ανάρτηση στα αγγλικά για
την αύξηση του ΑΕΠ:
«Η ελληνική οικονομία παρουσίασε ανάπτυξη κατά 16,2% σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες. Ακόμη

και σε μια περίοδο με μερικά lockdown, το
τριμηνιαίο ΑΕΠ είναι ήδη πάνω από τα επίπεδα πριν από την πανδημία. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι σε μεταρρυθμίσεις που
παρέχουν ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς
και αυξάνουν το βιοτικό επίπεδο για όλους».

Φ. Γεννηματά: Είναι ώρα να σπάσουμε
τη συνωμοσία της ακρίβειας
Τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους οργανώσεων Καταναλωτών, με αντικείμενο την
επιβάρυνση που υφίστανται τα νοικοκυριά,
λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων στην ενέργεια και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης είχε το
μεσημέρι η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά
Μετά την τηλεδιάσκεψη η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής δήλωσε ότι η κυβέρνηση
Μητσοτάκη «σφυρίζει αδιάφορα» μπροστά
στα έντονα φαινόμενα αισχροκέρδειας και
ολιγοπωλιακών πρακτικών στην αγορά και
πώς χρησιμοποιεί ως άλλοθι τα διεθνή προβλήματα, επιλέγοντας το ρόλο του άβουλου
παρατηρητή.
«Είναι ώρα να σπάσουμε τη συνωμοσία
της ακρίβειας», τόνισε προσδιορίζοντας ως
άξονες:
* Την αντιμετώπιση των ολιγοπωλιακών
πρακτικών στην αγορά, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας.
* Την επιβολή της διαφάνειας και της ενημέρωσης των καταναλωτών, για τη διαμόρφωση των τιμολογίων της ενέργειας.
* Την ενεργειακή δημοκρατία στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, αντί της σημερινής
εύνοιας της Κυβέρνησης στις μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι ώστε να περιορισθεί ο ρόλος των ορυκτών καυσίμων.
* Την στήριξη του Καταναλωτικού Κινήματος και την αποκατάσταση της νομιμότητας

στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
(ΟΚΕ) ώστε να εκφράζεται η θέση των κοινωνικών εταίρων».
Η Φώφη Γεννηματά υπογράμμισε την ανάγκη να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για άμεση ανακούφιση των καταναλωτών μεταξύ
των οποίων πρέπει:
* Να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν
μπορεί το κράτος να αυξάνει τις εισπράξεις
του, την ώρα που δοκιμάζονται οι πολίτες.
* Να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους
βασικούς μισθούς (αντί των 13 ευρώ μηνιαίως της κυβέρνησης) και να ενισχυθούν οι
χαμηλοσυνταξιούχοι οι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, οι οικονομικά ασθενέστεροι.
Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν: Από την ΕΚΠΟΙΖΩ η πρόεδρος Ελένη Αλευρίτου και
η Αντιπρόεδρος Παναγιώτα Καλαποθαράκου, από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας ο πρόεδρος Απόστολος
Ραυτόπουλος και η διευθύντρια της Δομής
Αναστασία Χατζηπαύλου, από το ΙΝΚΑ
ο πρόεδρος Γιώργος Λεχουρίτης, από το
ΚΕΠΚΑ ο πρόεδρος Νίκος Τσεμπερλίδης
και η Γενική Γραμματέας Ευαγγελία Κεκελέκη. Μετείχαν επίσης οι αρμόδιοι βουλευτές
Μιχάλης Κατρίνης και Γιώργος Αρβανιτίδης
και οι Γραμματείς των Τομέων Ανάπτυξης
Απόστολος Πόντας, Μικρομεσαίων Στέφανος Κομνηνός και Ενέργειας Χάρης Δούκας.

Ιστορικό ρεκόρ αιολικής παραγωγής
και ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα
Τριπλό ρεκόρ σημείωσαν το προηγούμενο διήμερο οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, βοηθούμενες από
τον... άνεμο που ανέβασε σε υψηλά
επίπεδα την αιολική παραγωγή.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
του ΑΔΜΗΕ, προχθές Δευτέρα σημειώθηκε ιστορικό ρεκόρ ημερήσιας
αιολικής παραγωγής, η οποία έφθασε στις 61,4 γιγαβατώρες, μέγεθος
που αντιστοιχεί περίπου στη μισή
ζήτηση (48%) της ημέρας. Συνολικά
οι ανανεώσιμες πηγές κάλυψαν το
59% της ημερήσιας ζήτησης (48%
αιολικά, 10% φωτοβολταϊκά, 1% λοιπές ΑΠΕ).
Επιπλέον, σύμφωνα με την ιστοσελίδα windeurope που καταγράφει
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από τα αιολικά πάρκα ανά την Ευρώπη, η χώρα μας τόσο τη Δευτέρα
όσο και χθες Τρίτη βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης καθώς ο άνεμος
κάλυψε το 48 % και το 45 % αντίστοιχα της ζήτησης ρεύματος. Τα
ποσοστά αυτά ήταν με απόσταση
τα υψηλότερα στην Ευρώπη - ακόμη
και από χώρες με υψηλότερο δυναμικό αιολικής παραγωγής - καθώς στις λοιπές χώρες
επικρατούσαν πολύ ασθενέστεροι άνεμοι.

Κ. Χατζηδάκης: Έως το τέλος
Οκτωβρίου, οι καταβολές
αναδρομικών σε συνταξιούχους
Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, αναμένεται να
ολοκληρωθεί η καταβολή
των αναδρομικών σε συνταξιούχους και των αυξήσεων που προβλέπει
ο νόμος Βρούτση, όπως
διαβεβαίωσε ο υπουργός
Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας σε
εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού Σκάι 100,3.
Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε επίσης ότι, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου,
θα έχουν καταβληθεί τα αναδρομικά και στη
μεγάλη πλειονότητα των συνταξιούχων προ
του 2016 και θα απομείνουν για τον Νοέμβριο κάποιες δύσκολες περιπτώσεις που
δικαιούνται αναδρομικά.
Για την καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων, ο υπουργός Εργασίας ανέφερε
ότι στόχος είναι μέσα στο επόμενο δίμηνο
να εκδίδονται 30.000 συντάξεις το μήνα και
εντός των επόμενων μηνών το θέμα να επιλυθεί πλήρως.
Όπως είπε, σε αυτήν την προσπάθεια θα
συμβάλουν σημαντικά 3.600 δικηγόροι και
λογιστές, που έχουν υποβάλει αίτηση να
πιστοποιηθούν για την έκδοση συντάξεων,
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οι οποίοι αυτήν τη στιγμή
εκπαιδεύονται και από
τον Οκτώβριο θα συμμετέχουν στη διαδικασία.
Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι
δεν θα αλλάξουν τα όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης
ούτε προς το καλύτερο
ούτε προς το χειρότερο.
Μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε τεράστιο θέμα την
εξυπηρέτηση των πολιτών στον e-ΕΦΚΑ. Τόνισε δε ότι το καλοκαίρι έγινε ένα πρώτο βήμα, το οποίο θα
ολοκληρωθεί, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου,
με τη λειτουργία ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης (1555). Με αυτόν τον τρόπο, όπως
υπογράμμισε, δίνεται άμεσα απάντηση σε
ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτημάτων των
πολιτών, ενώ το υποστηρικτικό γραφείο θα
διαχειρίζεται τα πιο εξειδικευμένα θέματα,
έτσι ώστε να δίνονται απαντήσεις εγκαίρως
και για πιο περίπλοκες περιπτώσεις.
Τέλος, για την ανεργία, ο κ. Χατζηδάκης
δήλωσε ότι, τον Ιούνιο του 2021, οι άνεργοι
μειώθηκαν κατά 100.000 σε σχέση με τον
Ιούνιο του 2019.

Αλ. Χαρίτσης: Η αδράνεια της
κυβέρνησης Μητσοτάκη στην
εκρηκτική αύξηση των τιμών
απειλεί την ελληνική κοινωνία
«Η αδράνεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη
στην εκρηκτική αύξηση των τιμών απειλεί
την ελληνική κοινωνία», υπογραμμίζει ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης
Χαρίτσης, σε τηλεοπτική δήλωσή του, σημειώνοντας ότι «δουλειά της κυβέρνησης
δεν είναι να "παρακολουθεί" την έκρηξη της
ακρίβειας από το πάρτι των καρτέλ, όπως
είπε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης».
«Αυτό κάνει τόσο καιρό και καταλήξαμε στη
δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δουλειά
της είναι έστω και τώρα να πάρει δραστικά
μέτρα», σχολιάζει.
«Ο
ΣΥΡΙΖΑ
έχει
καταθέσει
μια

ολοκληρωμένη και ρεαλιστική δέσμη προτάσεων για την καταπολέμηση της ακρίβειας»,
προσθέτει και αναφέρει: «Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, ρύθμιση της
αγοράς και αυστηροποίηση των ελέγχων,
επιδότηση του ενεργειακού κόστους, αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ και
κατάργηση των προκλητικών μπόνους στα
γαλάζια goldenboys στη ΔΕΗ».
«Η αλλεργία της κυβέρνησης στην κρατική
παρέμβαση στην οικονομία έχει στοιχίσει
ήδη πολύ ακριβά. Η ακρίβεια και η λιτότητα
όμως δεν είναι μονόδρομος. Άμεση λήψη
μέτρων τώρα για να μην είναι αύριο πολύ
αργά», καταλήγει ο Αλέξης Χαρίτσης.

ΚΚΕ: Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση
πανηγυρίζει για τους υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης, οι εργαζόμενοι ασφυκτιούν
«Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
οι εργαζόμενοι ζουν στην ασφυξία των χαμηλών μισθών, των άδικων φόρων και της
ακρίβειας, απόδειξη ότι το "μάρμαρο" της
περιβόητης καπιταλιστικής ανάπτυξης το
πληρώνει μονίμως ο λαός» επισημαίνει το
ΚΚΕ σε σχόλιό του «για τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης σχετικά με την ανάπτυξη της οικονομίας».
Το ΚΚΕ σε σχόλιό του για την ακρίβεια αναφέρει ότι «όταν είναι να κόψουν μισθούς
και συντάξεις και να βάλουν νέους φόρους,
τόσο η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, όσο

και οι προηγούμενες, το κάνουν με μεγάλη ευκολία και αποτελεσματικότητα, όταν
όμως πρόκειται για την ακρίβεια και τις
ανατιμήσεις προϊόντων, εκεί "σηκώνουν τα
χέρια ψηλά", υποκλινόμενοι στους "νόμους
της ελεύθερης αγοράς", δηλαδή της κερδοφορίας του κεφαλαίου».
«Όσο, δε, για τα "αντισταθμιστικά μέτρα",
που υπόσχεται η κυβέρνηση, είναι "σταγόνα στον ωκεανό" των απωλειών που έχει
υποστεί το λαϊκό εισόδημα απ' τους απανωτούς αντεργατικούς νόμους, τους άδικους φόρους και την ακρίβεια» καταλήγει το
σχόλιο του κόμματος.
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What the province has to say
about vaccine passports
With the Delta variant fuelling a fourth
wave of COVID-19 in Canada, provincial
and territorial governments remain divided
on whether to issue some form of vaccine
passport.
The federal government has said that
vaccine passports for international travel will
be available for fully vaccinated Canadians
sometime in early fall. The feds also plan on
requiring proof of vaccination for commercial
air, interprovincial train and cruise ship
passengers by October.
Several provinces have already issued some
form of vaccine passport or certificate, while
others have ruled out the idea entirely or are
waiting for the federal vaccine passport.
Ontario is set to mandate proof of vaccination
to enter certain non-essential businesses,

such as gyms, restaurants, theatres, concert
venues, starting Sept. 22.
"My friends, it's no secret. This is something
that I did not want to do. This is a serious
step that we're not taking lightly," Ontario
Premier Doug Ford said during a news
conference on Sept. 1.
Ford had previously ruled out the possibility
of a vaccine passport for the province, telling
reporters in July, "We're not going to have a
split society."
In order to enter an applicable business,
Ontarians will be required to present photo
ID alongside their vaccination receipt, which
is available in print or as a PDF document.
By Oct. 22, the province plans to have a
digital vaccine certificate available in a QR
code format.

Mayor Tory unveils the City of
Toronto’s action plan to safely
manage congestion as schools open
and workers return to offices
Mayor John Tory unveiled the City
of Toronto’s action plan to safely and
proactively manage traffic congestion this
fall as workers plan their return to offices
and other activities, and students get ready
for schools to reopen for in-class learning.
Throughout the pandemic, City staff have
analysed traffic congestion data, which in
most areas of Toronto is now approaching
pre-pandemic levels.
The City is committed to doing everything it
can to address traffic congestion to help all
road users get around the city safely.
Ahead of an anticipated increase in traffic
volumes this September, over the summer,
the City created a Congestion Management
Action Team made up of senior City traffic
management professionals. Their work
included actively monitoring and coordinating
timely responses to transportation issues
across the city based on real-time data,
and planning for a safe return to offices and
schools.
There are three key traffic monitoring
measures the Action Team rely on:
•
Traffic congestion – Traffic
monitoring technology placed throughout
the city to understand travel times.
•
Traffic volume – Watch Your Speed
signs placed in neighbourhoods to slow
traffic. These signs also play an important

role in anticipating traffic volume by
anonymously counting cars and pedestrians.
•
Travel mode volumes – Technology
placed throughout the city to count the way
in which people choose to travel (e.g. by
vehicle, bike or as a pedestrian).
Bike Share Toronto has a total of 6,850
bikes, 625 stations and 12,000 docking
points across the city. More information
about fees, memberships and promotions is
available at Bike Share Toronto .
Smart Commute is encouraging a “fresh
start” and working with employers to
incentivize green commuting that reduce the
number of single-occupant vehicles on the
road. For resources, guides and webinars
visit Smart Commute Toronto .
A map is available to help plan routes and
avoid road restrictions and closures.
https://www.toronto.ca/road-restrictions

The Canadian Federal Election
Is Almost Here & These Are All
The Ways You Can Vote
The Canadian federal election
is quickly approaching, and if
you're wondering how to vote,
there are a couple of ways you
can do it.
According to Elections Canada,
there are four methods you
can use to vote for Canada's
next prime minister, either on
election day itself or in the days
leading up to September 20.
"Your health and safety is
our priority—measures are in
place to keep you safe, no matter how you
choose to vote," read the Elections Canada
website. "Plan early. During a pandemic,
things can take a bit more time. Make a plan
and choose the voting option that works best
for you. You can vote almost any time."
Voting On Election Day
To vote in person on September 20, you'll
need to bring your voter information card to
your assigned polling station in your riding.
You should have received the card in the
mail by September 10 if you're registered to
vote in Canada.
You'll also need to bring a piece of
identification that proves your identity and
address. The polls will be open for 12 hours
and hours differ depending on what time
zone you live in.
Advanced Voting

To vote before September 20, you can vote
at your assigned advance polling station
from Friday, September 10 to Monday,
September 13 from 9:00 a.m. to 9:00 p.m.
Voting By Mail
If you want to vote by mail, you'll have to
apply by Tuesday, September 14 either
online or at an Elections Canada Office and
vote using a special ballot.
But if you choose this method, just make
sure it's definitely how you want to vote.
Once you've decided, you can't vote at
advanced polls or on election day.
Voting At An Elections Canada Office
You can also vote by special ballot at one
of the 500 Elections Canada offices before
Tuesday, September 14. They are open from
9 a.m. to 9 p.m. during the week, 9 a.m. to 6
p.m. on Saturday, and 12 p.m. to 4 p.m. on
Sunday.

Canadians among those on board Qatari
commercial flight out of Afghanistan
Senior government officials say an unknown
number of Canadians are among around
200 foreigners who flew out of Afghanistan
on a commercial flight today.
The Qatar Airways flight from Kabul to Doha
is the first such-large scale departure from
Afghanistan since U.S. and other forces
completed their frantic withdrawal from the
country more than a week ago.
Officials are expecting the flight to land
in Qatar this afternoon, at which point the
government will be able to determine how
many Canadians managed to escape.
Foreign Affairs Minister Marc Garneau
revealed on Aug. 31 that around 1,250
Canadian citizens, permanent residents
and family members were stranded in
Afghanistan following the end of a U.S.-led
mass evacuation effort.

Officials later said about 500 of those people
were Canadian citizens.
There was no immediate word whether
the Qatar Airways flight included any
of the hundreds of former interpreters
who previously worked with Canada in
Afghanistan and are now at risk of Taliban
retribution.
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'We have thousands to go. Not
millions': Toronto approaching
90% immunization threshold
The City of Toronto is closer to the end of
the COVID-19 pandemic than the beginning.
That’s the message from Mayor John Tory,
who on Wednesday said Toronto is close to
its target goal of 90 per cent of people fully
vaccinated.
“We have already vaccinated millions of
people. We have thousands to go,” Tory
said. “Not millions more. Thousands more.”
Toronto’s Medical Officer of Health, Dr.
Eileen de Villa, provided the specifics.
“To get to 90 per cent fully vaccinated here
in Toronto, we need another 336,000 more
people to get vaccinated,” she said.
“Of those, 164,000 have already received
their first dose. Vaccination remains
incredibly important because [they] lower
risks of severe illness, hospitalization and
death.”
As part of Wednesday’s COVID-19 update,
Tory and de Villa said new case data shows
more infections among younger adults and
unvaccinated individuals, who are seven
times more likely to become infected.
De Villa shared data courtesy of Toronto
Public Health (TPH), showing that current
COVID-19 case counts in Toronto are
currently highest among the 20 to 29 age
group, with older residents that contract the
virus still more likely to be hospitalized.
But the recently announced vaccine
certificate system that goes into effect on
September 22 is working, Tory says.
As of Monday, there has been an 18 per
cent increase in first dose vaccinations
administered to City residents since August
31.
De Villa says the seven-day moving average
for the first week in September saw an uptick
in first doses administered from September
1 to 5.
Additionally, September 2 and 3 dose counts
were the highest numbers of first doses
administered since late July.

“I wish I had a better crystal ball than the
one I actually do have,” said de Villa.
“By removing barriers to vaccination, we
can greatly increase our vaccine uptake
in all communities across our city. This
is especially important to protect our
community and our progress to ensure more
ongoing access to all of the services we’ve
missed over the past year and a half. High
vaccination is the way forward to the end
this pandemic.”
To get to that vaccination goal, Mayor Tory
promises “Days of Action” in the coming
weeks, similar to the one recently announced
when Tory said more than 200 mobile clinics
run by TPH would offer vaccines in different
locations, including malls and grocery
stores, and places of worship.
The City says the data-driven effort targets
areas that have low vaccine coverage, a
high risk of contracting COVID-19, or both.
Tory also says the micro-clinics for
immunizing at specific addresses and using
TTC buses will continue. The Toronto buses
are used as mobile vaccine clinics in high
foot traffic areas, including subway stations.
Several bus-based clinics continue to pop
up in Toronto’s harbourfront area and other
neighbourhoods.
As of late Tuesday, 77.6 per cent of Toronto
residents 12 and older are fully vaccinated
and 83.6 per cent of eligible residents have
at least their first dose.
“We are continuing to do everything we can
to help residents get vaccinated. The data
shows that the vaccine is the best protection
against COVID-19,” he continued.
“It also shows more people are getting
vaccinated following the province’s proof
of vaccination announcement – that’s a
good thing. We want more people to get
vaccinated to help protect our progress and
get safely through the fourth wave.”

Toronto International Film Festival kicked
off with more in-person screenings
The Toronto International Film Festival
kicked off Thursday with an emphasis
on the big screen and big pandemic
precautions.
This year’s 10-day hybrid event will offer
screenings at more indoor venues than
last year’s smaller showcase, which was
largely held online as COVID-19 ramped
up.
Venues including the Princess of Wales
Theatre and Roy Thomson Hall will
operate at half capacity and forgo rush
ticketing, indoor lineups and food and drink
sales.
Anyone entering TIFF venues must wear
masks, socially distance and show proof
they have been fully vaccinated against
COVID-19 or proof they have tested negative
for the virus within 48 hours beforehand.
Red-carpet galas and press conferences,
which were absent last year, will also return
with international stars, but without the usual
crowds.
“Dear Evan Hansen” is the opening-night

film and writer-director Stephen Chbosky,
actor Ben Platt and other talent from the
musical feature are slated to be in town.
Other stars set to appear at the 46th edition
of TIFF include Jessica Chastain, Benedict
Cumberbatch and Dionne Warwick, who are
each bringing films and will be honoured at
a closing night awards broadcast Sept. 18
on CTV.
This year’s festival has more than 100 films,
up from the 60 features last year, and plans
special in-person screenings across the
country Sept. 13. Films will also be screened
at drive-ins, open-air cinemas and online.

Bank of Canada keeps key
interest rate target on hold,
citing pandemic-related risks
The Bank of Canada kept its key interest
rate target on hold Wednesday as it warned
the fourth wave of the pandemic and supply
bottlenecks could weigh on the economic
recovery.
The central bank held its target for the
overnight rate at 0.25 per cent, what it calls
the effective lower bound, and said it will also
maintain its quantitative easing program by
buying bonds at a target pace of $2 billion
per week.
"The governing council judges that the
Canadian economy still has considerable
excess capacity, and that the recovery
continues to require extraordinary monetary
policy support," the bank said in its decision.
The central bank said it continues to expect
the economy to strengthen in the second
half of the year though the fourth wave, and
that supply issues may cause problems for
the recovery.
It also repeated its commitment to hold
its trendsetting rate at near-zero until the
economy is ready to handle an increase
in rates, which it doesn't expect to happen
before the second half of 2022.
The rate decision follows a report last
week that the economy contracted at an
annualized rate of 1.1 per cent in the second
quarter and Statistics Canada said its initial
estimate for July pointed to contraction of
0.4 per cent for the first month of the third
quarter.
TD
Bank
senior
economist
Sri
Thanabalasingam said the Bank of Canada
will be paying close attention to the upcoming
employment and inflation figures.
"A solid gain in jobs in August alongside a
tempering of price pressures should leave
the bank on track to gradually reduce
monetary stimulus in coming quarters,"
Thanabalasingam wrote in a report.

"However, if the employment report
disappoints or inflation picks up further,
the bank's governing council will face a
more difficult trade off. Boosting monetary
stimulus could further aid the recovery,
especially given the Delta variant risk, but
runs the risk of accelerating price growth."
The Bank of Canada aims to control inflation
by making changes to its policy rate.
The central bank noted that inflation remains
above three per cent as expected, boosted
by base-year effects, gasoline prices, and
pandemic-related supply bottlenecks.
However, it said the factors pushing up
inflation are expected to be transitory,
but their persistence and magnitude are
uncertain and will be monitored closely.
"Wage increases have been moderate
to date, and medium-term inflation
expectations remain well-anchored," the
policy statement says.
The annual pace of inflation rose to 3.7 per
cent in July, marking the biggest increase
since May 2011, and compared with a yearover-year increase in the consumer price
index of 3.1 per cent in June.
The Bank of Canada's next interest rate
decision is scheduled for Oct. 27, when it will
also update its outlook for the economy and
inflation in its fall monetary policy report.

Deadlines for Renewing Your
Driver and Vehicle Products
Ontario is reinstating the renewal
requirements for driver’s licences, licence
plate stickers and other driver and vehicle
products, as well as Ontario Photo Cards
and Ontario health cards that were
temporarily extended due to the COVID-19
pandemic. People with products that would
have expired on or after March 1, 2020, are
now required to renew their documents.
We strongly encourage Ontarians to renew
their driver’s licences, licence plate stickers,
Ontario Photo Cards, and Ontario health

cards from the comfort and safety of their
home or office by visiting ServiceOntario.
ca. ServiceOntario’s online services are
easy-to-use, fast, and convenient. Over
40 services are available online 24/7, and
products are mailed directly to you. For more
information, please visit ServiceOntario.ca/
Services.
To renew your driver’s licence and health
card together online, please visit Ontario.ca/
renew.

Organizers
say
they’re
“incredibly
concerned” about the highly contagious
Delta variant but feel they’re taking all of
the measures necessary to provide a safe
environment.
TIFF co-head Joana Vicente says organizers
wanted to build on what they did last year
and “welcome audiences back to the big
theatrical experience in the bigger venues.”
As last year’s festival proved, “film helps
get people through something like a global
pandemic,” says fellow TIFF co-head
Cameron Bailey.
“To see audiences at the drive-ins, to hear

from them online how meaningful it was
for them to see new movies, to be taken
away from their immediate circumstances to
maybe another part of the world or someone
else’s story, that was really valuable,” Bailey
said in a recent interview.
“And that continues to this day. COVID is
still affecting so many people’s lives and I
think we all need some way of transporting
ourselves beyond what we’re facing on a
daily basis. And movies do that, sometimes
better than anything else. So we’re
continuing to do that, and we’re doing it in as
wide a way as possible.”

CYPRIOT NEWS

14

Greek Press | September 10, 2021

Nέα μάχη της ΚΔ στο Συμβούλιο της Ευρώπης για το περιουσιακό
Νέα μάχη, όσον αφορά στα περιουσιακά
δικαιώματα των Ε/κ εκτοπισμένων, αναμένεται να δώσει σε λίγες μέρες, η Κυπριακή
Δημοκρατία στην Επιτροπή Υπουργών του
Συμβουλίου της Ευρώπης, την ώρα που η
Τουρκία ζητά το κλείσιμο υποθέσεων.
Ενόψει της συνεδρίασης της Επιτροπής
Υπουργών στις 14-16 Σεπτεμβρίου, όπου
θα εξεταστούν τα περιουσιακά δικαιώματα
των εκτοπισμένων Ελληνοκυπρίων, στο
πλαίσιο των αποφάσεων του ΕΔΑΔ στην
Τέταρτη Διακρατική προσφυγή «Κύπρου
εναντίον Τουρκίας» και στην ομάδα προσφυγών «Ξενίδη-Αρέστη», η Κυπριακή Δημοκρατία απέστειλε υπομνήματα, τα οποία
κυκλοφόρησαν σήμερα ως επίσημα έγγραφα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Συγκεκριμένα η Κυπριακή Δημοκρατία στο
υπόμνημα, το οποίο αφορά την Τέταρτη
Διακρατική προσφυγή «Κύπρου εναντίον
Τουρκίας», αναφέρει ότι είναι καθοριστικής
σημασίας η επίδειξη αποτελεσματικότητας
από την Επιτροπή Υπουργών, προκειμένου
να δοθεί ένας τέλος στις προκλητικές παραβιάσεις των περιουσιακών δικαιωμάτων
των Ελληνοκυπρίων από την Τουρκία.
Επιπρόσθετα η ΚΔ ζητά μεταξύ άλλων από
την Επιτροπή Υπουργών:
- να εκφράσει τη σοβαρή ανησυχία της για
το γεγονός ότι η Τουρκία παραμελεί εδώ και
χρόνια να εκπληρώσει την αδιαπραγμάτευτη υποχρέωσή της να πληρώσει τα ποσά
που επιδικάζονται, μέσα από την απόφαση
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων της 12ης Μαΐου 2014.
- να υιοθετήσει εσωτερικό ψήφισμα, το
οποίο να απαιτεί από τις τουρκικές Αρχές
να εκτελέσουν χωρίς καθυστέρηση την
απόφαση του Δικαστηρίου σε όλες αυτές τις
υποθέσεις.
- να επιβεβαιώσει το γεγονός ότι η μεταβίβαση ή η κατασκευή σε περιουσίες Ελληνοκυπρίων στις κατεχόμενες περιοχές, χωρίς
τη συναίνεση των νόμιμων ιδιοκτητών, συνιστά συνεχιζόμενη παραβίαση των περιουσιακών δικαιωμάτων τους, αλλά και να καλέσει την Τουρκία να λάβει άμεσα μέτρα για
να εμποδίσει τέτοιου είδους μεταβιβάσεις ή

κατασκευές.
- να καλέσει για άμεση διακοπή της ενθάρρυνσης ή προώθησης της παράνομης πώλησης ή/και εκμετάλλευσης των Ε/κ περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές χωρίς τη
συναίνεση των ιδιοκτητών,
-όπως επίσης και να παρέχει στοιχεία για
τις πηγές χρηματοδότησης της λεγόμενης
Επιτροπής Ακίνητης Ιδιοκτησίας, τον χρόνο
που χρειάζεται για να αποφανθεί και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί για να υπολογίσει
την αξία των περιουσιών.
Την ίδια ώρα στο υπόμνημα, που αφορά
τις υποθέσεις των προσφυγών της ομάδας
«Ξενίδη – Αρέστη», η ΚΔ καλεί την Επιτροπή Υπουργών να εκφράσει τη σοβαρή ανησυχία της για τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της Τουρκίας για αποζημιώσεις,
καθώς και να ετοιμάσει εσωτερικό Ψήφισμα
προς υιοθέτηση από την επόμενη εξέταση
των Υπουργών, βάσει του οποίου θα απαιτείται από την Τουρκία να εκπληρώσει χωρίς καθυστέρηση την σχετική απόφαση του
Δικαστηρίου για καταβολή αποζημιώσεων.
Ζητά ακόμη μεταξύ άλλων από την Επιτροπή να καλέσει την Τουρκία, οπώς επανεξετάσει κατά την επόμενη ευκαιρία το θέμα
της καταβολής αποζημιώσεων στην ομάδα
υποθέσεων «Ξενίδη –Αρέστη».
Σημειώνεται ακόμη ότι στις 6 Σεπτεμβρίου
επιστολή στάληκε στην Επιτροπή Υπουργών και από πλευράς εκπροσώπου της
Τιτίνας Λοιζίδου, με την οποία ουσιαστικά
ζητείται η συνέχιση της εξέτασης της υπόθεσής της, καθώς και η καταβολή επιπρόσθετων αποζημιώσεων από πλευράς Τουρκίας,
υπό το Άρθρο 32, για την απώλεια χρήσης
της περιουσίας της κατά τα έτη 1987 – 1990.
Νωρίτερα, και συγκεκριμένα στις 3 Σεπτεμβρίου, οι διεκδικητές των αποζημιώσεων
για απώλεια χρήσης των περιουσιών τους
προχώρησαν σε καταγγελία, ενώπιον της
Επιτροπής, για τις παράνομες ενέργειες
της Τουρκίας στα Βαρώσια, οι οποίες συνιστούν παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και
των Ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
Ζητά κλείσιμο υποθέσεων η Τουρκία
Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία απέστειλε προ
ολίγων μηνών υπόμνημα στο Στρασβούργο, για τα περιουσιακά δικαιώματα των Ε/κ

ΠτΔ: Είμαστε πανέτοιμοι για
τριμερή συνάντηση με τον ΓΓ ΟΗΕ
«Ό,τι είχα να πω το είπα, ό,τι έχω να αναπτύξω στον ΓΓ θα το πράξω. Δεν δίστασα
ποτέ να υποβάλω προτάσεις, προκειμένου
να διανοιχθεί ο διάδρομος για ένα δημιουργικό διάλογο», σχολίασε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας ερωτηθείς σχετικά με την πρόταση του, για το Σύνταγμα του 1960.
Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τατάρ με τις οποίες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πραγματοποίησης της Τριμερούς, ο
Πρόεδρος είπε ότι «έχουμε δηλώσει ότι είμαστε πανέτοιμοι να συναντηθούμε με τον
ΓΓ των ΗΕ. Και στην επιστολή μου επανέλαβα το ίδιο, ότι είμαι έτοιμος και για τριμερή
συνάντηση. Διαφαίνεται μια διαφοροποίηση της τουρκικής θέσης από την ανησυχία
ότι ενδεχόμενα να τους επιρριφθεί ευθύνη
για τη μη πραγματοποίηση ανάλογης συναντήσεως, βλέποντας ότι αφήνει κάποια να
αιωρούνται στοιχεία ο κ. Τατάρ».
Κληθείς να σχολιάσει αναφορές του

Τουρκοκύπριου ηγέτη, Ερσίν Τατάρ ότι ο
λόγος που δεν ήρθε στην Κύπρο η κα Λουτ
δεν ήταν η άρνηση των Τουρκοκυπρίων
να τη συναντήσουν, αλλά για δικούς της
λόγους, ο Πρόεδρος είπε ότι «η κα Λουτ
επικοινωνεί τηλεφωνικά και διαβιβάζει τις
θέσεις της στον διαπραγματευτή. Ουδέποτε
ηγέρθη ανάλογο θέμα».
Πρόσθεσε ότι «εκείνο που αρχικά είχε προγραμματιστεί ήταν ενδεχόμενα να επισκεπτόταν την Κύπρο με τον σύζυγο της για
διακοπές, αλλά και για αξιοποίηση της εδώ
παρουσίας της. Εν συνεχεία ανέφερε ότι
δεν θα συνδυαστεί ανάλογο ταξίδι, αλλά με
την εδώ παρουσία της θα προετοιμάσει τη
συνάντηση που θα πραγματοποιείτο στη
Νέα Υόρκη. Και η απάντηση από τουρκικής
πλευράς ήταν ότι δεν είναι έτοιμοι για ανάλογο διάλογο, για ανάλογη διαβούλευση».

εκτοπισμένων, ενόψει της συνεδρίασης του
Σεπτεμβρίουμ στο οποίο επανέλαβε τη
θέση της Άγκυρας για κλείσιμο της υπόθεσης Λοϊζίδου, αναφέροντας πως «αναμένεται ότι μια απόφαση που θα δίνει οδηγίες
στη Γραμματεία να προετοιμάσει ένα Τελικό
Ψήφισμα για κλείσιμο θα υιοθετηθεί τελικά»
κατά την επικείμενη συνάντηση.
Πρόσθεσε ότι αναμένεται επίσης τον Σεπτέμβριο να υιοθετηθούν Τελικά Ψηφίσματα, που θα περιέχουν την «κατάλληλη
φρασεολογία», ώστε να κλείσουν και οι
υποθέσεις «Αλεξάνδρου» και «Τύμβιος»,
της ομάδας προσφυγών «Ξενίδη-Αρέστη».
Για τις υπόλοιπες υποθέσεις της ομάδας προσφυγών, το τουρκικό υπόμνημα

παρέπεμψε τους αιτητές στην προσφορά
εκ μέρους της «επιτροπής ακίνητης ιδιοκτησίας», σε περίπτωση που, όπως ανέφερε ,
θέλουν να εξασκήσουν τα περιουσιακά τους
δικαιώματα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση πριν από τη λύση του Κυπριακού,
συμπληρώνοντας ότι θα τους καταβληθούν
και αποζημιώσεις για απώλεια χρήσης βάσει των αποφάσεων του ΕΔΑΔ.
Ζήτησε τέλος από την Επιτροπή Υπουργών
να αποφανθεί τον Σεπτέμβριο ότι είναι αποτελεσματικά τα μέτρα που λαμβάνονται στο
ψευδοκράτος για να αποφευχθούν πιθανά
φαινόμενα παράνομης πώλησης ή εκμετάλλευσης περιουσιών που ανήκουν σε Ε/κ
εκτοπισμένους.

Εκπρόσωπος: Ελπίζουμε σε πίεση
ΟΗΕ για συναντηση ΠτΔ - Τατάρ
Την ελπίδα ότι μετά την επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη προς το ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες,
στις 30 Αυγούστου, θα υπάρξει κάποια πίεση προς την τ/κ πλευρά για να πραγματοποιηθεί η κοινή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν
Τατάρ, εξέφρασε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος, σημειώνοντας
παράλληλα ότι εκείνο που είναι δεδομένο
είναι η συνάντηση που θα έχει ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης με τον ΓΓ του ΟΗΕ στη Νέα
Υόρκη.
Ο κ. Πελεκάνος είχε ερωτηθεί ποια θα είναι
τα επόμενα βήματα της δικής μας πλευράς,
σε συνέχεια της συνέντευξης του Προέδρου
της Δημοκρατίας στο Omega το βράδυ της
Δευτέρας και της αναφοράς του ότι προσπάθεια της απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ
Τζέιν Χολ Λουτ για μια κοινή συνάντηση στη
Νέα Υόρκη προσέκρουσε στην άρνηση του
Τ/κ διαπραγματευτή Εργκιούν Ολγκιούν να
διαβουλευθεί με τον Ε/κ διαπραγματευτή
Ανδρέα Μαυρογιάννη.
«Ο Πρόεδρος έχει στείλει μια επιστολή,
όπως είπε χθες στη συνέντευξή του, στις
30 Αυγούστου στον Γενικό Γραμματέα, στην
οποία δηλώνει την ετοιμότητα για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναμένεται η απάντηση.
Εκείνο που είναι δεδομένο, πρόσθεσε, «είναι η συνάντηση που θα έχει ο Πρόεδρος με
τον ΓΓ στη Νέα Υόρκη». Επομένως, σημείωσε, «ακόμα και να μην προκύψει οτιδήποτε
μέχρι τότε, ουσιαστικά έχουμε ένα δεδομένο, που είναι η συνάντηση».
«Εμείς εκφράσαμε την ετοιμότητά μας και
περιμένουμε», είπε.
Σε ερώτηση αν γίνονται παρασκηνιακές
προσπάθειες για να καμφθεί αυτή η άρνηση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε ότι «διπλωματικές διεργασίες πάντα γίνονται και πάντα θα γίνονται».
«Το θέμα είναι - όπως είπε χθες ο Πρόεδρος
- όταν η κ. Λουτ έχει αρνητική απάντηση
από τον διαπραγματευτή τους να έρθει να
κάνει μια κοινή συνάντηση με τον διαπραγματευτή μας, πόσο μάλλον να αναμένουμε
να δεχθεί ο Τατάρ να έχει συνάντηση με τον
Πρόεδρο», επισήμανε.
Εν πάση περιπτώσει, εμείς στείλαμε την
επιστολή στον ΓΓ, είπε ο Κυβερνητικός

Εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι «ελπίζουμε ότι θα υπάρξει κάποια πίεση για να γίνει
αυτή η συνάντηση, αλλά ίδωμεν».
Σε σχόλιο ότι στην επιστολή του ο Πρόεδρος δεν μπήκε σε λεπτομέρειες για την
πρότασή του για επαναφορά το Σύνταγμα
το ‘60, ο κ. Πελεκάνος απάντησε ότι «εκείνο
που είπε ο Πρόεδρος χθες στο Omega νομίζω είναι αρκετά ξεκάθαρο. Ο Πρόεδρος είπε
ότι θα αναλύσει το σκεπτικό της πρότασης
του στον Γενικό Γραμματέα» των Ηνωμένων
Εθνών.
«Έτσι κι αλλιώς, είχαμε δηλώσει από την
ημέρα που είχε πραγματοποιηθεί η προηγούμενη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου,
ότι ο Πρόεδρος θα αναφερθεί σε αυτή την
πρόταση και φυσικά στο γεγονός ότι έχει
απορριφθεί ήδη από τους Τουρκοκύπριους», είπε, προσθέτοντας ότι «χθες έγινε
μια πιο συγκεκριμένη αναφορά από τον
Πρόεδρο».
Αναφερόμενος στην επιστολή, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι «ο Πρόεδρος
ουσιαστικά δηλώνει την ετοιμότητά του να
συμμετάσχει σε αυτή τη συνάντηση».
Δηλώνει στην επιστολή, πρόσθεσε, «ότι η
πλευρά μας θεωρεί ότι μια τέτοια συνάντηση
θα βοηθήσει προσπάθειες, που καταβάλλονται για επανέναρξη της διαδικασίας».
Υπενθύμισε ότι υπάρχει και ιστορικό, αφού
κάτι παρόμοιο έγινε και στις περιπτώσεις
των συναντήσεων της Νέας Υόρκης και του
Βερολίνου το 2017 και το 2019, που αυτές οι
συναντήσεις είχαν κάποια κατάληξη.
Επίσης, ανέφερε ο κ. Πελεκάνος, ο Πρόεδρος επαναλαμβάνει τη θετική μας ανταπόκριση όσον αφορά τον διορισμό ειδικού
αντιπροσώπου. Κάτι, πρόσθεσε, «που είχε
προτείνει ο ΓΓ το δεχθήκαμε εμείς και δεν το
δέχθηκε η άλλη πλευρά».
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ακόμα
ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «στην επιστολή κάνει αναφορά τη βάση της συμφωνίας - πλαίσιο της λύσης, που ουσιαστικά
προκύπτει από τη συμφωνία του Προέδρου
με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί τον Νοέμβριο του 2019 στο Βερολίνο, η
οποία καθορίζει το πλαίσιο της λύσης, δηλαδή ότι προκύπτει από την κοινή δήλωση
της 11ης Φεβρουαρίου του 2014, τις επιτευχθείσες συγκλίσεις, τα έξι σημεία του ΓΓ στο
Κραν Μοντανά».
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Η πρόταση-φάντασμα και οι πολιτικές του κουτουρού
Επιμένει ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας ότι υπάρχει
πρόταση για επάνοδο στο
Σύνταγμα του ΄60. Δεν την
έθεσε υπόψη του Γενικού
Γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών, στον οποίο απέΚΩΣΤΑΣ
στειλε πρόσφατα επιστοΒΕΝΙΖΕΛΟΣ λή. Δεν την παρουσίασε
στο Εθνικό Συμβούλιο,
ούτε και ζήτησε την επεξεργασία της από
τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας, τα
οποία ειρήσθω εν παρόδω δεν αποκόμισαν
την εντύπωση ότι πρόταση υπάρχει.
Είναι τελικά μια πρόταση-φάντασμα, την
οποία γνωρίζει και επεξεργάσθηκε στο μυαλό του μόνο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας;
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, στον οποίον υπαγόρευσε ο Νίκος Αναστασιάδης την
περιβόητη εκείνη δήλωση, προσπαθεί να
τη στηρίξει δημόσια χωρίς να μπορεί να

την αναπτύξει καθώς δεν έχει προφανώς
ενώπιόν του οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Ο
υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος επιχείρησε να κλείσει το θέμα με δημόσιες παρεμβάσεις του, παρακολουθεί τον Πρόεδρο να
συντηρεί το ζήτημα ανοικτό. Και το άφησε
ανοικτό και στη διάρκεια συνέντευξής του
στο τηλεοπτικό κανάλι OMEGA. Ο κ. Αναστασιάδης είπε πως η πρόταση-απάντηση-πρόκληση προς τον Ερσίν Τατάρ για το
Σύνταγμα του `60 ενέχει ουσία και δεν είναι
σχήμα λόγου… Την ουσία, όμως, γιατί δεν
την αναφέρει;
Το θέμα δεν είναι μόνο ότι ρίχθηκε μια
ατάκα, στα πλαίσια μιας απάντησης προς
τον κατοχικό ηγέτη, ο οποίος θέλει να χρησιμοποιεί αλά καρτ τα οφέλη από την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά το ζητούμενο
είναι πώς έτυχε διαχείρισης στη συνέχεια.
Αντί να εξηγηθεί το σκεπτικό στο οποίο η
αναφορά αυτή εντάχθηκε σε μια γραπτή

Δεν είναι οικόπεδο η Κύπρος και
θέλουν να συζητηθεί «συνιδιοκτησία»
Όλες οι «ιδεοθύελλες» έχουν
σημείο αναφοράς τις βρετανικές
φόρμουλες. Επειδή προφανώς
κάποιους τους βολεύει (κατοχική
Τουρκία), ενώ άλλοι (Λευκωσία)
«πάσχουν» από έλλειψη ιδεών. Γι
αυτό και το χαλί το στρώνουν οι
του Φόρεϊν Όφις και όσοι πιστοί,
που δεν και λίγοι, ακολουθούν.
Είναι δε ιδιαίτερα ενδιαφέρον το
γεγονός ότι βρίσκονται αρκετοί
καλοθελητές να εξηγήσουν και να
προωθήσουν τις ιδέες του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών.
Τι είναι το ζητούμενο; Η επανέναρξη διαπραγματεύσεων. Σε ποια βάση;
Αυτό είναι το ερώτημα, που καλούνται να
απαντήσουν οι εμπλεκόμενοι καθώς είναι
σαφές πλέον ότι η «συμφωνημένη βάση»
έχει μετακινηθεί προς την κατεύθυνση του
νέου τουρκικού αφηγήματος. Δηλαδή, ενός
μοντέλου συγκαλυμμένης ή μη συνομοσπονδίας δύο κρατών. Ένα μοντέλο, που
θα διευκολύνει την Άγκυρα στη στρατηγική
επιδίωξή της για πλήρη έλεγχο της Κύπρου.
Είναι προφανές πως καταβάλλεται παρασκηνιακά μια προσπάθεια να βρεθεί μια
«αποδεκτή φόρμουλα», κοντά σε αυτά που
επιδιώκει η Άγκυρα. Γι' αυτό και η ανακάλυψη διαφόρων ορολογιών, που παραπέμπουν σε εκείνο που διαχρονικά επιδίωκε
η κατοχική δύναμη. Υπενθυμίζεται συναφώς ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στην έκθεση του αναφέρθηκε
σε «έμφυτα δικαιώματα» (inherent rights).
Είναι μια αναφορά που μπορεί να τύχει
πολλών ερμηνειών και σίγουρα η τουρκική
πλευρά την έχει έτοιμη. Θα είναι τα «έμφυτα
δικαιώματα» προπομπός και μια συγκαλυμμένη αναφορά στην κυριαρχική ισότητα;
Αυτό παρασκηνιακά έχει ήδη ερμηνευθεί,
από τους «συνήθεις υπόπτους» με τρόπο
που είναι ( η ερμηνεία) κομμένη ραμμένη
στην τουρκική εκδοχή. Περαιτέρω, είναι
προφανές πως για κάποιους, που συνήθως
έχουν έφεση να εφευρίσκουν ορολογίες,
που να ικανοποιούν τις τουρκικές επιδιώξεις, ο «συμβιβασμός» βρίσκεται σε μια
φόρμουλα, που περίπου θα προβλέπει τα
εξής: Οι Τουρκοκύπριοι να εκχωρήσουν κυριαρχία στη «νέα κατάσταση πραγμάτων»,
που θα παραπέμπει σε δύο κράτη και στη

δυνατότητα απόσχισης, την ώρα που οι Ελληνοκύπριοι θα θεωρούν πως θα υπάρξει
συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι
μετρ της εποικοδομητικής ασάφειας γνωρίζουν πώς θα λειτουργήσουν.
Το Κυπριακό θα λυθεί με διαπραγματεύσεις.
Φαίνεται, όμως, ότι για να επαναρχίσουν οι
συνομιλίες πρέπει η ελληνική πλευρά να
πληρώσει τον λογαριασμό. Γιατί πρέπει να
δώσει προκαταβολικά όλα όσα ζητούν οι
Τούρκοι; Συνομιλίες με τουρκικούς όρους,
σερβιρισμένους από τους Βρετανούς διά
του Γκουτέρες ή συνομιλίες, που θα οδηγήσουν στην ανατροπή των κατοχικών δεδομένων; Εάν είναι να συμφωνηθεί εκ προοιμίου μια φόρμουλα «δύο αυτοδιοικούμενων
περιοχών», όπως ήθελε να «περάσει» η κ.
Λουτ στο τελευταίο ταξίδι της, δεν θα χρειαστεί καν διαπραγμάτευση. Μια τηλεδιάσκεψη είναι αρκετή και παίκτες να αποδεχθούν
τον ενταφιασμό της Κύπρου.
Ο τέως υπουργός Εξωτερικών, Γιαννάκης
Κασουλίδης, θεωρεί πως μπορούμε να δεχθούμε τη βρετανική φόρμουλα. Είπε (συνέντευξη στην Καθημερινή, στην Μαρίνα
Οικονομίδου), ότι «γράφτηκε και κατακρίθηκε ότι προωθούνται κάποιοι όροι από τους
Βρετανούς οι οποίοι είναι απαράδεκτοι.
Από αυτά τα έξι σημεία, εγώ τα τρία δεν τα
θεωρώ κακά…». Και εξήγησε πως τα καλά
είναι τα εγγενή ίσα δικαιώματα, η συνιδιοκτησία και η συνίδρυση. «Αν πιστεύουμε
ότι θα καταλήξουμε σε λύση αποδεκτή στη
βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας,
θα πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι δημιουργούμε δύο κοινότητες με συνίδρυση,
με συνιδιοκτησία και με αναγνωρισμένα τα
εγγενή ίσα δικαιώματα, τα οποία δεχτήκαμε

δήλωση- απάντηση στον κατοχικό ηγέτη,
δίνεται συνέχεια. Δεν είναι κωμικοτραγικό
αυτό που παρακολουθούμε, είναι τραγωδία. Και ενισχύει τη σύγχυση που επικρατεί,
για το τι θέλει ο Πρόεδρος και πού το πάει.
Και η σύγχυση προφανώς και υπάρχει. Κι
αυτό γιατί υπάρχει και ιστορικό. Υπενθυμίζονται οι ευφάνταστες ιδέες, «έξω από το
κουτί», οι οποίες παρουσίασαν ένα αφήγημα-λαχείο για την Άγκυρα. Σιγά- σιγά τα
δύο κράτη -όταν έγινε αντιληπτό το ατόπημα- αντικαταστάθηκαν από τη χαλαρή ομοσπονδία φθάνοντας στην αποκεντρωμένη.
Η επεξεργασία όλων αυτών δεν υπήρξε
όταν εξαγγέλλονταν. Ήταν επικεφαλίδες.
Κοντολογίς κουβέντες του καφενέ, που
μένουν ως «θέση της ελληνοκυπριακής
πλευράς». Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι επιχειρήθηκε τότε να ανοίξουν κανάλια επικοινωνίας με τον Κουντρέτ Οζερσάι επειδή τον
θεωρούσαν διάδοχο του Ακιντζί. Τόση ήταν
η διορατικότητα που ο συγκεκριμένος είναι
σχεδόν πολιτικός… υπό εξαφάνιση. Με όλα
αυτά μπορεί κανείς να αντιληφθεί τι τηλεγραφήματα θα στέλνουν οι ξένοι πρέσβεις
και τι θα καταλαβαίνουν οι Κυβερνήσεις
τους για τις θέσεις της Λευκωσίας.
Ο μόνος που προσπάθησε να στηρίξει τον
κ. Αναστασιάδη με το Σύνταγμα του 1960
είναι ο τέως υπουργός Εξωτερικών, Γιαννάκης Κασουλίδης, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας, ο οποίος επιχείρησε να δώσει
περιεχόμενο στην προεδρική ατάκα. Ο κ.
Κασουλίδης, ως γνωστόν, τον Σεπτέμβριο
του 2019, είχε συγκροτήσει την Ομάδα Πρωτοβουλίας «Απόφαση Ειρήνης», με πρόσωπα προερχόμενα από ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ και
άλλους, γεγονός που είχε τότε προκαλέσει
εκνευρισμό στο Προεδρικό. Υπενθυμίζεται
πως στη διακήρυξη της Ομάδας σημειωνόταν και το εξής, που είχε εκληφθεί ως «καρφί» στον Πρόεδρο: «οι καινοφανείς προσεγγίσεις που περιφέρονται ανεπιβεβαίωτα ως
επίσημες ή ανεπίσημες αναφορές σε άλλες
μορφές λύσης δεν συνεισφέρουν θετικά
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στην προοπτική της επανένωσης αλλά καλλιεργούν εντυπώσεις και προσδοκίες συμφωνημένης διχοτόμησης. Η διάψευση αυτών των αναφορών τόσο λεκτικά όσο και
έμπρακτα είναι πολύ σημαντική για τη διατήρηση της διαπραγματευτικής αξιοπιστίας
και για την ενίσχυση των προοπτικών της
επίλυσης του Κυπριακού». Σαφές το μήνυμα ήταν προς τον Πρόεδρο.
Ο Γιαννάκης Κασουλίδης, ο οποίος και στη
συνεδρίαση της διαπραγματευτικής ομάδας προσπάθησε να στηρίξει το θέμα με
το Σύνταγμα του ΄60, ενώ παραδέχεται ότι
η… πρόταση έγινε πρόχειρα, θεωρεί πως
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια.
Εξήγησε -σε συνέντευξή του στην «Κ»- ότι
πρέπει να επιτευχθεί στρατηγική συμφωνία
(σ.σ. ενδιάμεση λύση) και τότε να εφαρμοστεί το Σύνταγμα του ΄60 μέχρι τα δημοψηφίσματα. Αυτό, υποστηρίζει, θα διασφαλίσει
τη μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας
σε ΔΔΟ! Αυτά, βέβαια, συγκρούονται με τις
αναφορές του για «συνίδρυση», αλλά δεν
βαριέσαι, κουβέντα να γίνεται.
Όλα αυτά επιβεβαιώνουν πως η όλη διαχείριση του Κυπριακού είναι του κουτουρού.
Όλα αυτά επιβεβαιώνουν πως η ακολουθούμενη πολιτική έχει αποτύχει και οδηγούμαστε βαθμηδόν σε διχοτόμηση. Όλα αυτά
επιβεβαιώνουν πως η Τουρκία κατάφερε
να επιβάλει τις πολιτικές, είτε με λύση είτε
χωρίς.
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σε όλα τα έγγραφα, ακόμα και στη συμφωνία του Φεβρουαρίου του 2014, μεταξύ Αναστασιάδη - Έρογλου. Εκεί αναφέρεται πως
η νέα κατάσταση πραγμάτων πηγάζει από
Ε/κ και Τ/κ». Αλλά και στη συνεδρίαση του
Εθνικού Συμβουλίου της περασμένης Τετάρτης αναφέρθηκε πως ούτως ή άλλως το
2014 συμφωνήσαμε ότι η κυριαρχία πηγάζει από τους Ε/κ και Τ/κ.
Ο κ. Κασουλίδης, ο οποίος διετέλεσε δύο
θητείες ΥΠΕΞ, με ευκολία αποδέχεται ορολογίες. Πού έχει συναντήσει στο διεθνές
δίκαιο τον όρο συνιδιοκτησία; Είναι οικόπεδο ή χώρα; Το λένε οι Τούρκοι, όπως και
το θέμα της συνίδρυσης. Το αναφέρουν και

οι Βρετανοί. Πρόκειται για ένα νεολογισμό,
που εάν υιοθετηθεί τερματίζει τη θέση για
μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας
καθώς θα συν- ιδρυθεί κάτι το καινούργιο.
Αλλά και το θέμα των εγγενών δικαιωμάτων, είναι σαφές πως όταν είναι χωριστά
αποκτούν νέο περιεχόμενο από αυτά που
διασφαλίσθηκαν για τους Κύπριους πολίτες
με το Σύνταγμα του 1960.
Είναι σαφές πως ακόμη και η πολυσυζητημένη ιδέα για το Σύνταγμα του 1960, αντιμετωπίζεται από κάποιους μέσα από τη βρετανική φόρμουλα. Δηλαδή, επιστροφή στο
Σύνταγμα και μετά διά της φόρμουλας αυτής
σε δύο πλήρως αυτόνομες περιοχές.
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Μία καλή δικαιολογία βρήκε ο πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau να καλέσει
πρόωρες βουλευτικές εκλογές προτείνοντάς ότι οι εκλογές ήταν αναγκαίες για να
πάρουν επιπρόσθετα μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημία COVID. Αυτό που
έκρυψε με πολύ επιμέλεια ήταν ότι θα ήθελε
να παραμείνει ο ίδιος στην κυβέρνηση για
να μπορέσει ο ίδιος και το κόμμα του να διαχειριστούν την επόμενη οικονομική κρίση
που είναι προ των πυλών. Αυτή η οικονομική κρίση θα είναι επώδυνη για τον λαό
και ήδη βλέπουμε τα αρχικά σημάδια της με
τις ανάλογες ανατιμήσεις στα είδη Λαϊκής
Κατανάλωσης.
Την περίοδο αυτή που οι μεγάλες επιχειρήσεις δηλώνουν απίστευτα κέρδη, το «καλάθι της νοικοκυράς» φτωχαίνει. Οι τιμές στα
σούπερ μάρκετ αυξάνονται καθημερινώς
και δεν προβλέπεται να σταματήσει αυτή η
ανηφόρα των αυξήσεων. Οι τιμές των σπιτιών είναι σε απλησίαστα επίπεδα με χιλιάδες νέους να μη μπορούν να κάνουν όνειρα
για ένα σπίτι να βάλουν την οικογένεια τους.
Οι καλές δουλειές είναι σπάνιο να βρεθούν
και τα ημερομίσθια είναι δραματικά καταπιεσμένα. Σε αυτή την κατάσταση που
βλέπουμε τα σημάδια της οικονομίας να
χειροτερεύουν, η κυβέρνηση του Trudeau
προχώρησε στην ανακοίνωση για τις εκλογές μετά τη συνάντηση που είχε με την γενική κυβερνήτη Μέρι Σάιμον, κατά την οποία
ζήτησε από την αντιπρόσωπο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στη χώρα τη διάλυση της
Βουλής των Κοινοτήτων.
Στην συνέχεια στο διάγγελμα του προς
τους πολίτες ο Trudeau είπε τα εξής: «Σας

O
P
I
N
I
O
N
Greek Press | September 10, 2021
ΚΑΝΑΔΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Πρόωρες εκλογές στον
Καναδά στις 20 Σεπτεμβρίου
γράφει ο Πλάτων Ρούτης

στηρίξαμε στην μάχη για τον κορονοϊό και
τώρα έφτασε η ώρα να ακούσουμε τη φωνή
σας με τις εκλογές», συμπληρώνοντας ότι
οι Καναδοί πρέπει να επιλέξουν τώρα πως
θα ολοκληρωθεί η μάχη της χώρας ενάντια
στον Κορονοϊό λες και μήπως υπήρχε ποτέ
λαϊκή διαβούλευση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας από τον
πληθυσμό. Και όλα αυτά πριν καν συμπληρωθούν δύο χρόνια διακυβέρνησης των
Φιλελευθέρων.

proutis0107@rogers.com
Με το κάλεσμα για εκλογές και με τα στενά
χρονικά περιθώρια, δεν υπήρχε ο κατάλληλος χρόνος για να μάθει ο κόσμος τις θέσεις
των κομμάτων, όχι μόνο της βουλής αλλά
και από τα άλλα κόμματα που δεν συμμετέχουν στο κοινοβούλιο τώρα δεν υπήρχε
ουσιαστική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων του κοινοβουλίου για τα σημαντικά
προβλήματα του λαού.
Τα κόμματα στη Καναδική Βουλή μικρές διαφορές έχουν μεταξύ τους και αυτές οι διαφορές είναι σε δευτερεύοντα θέματα. Στο
θέμα της οικονομίας που είναι ένα βασικό
θέμα και απασχολεί τον λαό του Καναδά,
μικρές και ανούσιες είναι οι διαφορές τους.
Ουσιαστικά είναι η προτίμησή τους σε διαφορετικά οικονομικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από κάθε ένα από τα κόμματα
του κοινοβουλίου και μέσω αυτών χρηματοδοτούνται με διαφορετικούς τρόπους πάντα
μέσα στα όρια που τους επιτρέπει ο νόμος.
Σαν ανταλλάγματα πολλές φορές τα κόμματα αυτά προωθούν νομοσχέδια που εξυπηρετούν τους χρηματοδότες τους.
Ο Καναδικός Εκλογικός Νόμος.
Το σύνολο των κομμάτων που παίρνουν
μέρος στις βουλευτικές εκλογές σε όλο τον
Καναδά είναι 22. Ωστόσο από τα 22 κόμματα μόνο τέσσερα (4) συμμετέχουν στο κοινοβούλιο. Το Φιλελεύθερο Κόμμα (Liberal),
Το Νεοδημοκρατικό κόμμα (NDP), Οι Συντηρητικοί (Conservatives) και τελευταίο το
Κόμμα των Γαλλόφωνων του Καναδά, το
Bloc Québécois.
Το Καναδικό κοινοβούλιο έχει 338 έδρες
που καλύπτουν τις 338 εκλογικές περιφέρειες του Καναδά.
Το Καναδικό εκλογικό σύστημα είναι το ληστρικό πλειοψηφικό σύστημα. Σε αυτό το
πλειοψηφικό σύστημα εκλέγεται αυτός ο
υποψήφιος που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό
των ψήφων. Κανένα από τα άλλα κόμματα
που δεν είχαν την πλειοψηφία στην εκλογική περιφέρεια δεν κερδίζουν έδρα. Έτσι
είναι προφανές ότι ένα κόμμα μπορεί να
έχει την πλειοψηφία συνολικών ψήφων του
πληθυσμού (popular vote) και εν τούτοις να
μην έχει έδρα
στη Βουλή. Αυτή είναι η δημοκρατία τους
made in Canada. Επαναλαμβάνω, ότι είναι δυνατόν με αυτό τον ληστρικό νόμο ένα
κόμμα που υποθετικά έχει την πλειοψηφία
σε αριθμούς ψήφων να μη βγάλει όχι μόνο
κυβέρνηση αλλά ούτε και να εκπροσωπηθεί
στην βουλή.
Προεκλογικά τα κόμματα δίνουν υποσχέσεις για την απόκτηση ψήφων. Όταν όμως
γίνουν κυβέρνηση συνήθως βρίσκουν διάφορες δικαιολογίες για την μη εκπλήρωση
των υποσχέσεων τους. Μερικές από τις
υποσχέσεις που τα κόμματα έχουν προτείνει είναι ανέξοδες και σε άλλες περιπτώσεις
συνήθως ποτέ δεν τις εκπληρώνουν και
πάντα υπάρχει η Α ή Β προϋπόθεση και
αν τύχει και δεν συμβούν μια από αυτές τις
προϋποθέσεις αυτές (οι υποσχέσεις) δεν
πραγματοποιούνται.
Το θέμα των εμβολίων κατά του Covid έχει
γίνει ένας πόρος που γεμίζει τα ταμεία των
πολυεθνικών εταιρειών του φαρμάκου.
Αυτά τα εμβόλια είναι δώρα που τα κόμματα

υπόσχονται να δώσουν στις πολυεθνικές
του φαρμάκου. Χωρίς καμία εξαίρεση από
τα κόμματα του κεφαλαίου υπάρχει μια
έντονη δραστηριότητα να πείσουν τον κόσμο ότι θα αυξήσουν την παραγγελία των
εμβολίων. Βέβαια δεν συζητούν καθόλου το
σχέδιο να κοινωνικοποιήσουν την παραγωγή φαρμάκων για να μη κοστίζουν δισεκατομμύρια δολάρια που τα καρπώνονται οι
πολυεθνικές των φαρμάκων. Το φάρμακο
στην καπιταλιστική οικονομία είναι αυτό
που γεμίζει τα κέρδη των μεγάλων φάρμα
εταιρειών.
Αποτελεί κοινό μυστικό ότι μία μεγάλη οικονομική κρίση είναι στα πρόθυρα της
κοινωνικής ζωής του Καναδά η οποία θα
ξεσπάσει πολύ σύντομα από ότι λένε οι
αναλυτές. Τα έξοδα των εμβολίων, η πανδημία που καθυστέρησε και έφερε μεγάλο
πλήγμα στην οικονομία και η μειώσει της
παραγωγικότητας θα ξεσπάσει σαν φούσκα. Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau και
το κόμμα του θέλουν να είναι οι ίδιοι στην
κυβέρνηση για να μπορέσουν να ελέγξουν
την οικονομία πιστεύοντας ότι θα είναι σε
θέση να προσπεράσουν τους ύφαλους και
να μη βουλιάξει το καράβι.
Από την άλλη μεριά υπάρχει και ένα σχέδιο Β των Φιλελευθέρων του Trudeau. Αν
στην περίπτωση που αναδειχτεί κυβέρνηση το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα του NDP
που αυτή τη στιγμή είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι Φιλελεύθεροι πιστεύουν ότι επειδή το NDP δεν ήταν
ποτέ κυβέρνηση και δεν έχει την εμπειρία
θα αποτύχουν να χειριστούν την οικονομία. Έτσι λοιπόν τους συμφέρει να ρίξουν
την καυτή πατάτα στο μέρος του NDP σαν
σχέδιο Β για να μπορέσουν μελλοντικά να
γίνουν πάλι κυβέρνηση. Μέσα στο σχέδιο
Β των Φιλελευθέρων είναι και να αναπνέουν πάνω από το σβέρκο του NDP για να
το αναγκάσουν να παραιτηθεί κάτω από το
βάρος της οικονομικής κρίσης.
Το κόμμα των Συντηρητικών που είναι αυτό
με της λιγότερες έδρες στη βουλή στο οικονομικό τους πλάνο είναι μία υπόσχεση να
πληρώσουν το 50% των νέων προσλήψεων
μετά που θα λήξει το σχέδιο για την μισθοδοσία (Canada Emergency Wage Subsidy).
Επίσης υπόσχονται να ενισχύσουν τα επιδόματα ανεργίας με 75% αντί του 55% που
υπάρχουν τώρα.
Ένα άλλο θέμα που δημιουργεί σύγχυση
στους εκλογείς είναι η θέση των Συντηρητικών στα πολεμικά όπλα και στη διάθεση
τους στο εμπόριο. Την περασμένη Κυριακή
ο αρχηγός των συντηρητικών αποφάσισε
να ξεκαθαρίσει το θέμα του ελέγχου στα
πολεμικά επιθετικά όπλα που το ανέφερε
η κυβέρνηση τα οποία είχε καταργήσει η
κυβέρνηση του Trudeau με νόμο το 2020.
Η πλατφόρμα και οι εξαγγελίες των συντηρητικών είναι ότι θα καταργήσουν αυτό
τον νόμο. Στην διάρκεια όμως του debate
μεταξύ των Γαλλόφωνων ψηφοφόρων ο
αρχηγός των συντηρητικών δήλωσε ότι ο
σχετικός νόμος της κυβέρνησης θα μείνει
ανέπαφος. Το εκλογικό σώμα, οι εκλογείς
δηλαδή δεν καταπίνουν τόσο εύκολα τέτοια μεγάλα λάθη από τους αρχηγούς των
κομμάτων.
Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με τις προβλέψεις για το ποιο κόμμα θα γίνει η επόμενη
κυβέρνηση της χώρας. Πάντως θα ήθελα
να βγαίναμε από αυτό το σύστημα για το αν
δεν βγει το ένα κόμμα θα βγει το άλλο που
την μόνη διαφορά που έχουν είναι στο όνομα κυρίως, κατά τα άλλα οι χρηματοδότες
είναι οι ίδιοι.
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21ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Το 21ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο διεξήχθη στις 24 Αυγούστου, 2021 στο Richmond Hill Golf Club με μεγάλη επιτυχία. Η
φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη τριών ένθερμων υποστηρικτών της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, τους κυρίους Ανδρέα Αποστολόπουλο,
Γεώργιο Καραμήτσο και Αναστάσιο Μιχαλόπουλο.
Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη και την εκτίμησή της σε όλους εκείνους που στήριξαν το 21ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ,
εν μέσω πανδημίας, με τις γενναιόδωρες χορηγίες τους.
Οι συμμετέχοντες, ομολογουμένως, ευχαριστήθηκαν παιχνίδι γκολφ και διαφορετικά γευστικά εδέσματα! Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, χάρη
στη συνεχιζόμενη υποστήριξη και γενναιοδωρία τόσο των παικτών, όσο και των χορηγών μας, αυτή η διοργάνωση συγκέντρωσε χιλιάδες δολαρίων για την
κοινότητά μας.
Φέτος, με την πολύτιμη συνεισφορά πενήντα και πλέον χορηγών, συγκεντρώσαμε $102,250, ποσό το οποίο καθιστά το Τουρνουά Γκολφ τη μεγαλύτερη ημερήσια ερανική εκδήλωση της κοινότητάς μας!
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους κύριους χορηγούς της
εκδήλωσης Triple Properties, Tribo Studios, Durham
Live, Four Corner Estates, Οικογένεια Νικόλαου
Καραμήτσου, Chairman’s Brands και Sketchley
Cleaners.
Είμαστε ιδιαιτέρως ευγνώμονες στην επιτροπή
Τουρνουά Γκολφ, η οποία αποτελείται από τις κυρίες Ελένη Μπαρμπαλιά, Μπέτυ Σκουτάκη και τους
κυρίους Νίκο Καραμήτσο, Νίκο Δημητρόπουλο, για
την αφοσίωσή τους στο να διεξαχθεί αυτή η επιτυχής εκδήλωση.
Ευχαριστούμε θερμάς τις κυρίες της Πρόνοιας και
την αφοσιωμένη ομάδα εθελοντών μας, οι οποίοι
εργάσθηκαν ακούραστα, ώστε να διασφαλισθεί μια
ασφαλής και καλώς οργανωμένη εκδήλωση.
Δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε χωρίς
εσάς!
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Ο πάτερ Απόστολος Γκόλιας Ιερατικώς
προϊστάμενος του Ι. Ναού του Αγίου Νικολάου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καστοριάς
Δημήτρης Νάσκος, ο αντιπρόεδρος
της Παμμακεδονικής Σταύρος Τσιρλής,
ο Γιάννης Μπόζιος, ο πρόεδρος της
Παμμακεδονικής Γιώργος Παπαδάκης, ο
πάτερ Αποστολής Γκόλιας, ο πρόεδρος
της Ποντιακής Αδελφότητας Κυριάκος
Κωνσταντινίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου
Μηλιάς Μετσόβου Στηβ Νιτσοτόλης,
ο πρόεδρος του Συλλόγου Διπόταμος
Καβάλας Γιάννης Θεοφυλακτίδης με
τον αντιπρόεδρο Γιώργο Πιπερόπουλο
και ο Κώστας Παπαδόπουλος ταμίας
της Αδελφότητας Ποντίων.

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής
Ομοσπονδίας Γ. Παπαδάκης με μέλη
και εθελοντές της Ομοσπονδίας, τον
Επαρχιακό Βουλευτή Άρη Μπαμπίκιαν,
τον πρόεδρο της Αδελφότητας Ποντίων
Τορόντο “Παναγία Σουμελά” Κυριάκο
Κωνσταντινίδη, τη Μελίνα Σταματοπούλου,
την Παρθένα Τριανταφυλλίδη, την Ειρήνη
Κερογλίδη, την Τούλα Κυριακίδη, την Ελένη
Βρετανός και την Νικολέτα Σαλτέλη.

Νίκος Κοτσαμποϊκίδης και Σοφία
Κωνσταντινίδη. Ευχαριστούμε θερμά τον κ.
Κοτσαμποϊκίδη για τον δωρεάν στολισμό
της Αγίας Εικόνας της Παναγίας Σουμελά.

Ο Μιχάλης Μουρατίδης με τους
Γιώργο και Παρθένα Τριανταφυλλίδη
και την Γεωργία Λυκουρέζου.

Οι, Γιάννης και Καίτη Μπόζιος με
τους,Τούλα Κυριακίδη, Τάκη Τσιμτσικίδη
και τον κ. Μιχαηλίδη με τη σύζυγο του.

Ο Νίκος Κοτσαμποϊκίδης με
την οικογένεια του.
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Ο κ. Μπόζιος με την παρέα του.

Ευχαριστούμε όλους που μας
τίμησαν με την παρουσία τους,
τους πολύτιμους εθελοντές
μας και ιδιαιτέρως τους
“αδιάκοπα” ψήστες της ημέρας,
Γιάννη Θεοφυλακτίδη, Γιώργο
Πιπερόπουλο και Κανάρη
Λεσπουρίδη.

Ειρήνη και Θεόδωρος Κερογλίδη, η
τέως πρόεδρος της Παμμακεδονικής
Νικολέτα Σαλτέλη με τον νυν πρόεδρο
της Ομοσπονδίας Γιώργο Παπαδάκη, τον
Σαμουήλ Σπανίδη, τον Γιάννη Χάιτα με τη
σύζυγο του Ρίτα και τη Μάρω Σπανίδου.

Η Μάρω Παπαδοπούλου, η Θεοδώρα
και ο Σάββας Βουνοτρυπίδη, ο Αντώνης
Παπαδόπουλος, ο Κώστας Αθανασιάδης,
ο Νίκος Τσορακλίδης, ο Σάββας
Κουρτσίδης και ο Γιώργος Καρυπίδης.

Ο Γιάννης Θεοφυλακτίδης πρόεδρος του
Συλλόγου Διπόταμος Καβάλας με τον
αντιπρόεδρο Γιώργο Πιπερόπουλο.

Ο πρόεδρος της Παμμακεδονικής
Ομοσπονδίας Καναδά Γιώργος Παπαδάκης,
ο Γιάννης Μπόζιος με τη σύζυγο του Καίτη,
και η πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Δόμνα Σισκοπούλου με τον σύζυγο της.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καστοριάς
Δημήτρης Νάσκος με τη σύζυγο του.

Το συμβούλιο και οι πολύτιμοι εθελοντές
της Ποντιακής Αδελφότητας με τον πρόεδρο
της Παμμακεδονικής Γιώργο Παπαδάκη και
τον Επαρχιακό Βουλευτή Άρη Μπαμπίκιαν.
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το Ετήσιο Πικ-νικ της Παμμακεδονικής
Ομοσπονδίας Καναδά και της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο “Παναγία Σουμελά”

Η οικογένεια Γρηγοριάδη.
Ο Μίλτος Τσαβδαρίδης με την παρέα του.

Η παρέα του Συλλόγου
Κοζάνης “Λασσάνης”.

Ο Γιάννης Θεοφυλακτίδης πρόεδρος
του Συλλόγου Διπόταμος Καβάλας
και ο Πωλ Χατζησάββας.

Η παρέα της Τούλας Κυριακίδου.

Νίκη Γρηγοριάδη, Ειρήνη Κερογλίδη, Χριστίνα
Κοτσαμποϊκίδη και Σοφία Κωνσταντινίδη.

Ελληνικό τοπικό Πανηγύρι - Ελληνική βραδιά χαράς και αγάπης
Μια όμορφη Ελληνική μουσικοχορευτική
γιορτή - πανηγύρι διοργανώθηκε από την
Signature Productions στον αύλιο χώρο του
Parkview Manor, τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου.
Ο κόσμος πολύς και οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας που πήραν την ευκαιρία στην
μέσο-κορονοϊού περίοδο, να ανταμώσουν

με τους φίλους τους και να ξεφαντώσουν
αλά ελληνικά!
Με χρώμα όχι μόνο ελληνικό αλλά και τοπικό σε ότι αφορά τη μουσική, “κοσμήθηκε”
η πολυπληθής εκδήλωση. Με τους τοπικούς αοιδούς Μιχαλίτσα Κατσιλήρα, Γιώργο
Τάση, Σταύρο Κανύχη και την Αναστασία

Ζάικου ενώ την Ορχήστρα αποτελούσαν,
Μπουζούκι - Βαγγέλης Κουλογιάννης, Πλήκτρα - Σπύρος Γαζέτος
Drums - Παναγιώτης Τσαβουσάκης και στο
Κλαρίνο - Γιώργος Μηλιώνης.
Άξιοι συγχαρητηρίων για το επιτυχημένο
πανηγύρι καθώς επίσης δεν ξέχασαν για

πολλοστή φορά την έμπρακτη συμπαράσταση τους προς την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο, όπου κατά την είσοδο οι
επισκέπτες κατέβαλαν ποσό $5 δολαρίων που προσφέρθηκε από τη Signature
Productions στα ταμεία της Ε.Κ.Τ.

10 Σεπτεμβρίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος

GCT School Registrations Now Open
Dear Families,
This fall, the Greek Community of Toronto is
committed to students and staff returning to
a more normal and safer, in-person learning
environment. For the 2021-22 school
year, the Greek Community of Toronto will
continue to follow Ministry of Education and
Health protocols that focus on supporting
the health, safety and well-being of students,
families, and staff. This year, we are offering
in-class and remote learning programs
depending on enrolment. The first day of
Greek school is quickly approaching. To
ensure the safety of students and staff and
to finalize the organization of our programs,
please note the following:
1.
Registrations start on Tuesday,
September 7, 2021.
ONLY
PHONE
REGISTRATIONS
are
available this year. Our
new website is under
construction, and online
registrations are not
possible at this time. Due
to the pandemic, limited
in-person
registrations
are possible only if you
book an appointment. We
sincerely apologize for the
inconvenience.
Please
use the attached Fillable
Registration Form and/or
call (416) 425 – 2485 to
register. Email the fillable

forms to education@togreekcom.org, and
we will contact you if we require additional
information or if you prefer not to add your
credit card information on the registration
form. Our staff and volunteers will be happy
to answer your questions and assist you.
The deadline for registrations is Friday,
October 1, 2021. We will not be accepting
registrations after this date.
A complete registration is required to be able
to attend class. Check our attached school
flyer or our website www.greekcommunity.
org for more information about registrations
and health measures. Please note that
New and Returning students in Grades 1012 must provide proof of completing the
required credit of the previous grade level
before they can register. Don't hesitate to get
in touch with us if you have any questions.

Ελληνικό τοπικό Πανηγύρι - Ελληνική βραδιά χαράς και αγάπης
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου φανερώνει τα ψέματα και τις αστοχίες των πουλημένων μέσων συσκότισης της Ελλάδας που
έχουν εισπράξει 30+ εκατομμύρια Ευρώ το 2020 απ’ το κρατικό χρήμα
και άλλα 20 εκατομμύρια τον Αύγουστο του 2021 για να αναμεταδίδουν
τις κυβερνητικές ανακοινώσεις μιας ακροδεξιάς ομάδας πολιτικάντηδων
που όχι μόνο νομίζουν πως είναι επαρκείς για μάνατζερ της Ελλάδας INC,
αλλά ακόμη κι όταν τους γιουχάρουν για την ανικανότητά τους φωνάζοΤάσος
Θεοδωρίδης ντας “Μητσοτάκη Κάθαρμα”, αυτοί νομίζουν πως “ο γιαλός είναι στραβός”
και όχι πως “στραβά αρμενίζουν”.
Καλώς σας βρήκαμε μετά τον μήνα των απαραίτητων για όλους μας διακοπών του καλοκαιριού, αν και μέσα στο άγχος να μην κολλήσουμε εμείς και να μην
μεταδώσουμε σε άλλους τον κορονοϊό, η ανεμελιά των διακοπών και η ξεκούραση αποδείχθηκαν πολύ μακρινές. Ελπίζουμε πως ξεκουραστήκατε και σεις τουλάχιστο απ’την
καθημερινότητα και την ειδησεογραφία που όσον αφορά στην Ελλάδα, μας ανησύχησε
ιδιαίτερα τον Ιούλιο και Αύγουστο με τις καταστροφικές φωτιές που εξαφάνισαν περιουσίες, φυσικούς πόρους και στιγμάτισαν το μέλλον της οικολογικής ισορροπίας στην Ελλάδα.
Και ακόμη για τα 14000 θύματα του κορονοϊού, που αυτή η κυβέρνηση – τσίρκο κάνει ό,τι
περνάει απ’ το χέρι της για να αδιαφορεί και να διαλύει με την ευκαιρία της Πανδημίας το
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και για όλα αυτά ξέρετε ποιος φταίει: Ο Μητσοτάκης Κάθαρμα.
Τουλάχιστο, αυτό λέει ο λαός...
Ο Μίκης πέρασε στην Αιωνιότητα. Όμως η δικαίωση απ’ τις αδικίες που υπέστησαν
όλοι οι κατατρεγμένοι της Ελλάδας, και για την οποία αγωνίστηκε, δεν έχει έρθει,
ούτε προβλέπεται να έρθει, τουλάχιστο για όσο καιρό εξαγοράζονται οι συνειδήσεις
στην Ελλάδα...
Ο Μίκης Θεοδωράκης, πέρασε
στην Αιωνιότητα και τον δέχτηκε η γενέθλια Κρητική γη. Δεν
σηκώνει καμιά κουβέντα για το
πόσο σπουδαία προσωπικότητα υπήρξε αυτός ο Οικουμενικός Έλληνας που αγωνίστηκε
με την τέχνη του και τη ζωή του
για το δίκιο του κατατρεγμένου.
Πόσο σημαντική καλλιτεχνική
προσωπικότητα υπήρξε και
πόσο σημάδεψε και ανέδειξε
την Ελλάδα στον κόσμο δίνοντας φωνή στους ποιητές μας
και πνοή στους αδικημένους
από κάθε ολοκληρωτισμό αγωνιστές. Ο Μίκης, βέβαια, όπως όλοι οι Έλληνες είχε και τις πολιτικές του αντιφάσεις, τις ιδεοληψίες του καθώς και τις αστοχίες στις πολιτικές του επιλογές που όμως επιβεβαιώνουν
τον κανόνα που θέλει τον Έλληνα να είναι αυτό που λέμε “controvercial” δηλαδή απρόβλεπτο και αμφιλεγόμενο. Μακριά όμως από μας οι κριτικές και η κουτσομπολίστικη διάθεση
ειδικά όταν αναφερόμαστε στον Μίκη, το ίνδαλμα της αγωνιστικής εξεγερμένης εφηβείας
μας, ή για άλλους ένα φωτεινό παράδειγμα διαμαρτυρίας και αντίστασης απέναντι σε κάθε
αδικία που έχουν υποστεί οι περισσότεροι συμπατριώτες μας. Ας διαβάσουμε τι έγραψε ο Γερμανικός τύπος για τον Μίκη, και τα ξαναλέμε: «Καλλιτέχνης, είδωλο και μαχητικό
πνεύμα» επιγράφεται εκτενές αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη της λογοτεχνικής ιστοσελίδας kulturkritik.de του πανεπιστημίου του Μάρμπουργκ. Το δημοσίευμα ξεκινάει κάνοντας
αναφορά στον αντιστασιακό αγώνα του Θεοδωράκη κατά της Χούντας και ξεδιπλώνοντας
παράλληλα το μουσικό του έργο.
«Ακόμα και η κατοχή δίσκων ή απλώς το τραγούδι απαγορευόταν. Το φθινόπωρο του
1969 συνελήφθη ξανά, οδηγήθηκε στο στρατόπεδο του Ωρωπού και βασανίστηκε. Μόνο
μετά από μεγάλη διεθνή πίεση του επετράπη, βαριά άρρωστος από φυματίωση, να φύγει
εξόριστος στο Παρίσι τον Απρίλιο του 1970. Καλλιτέχνες όπως ο Ντμίτρι Σοστακόβιτς, ο
Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Άρθουρ Μίλερ, ο Λόρενς Ολιβιέ αλλά και μέλη της γαλλικής κυβέρνησης έκαναν εκστρατεία για την απελευθέρωσή του. Όμως ακόμη και στην εξορία, ο
Μίκης Θεοδωράκης παρέμεινε σύμβολο αντίστασης…»
Λίγο παρακάτω σημειώνεται: «Στο έργο του Θεοδωράκη, η πολιτική και η τέχνη ή η αντίσταση και η μουσική δεν μπορούσαν ποτέ να διαχωριστούν… Στα τέλη της δεκαετίας του 1990,
ο Θεοδωράκης αποσύρθηκε σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια ζωή και αφοσιώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στο μουσικό του έργο,
ακόμα κι αν κάποιες φορές αναφέρθηκε
με μαχητική διάθεση σε θέματα όπως η
μεταχείριση του Αμπντουλάχ Οτσαλάν ή
στον πόλεμο στο Ιράκ του 2003». Και το
δημοσίευμα καταλήγει: «Στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, ο Μίκης Θεοδωράκης πέθανε
στην Αθήνα σε ηλικία 96 ετών, ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένας Έλληνας λαϊκός
ήρωας και ακούραστος αγωνιστής για την
ελευθερία και εναντίον της καταπίεσης».
“Μητσοτάκη Κάθαρμα” Νο. 1
Στην τελετή της κηδείας του Μίκη Θεοδωράκη που έγινε στην Μητρόπολη Αθηνών,
και όπου βρίσκονταν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας,

το πλήθος αποδοκίμασε τον Πρωθυπουργό φωνάζοντας “Μητσοτάκη Κάθαρμα”. Ο Κούλης, ζήτησε τα “ρέστα” απ’ τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Γραμματέα του Κ.Κ.Ε., λέγοντας
πως αυτός τους έβαλε να φωνάζουν. Στο μεταξύ, οι “δημοσιογράφοι” που αναμεταδίδουν
τις κυβερνητικές ανακοινώσεις βγήκαν σε ένα ιδιωτικό κανάλι που στηρίζει τη δεξιά φασιστο-συμμορία και αναρωτιόνταν “Μα πότε πρόλαβε ο Μητσοτάκης να γίνει κάθαρμα;”.
Έλα ντε; Πότε; Μήπως όταν καταργούσε κάθε αξιοκρατία και περνούσε στην ευθύνη του
κάθε τομέα εξουσίας της δημόσιας ζωής, ενημέρωσης, ασφάλειας, ελέγχου; Μήπως όταν
έβαζε τον Χρυσοχουντίδη να κυνηγάει κάθε ειρηνικό πολίτη και να τρομοκρατεί την νεολαία
στερώντας της το δικαίωμα διαμαρτυρίας με ξυλοδαρμούς και τρομοκρατία; Μήπως όταν
με αφορμή τον κορονοϊό κατέστελλε τις ελευθερίες του πολίτη, καταργούσε το άσυλο στα
πανεπιστήμια βάζοντας αστυνομία και σώματα ασφαλείας στον έλεγχο της πολιτικής προστασίας, όταν έκοβε 40 χιλιάδες εισακτέους (από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα) από
τα πανεπιστήμια στέλνοντάς τους στους κολλητούς του σχολάρχες ιδιωτικών κολλεγίων,
όταν έκαιγε την Ελλάδα επί μια βδομάδα χωρίς να αφήνει τα πυροσβεστικά αεροσκάφη να
πετάξουν, όταν ψήφιζε τον πτωχευτικό νόμο και καταργούσε το οκτάωρο, όταν διέλυε την
δημόσια περιουσία και έδινε την ενέργεια, τα φιλέτα, τα περιουσιακά στοιχεία των συνταξιούχων στους ιδιώτες, όταν έκανε απευθείας αναθέσεις σε άσχετους και λαμόγια; Όταν είχε
πατήσει πάνω στους νεκρούς στο Μάτι για να κατηγορήσει την προηγούμενη κυβέρνηση,
ισχυριζόμενος πως έφταιγε η τότε πολιτική διοίκηση για την τραγωδία, ενώ φέτος με 2-3
μποφόρ ανέμους άφησε να καούν 1.6 εκατομμύρια στρέμματα δάσους μαζί με εκατοντάδες
περιουσίες και επιχειρήσεις; Αλήθεια, πότε πρόλαβε μέσα σε 2 χρόνια να τα κάνει αυτά;
Να διαλύσει τον κοινωνικό ιστό της Ελλάδας και να πολεμάει συνέχεια το Εθνικό Σύστημα
Υγείας δίνοντας στους κλινικάρχες το δικαίωμα να πλουτίζουν στην καμπούρα του; Και πιο
πρόσφατα, να θέτει σε αναστολή τους υγειονομικούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας με
την πρόφαση πως δεν εμβολιάζονται (όταν το 95% των υγειονομικών έχουν εμβολιαστεί),
για να διαλύσει το ΕΣΥ και να ωφεληθούν οι κλινικάρχες; Αλήθεια, θα προλάβει να φύγει
νύχτα με ελικόπτερο ο Κούλης, ο “λαοπρόβλητος”, ο “Μωυσής”, ο πολυχρονεμένος, ή θα
κάθεται να χαζολογάει σε καμιά γωνιά και θα τον περάσουν για “εύκαιρο” που λένε και οι
Πόντιοι και θα τη γλιτώσει;
“Μητσοτάκη Κάθαρμα” Νο2
Σάλος έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την
στάση που καθόταν ο Κούλης, μπρος στο φέρετρο του
εκλιπόντος Μίκη Θεοδωράκη.
Πολλά σχόλια για την ασέβεια
που έδειχνε το χαλαρό ύφος
και χέρι απλωμένο, αν και για
να είμαστε δίκαιοι, περισσότερο φαινόταν τσατισμένος
ο Κούλης για το γιουχάϊσμα
που άκουσε προηγουμένως,
πριν μπει στη Μητρόπολη
παρά ασεβής. Όπως και να
έχει, πολλές φορές έχει “τσακώσει” ο φωτογραφικός φακός τον Κούλη σε αμηχανία
ή σε αστεία στάση, και ίσως
για τον λόγο αυτό όλα τα μέσα
συσκότισης που έχουν πληρωθεί με πάνω από 50 εκατομμύρια είναι “ευνοϊκά” σε τέτοια κατάντια και επιδίδονται σε ένα υμνολόγιο του “πολυχρονεμένου” για το πόσο “αγαπητός” και καλός ηγέτης είναι! Εδώ που τα λέμε, να θυμηθούμε
εδώ το παλιό ρατσιστικό ρητό (και συγχωρήστε την ορολογία που κρατώ λόγω ιστορίας)
“τον αράπη όσο κι’ αν τον πλένεις, το σαπούνι σου χαλάς.”
“Μητσοτάκη Κάθαρμα” Νο3
Το λαϊκό προσκύνημα για
τον Μίκη Θεοδωράκη, έγινε
στο γενέθλιο Γαλατά Χανίων
της Κρήτης. Πλήθος κόσμου
μπόρεσε να τον χαιρετήσει
και να νιώσει το ρίγος της συγκίνησης που νιώθει κανείς
μπροστά σε κάτι μεγάλο, μεταφυσικό, που αγκαλιάζει όλη
την αδικημένη, κατατρεγμένη
και καταπιεσμένη ανθρωπότητα. Ο Μίκης αγωνίστηκε, όπως ανέφερε και ο ίδιος ενάντια στην αδικία και πάσχισε να
ΕΝΩΣΕΙ τους Έλληνες. Μέγα λάθος και ουτοπία, θα έλεγα εγώ, ο ταπεινός. Ο Έλληνες
είναι σημαδεμένοι από την ύστατη ΑΔΙΚΙΑ, να έχουν σφαχτεί, ληστευτεί, κυνηγηθεί, φυλακιστεί, αδικηθεί οι περισσότεροι αγωνιστές που παράτησαν τα πάντα, θυσίασαν καριέρα,
περιουσία, υγεία και την ζωή τους για να μείνει ελεύθερη αυτή η πατρίδα απ’τους φασίστες και τους ολιγάρχες. Και αναφέρομαι στην αντίσταση ενάντια στους Ναζί την περίοδο
41-45, και τον αγώνα για δημοκρατία και λαοκρατία την περίοδο 45-49. Πουθενά στον
κόσμο δεν έχουν μείνει ατιμώρητοι τόσοι δοσίλογοι, λαδάδες, παρακρατικοί, μπουραντάδες, χουντικοί, φασίστες, φιλοναζιστές, όπως έχουν γλιτώσει στην Ελλάδα, αλλά
αντίθετα έχουν ευνοηθεί απ’ το καθεστώς των φιλοδεξιών και φασιστών
συνεχίζεται στη σελίδα 23
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που με την βοήθεια των Αγγλο-Αμερικάνων
και τη συγκατάβαση του Στάλιν κατάφεραν να
κυβερνήσουν τη χώρα στα μεταπολιτευτικά
χρόνια. Όταν έχεις σήμερα τα παιδιά, εγγόνια,
δισέγγονα των σφαγμένων, φυλακισμένων, αδικημένων, συκοφαντημένων αγωνιστών που
ελευθέρωσαν την Ελλάδα αντιστεκόμενοι πρώτα στους ναζιστές και αργότερα στους φασίστες παρακρατικούς, και στο οικογενειακό τους δέντρο φαντάζει με τεράστια γράμματα
η λέξη ΑΔΙΚΙΑ, ΠΡΟΔΟΣΙΑ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ, ΒΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΗΛΑΣΙΑ, είναι πολύ δύσκολο να
τους πείσεις ότι θα πρέπει να μονιάσουν με τους ΒΙΑΣΤΕΣ, ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ, ΠΡΟΔΟΤΕΣ
των γονιών, παππούδων, προπαππούδων τους. Ό,τι και να κάνεις, στην Ελλάδα χαίνει
το χάσμα της ΑΔΙΚΙΑΣ και του αίματος που έχει ρεύσει μέσα σε μίσος και βία απ’ το δεξιό
κράτος/παρακράτος. Αν υπήρχε με κάποιο τρόπο κάποιου είδους δικαίωση, κάποιου είδους αναγνώριση, κάποιου είδους αποκατάσταση της αξιοπρέπειας όλων των αριστερών,
κομμουνιστών, ή και ουδέτερων ακόμη θυμάτων της τεράστιας ΑΔΙΚΙΑΣ που έχουν κάνει
οι “νικητές” του Εμφυλίου με τους θιασώτες της “λευκής τρομοκρατίας” και της βίας που
ξερίζωσε τους δημοκρατικούς πολίτες απ’ τη χώρα, τότε ΙΣΩΣ, να υπήρχε περίπτωση για
μια συνεννόηση, για μια ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Αλλιώς, η λέξη αυτή είναι άδεια περιεχομένου, και
φοβούμαι, θα συνεχίσει να είναι. Όταν το 1982 έπρεπε να έρθει μια Σοσιαλιστική κυβέρνηση για να πάψουν οι αγωνιστές αντιστασιακοί να θεωρούνται “κατσαπλιάδες” απ’ τα “φασιστόμουτρα” που ποτέ δεν αντιμετώπισαν κατηγορία, καταδίκη και απόσπασμα, σαν προδότες της χώρας, όπως λόγου χάρι στην Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία, αλλά αντίθετα
κορδώνονταν σαν παρακρατικό παρακλάδι της εξουσίας, την στιγμή που ήταν αυτονόητο
να λέμε τα “συκα – σύκα και τη σκάφη – σκάφη”, αφού λοιπόν ΔΕΝ υπήρξε απόδοση δικαιοσύνης και δικαίωση απ’ την κρατική εξουσία προς τα πραγματικά θύματα, πώς περιμένει
κανείς σήμερα, 70+ χρόνια μετά, τα δισέγγονα αυτών των ίδιων ΑΔΙΚΗΜΕΝΩΝ αγωνιστών
να νιώσουν “μονιασμένοι” με τους απογόνους φασιστών που έσφαξαν και αδίκησαν τους
δικούς τους; Όσα ποιήματα και να μελοποιήσεις, όσες ιστορίες και να τους σκηνοθετήσεις
σε ταινίες, όσα συμφωνικά έργα και να γράψεις, τα ντουβάρια θα μείνουν ντουβάρια. Και
το φασισταριό θα κυβερνάει την Ελλάδα, με το σημερινό λαμογίστικο πρόσωπό της, και με
μια επίφαση “δημοκρατίας”, και την απόλυτη ελευθερία κινήσεων θα την έχουν μόνο όσοι
έχουν παχύ πορτοφόλι και “κολλητούς” στην εξουσία. Και τα υπόλοιπα, άστα να τα τραγουδούν οι βάρδοι σε Θεοδωράκικο ρυθμό. Πού και πού, βέβαια, θα ακούγονται φάλτσες
ιαχές ξεψυχισμένων απ’ την αναμονή αγωνιστών, που θα φωνάζουν “Μητσοτάκη Κάθαρμα”. Αλλά η ζωή θα συνεχίζεται, στις οφ σορ και στο εξωτερικό όπου φυγαδεύουν τα κέρδη
τους τα ντόπια λαμόγια που αρμέγουν τον κρατικό κορβανά...
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“Μητσοτάκη Κάθαρμα” Νο 4
Επιτρέψτε μας να παραθέσουμε
ένα άρθρο από τον δημοσιογράφο
Παναγιώτη Κολέλη, που έγραψε
ένα σχετικό επικήδειο για τον Μίκη
και περιγράφει ακριβώς αυτό που
έγραψα πιο πάνω. Απολαύστε ή
αποδοκιμάστε το..
«Μίκη, είσαι μεγάλο κωλόπαιδο»
Του Παναγιώτη Κολέλη
Μίκη, δεν είσαι εντάξει. Είχαν ετοιμάσει φιέστες και τους τις χάλασες.
Είχαν ετοιμάσει λάβαρα και λογύδρια μίσους απέναντί μας –απέναντι δηλαδή σε εκείνους με τους
οποίους δεν σταμάτησες ποτέ να
παλεύεις στο πλευρό τους– για να
σε αποχαιρετήσουν σαν δικό τους.
Για να σταθούν δίπλα σου στην
κηδεία και να σε ξεπροβοδίσουν
στην τελευταία σου κατοικία.
Όμως δεν τους άφησες. «Έφυγες»
και τα έκανες όλα ρημαδιό. Τους
άφησες να βράζουν στο ζουμί
τους, να πασχίζουν να βγάλουν
ένα υποκριτικό χαμόγελο για να μη γίνουν ρεζίλι, να γράψουν ένα στοιχειώδες συλλυπητήριο μήνυμα για να κρατήσουν τα προσχήματα.
Τι άλλο να κάνουν, άλλωστε; Μπορούν να τα βάλουν με το ανάστημά σου; Να σε λερώσουν; Να υποβιβάσουν την τέχνη και το ταλέντο σου;
Αν και κάποιοι το προσπάθησαν, με τον πιο επαίσχυντο τρόπο, βάζοντας σε πρωτοσέλιδα
κομμουνιστές να σε κυνηγάνε.
Μίκη, έσκασαν από το κακό τους. Το φυσάνε και δεν κρυώνει. Είχαν πιστέψει πως είσαι δικός τους, πως άλλαξες, πως στα γεράματα διέκρινες επιτέλους το συμφέρον της πατρίδας,
τον «καλό» Έλληνα από τον «σκάρτο».
Εσύ όμως τους άφησες το καλύτερο για το τέλος. Πήρες θέση, διάλεξες πλευρά, έσβησες τα
μικρά και κράτησες μόνο τα «Μεγάλα Μεγέθη». Και όρισες ξεκάθαρα ποιος είναι ο «σκάρτος», ο πατριδοκάπηλος, ο γιαλαντζί πατριώτης.
Τώρα, κρατάνε τα λάβαρα και δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Είχαν πειστεί πως εκείνοι θα σε
συνόδευαν στο θάνατο. Είχαν ετοιμάσει τους επικήδειους, γράφοντας με μεγάλα γράμματα
πως τα «στερνά τιμούν τα πρώτα». Τώρα, τρέχουν να τα σβήσουν. Μπερδεύουν τα λόγια
τους, πασχίζουν να κρύψουν την αμηχανία και τον θυμό τους για το κάζο που έπαθαν.
Περιμένουν να περάσουν οι μέρες και να ξεχαστεί ο χαμός σου, για να συνέλθουν. Τι ανόητοι, αλήθεια, αν πραγματικά το πιστεύουν αυτό. Αν, έστω και για μια στιγμή, ευχήθηκαν να
ξεχαστείς, να σβήσεις μέσα στη λήθη του χρόνου. Ανόητοι και αδαείς, που δεν μπορούν να
ξεχωρίσουν τις μεγάλες προσωπικότητες από τα ανθρωπάκια και τους τιποτένιους.
Μίκη, εμείς θα σε θυμόμαστε ως έναν σπουδαίο καλλιτέχνη, ως έναν από τους σημαντικότερους που έβγαλε ποτέ η Ελλάδα. Εκείνοι θα σε θυμούνται ως «κωλόπαιδο». Επίτρεψέ
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μας να σε αγαπάμε και γι’ αυτό.
Ν’ αγιάσει το στόμα σου, ή μάλλον το
πληκτρολόγιο που τα γραψες αυτά ρε
παλικάρι...
Λίγο πιο δεξιά, πιο δεξιά, πιο δεξιά,
ώωωπα. Κατέβα να δεις τα χάλια
σου…
Ο Κούλης προσπάθησε να αντιμετωπίσει την παταγώδη αποτυχία της κυβερνητικής του απραξίας με έναν ανασχηματισμό, όπου τοποθέτησε...χουντικούς
σε καίρια πόστα. Ποιος δεν ξέρει τον …
Πλεύρη; Που συναντάει τους προηγουμένως τοποθετημένους στην κυβέρνηση ακροδεξιούς Βορίδη, Άδωνι, κλπ.
Για όσες / όσους δεν τον ξέρουν διαβάστε το απόσπασμα απ’ την Daily Mail
Online. Γράφει: “Πολιτικός που υποστήριζε πως οι μετανάστες θα πρέπει να
πυροβολούνται και στήριζε την ιδέα να
ξανανοίξει το Άουσβιτς, έγινε Υπουργός
Υγείας στην Ελλάδα.” Μα εντελώς ρεζίλι; Μόλις ανέλαβε το υπουργείο Υγείας,
ξεσάλωσε, ακόνισε δόντια, δήλωσε πως
είναι υπέρ της θανατικής ποινής (!!!) και
έτριξε τα δόντια στους υγειονομικούς. Ήταν που ήταν ακροδεξιά αυτή η κυβέρνηση – τσίρκο, τώρα φλερτάρει και με τον ολοκληρωτισμό. Με αυτή την κίνηση ο κούλης αυταπατάται
πως ο κόσμος θα ξεχάσει τα 1.6 εκατομμύρια στρέμματα γης που έχουν καεί, τις εγκληματικές ελλείψεις σε πυροσβεστικές δυνάμεις (εφόσον ΔΕΝ διόρισε τους 5000 εθελοντές
πυροφύλακες στα δάση) και άφησε τα οχήματα και τα πυροσβεστικά πίσω στον μεσαίωνα
(διότι πώς θα αγοράζαμε ολοκαίνουρια τζιπάκια, μοτοσυκλέτες, βανάκια και οχήματα της
αστυνομίας για να δέρνουν τους πολίτες;). Όλα αυτά είναι προτεραιότητες βλέπετε, ενός κακού μάνατζερ επιχειρηματικών συμφερόντων που θέλει να ευχαριστήσει τους ακροδεξιούς
ώς χουντο-φασίστες ψηφοφόρους του.
Πιο δεξιά, πέφτεις στο γκρεμό. Στον φασιστικό καιάδα, θα έλεγα εγώ.
Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμών ή “Μαϊμού”
εμβολιασμοί από τους υγειονομικούς;
Τί λέει το άτομο; Πως υπάρχει λέει κύκλωμα υγειονομικών στην Ελλάδα που βγάζει πλαστά πιστοποιητικά
εμβολιασμών. Τι λέτε καλέ; Τα πιστοποιητικά βγαίνουν
απ’ το ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας taxisnet με κωδικούς χρήστη. Οι υγειονομικοί δεν μπορούν να πλαστογραφήσουν πιστοποιητικά. Αυτό που γίνεται είναι οι
εμβολιασμοί ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ στην πραγματικότητα,
αλλά να γράφονται παράνομα πως τους έχουν κάνει κάποια λαμόγια. Και αυτό προϋποθέτει κύκλωμα ατόμων
που θα δώσουν πλαστά στοιχεία στο taxisnet. Άρα, δεν βγάζουν πλαστά πιστοποιητικά
εμβολιασμών οι υγειονομικοί, αλλά δίνουν πλαστά στοιχεία ώστε να τα βγάλει το επίσημο
σύστημα του υπουργείου.
Στη χώρα όπου η “μαϊμού” και η λαμογιά κυριαρχούν, κάποια εργαζόμενη στη διοίκηση
παρακολουθούσε την ροή των εμβολιασμών, και μόλις υπήρχαν ακυρώσεις ραντεβού έβαζε το όνομα των συγγενών της από άλλες πόλεις που δεν έκαναν το εμβόλιο, φυσικά και
κατέστρεφε τα εμβόλια. Τώρα οι επίσημοι τρέχουν και δεν φτάνουν να βρουν αν τη μέθοδο
αυτή την αντέγραψαν και άλλοι και έκαναν την ίδια λαμογιά, με αποτέλεσμα να γεμίσει η
Ελλάδα πιστοποιητικά από εικονικούς εμβολιασμούς. Αλλά τι να λέμε τώρα, πήραν πολλά
εκατομμύρια τα μέσα συσκότισης και θα πρέπει να γράψουν και την “πατάτα” τους. Βέβαια, η εικόνα του “επιτελικού κράτους” το οποίο ελέγχει απόλυτα ο κούλης, ο παντοκράτορας, ο πανθ’ορών και τα πάντα φροντίζων έχει τσαλακωθεί λιγάκι, αλλά τι να λέμε τώρα,
λεπτομέρειες…
“Τον αντρειωμένο μην τον κλαις”
Πάει και ο Μίκης. Η γενιά αυτή των Ηρώων, των Τιτάνων της Ιστορίας, αυτοί οι πατέρες και
μητέρες της σύγχρονης Ελλάδας, με τις εξορίες, τα βάσανα, την ταλαιπώρια, τον αγώνα,
σιγά, σιγά μας εγκαταλείπουν. Και όπως έγραψα και παραπάνω, μας αποχαιρετούν χωρίς
να έχουν δει τη λύτρωση των αγώνων και του μόχθου της ζωής τους για μια δίκαιη Ελλάδα.
Την μνήμη τους όμως την αφήνουν, αυτήν την κλωστή που συνδέει το τώρα με το τότε. Και
αυτή τη μνήμη πρέπει να φυλάμε αλώβητη και ακέραιη. Όχι διαστρεβλωμένη. Όχι λερωμένη. Είδαμε όλους αυτούς τους δεξιούς, τα “φασιστόμουτρα”, τα γλειφτρόνια της εξουσίας,
της λαμογιάς και του εύκολου πλουτισμού να περνούν και να χαιρετούν το φέρετρο του μεγάλου Μίκη. Του αμόλυντου Μίκη. Αυτοί που κάποτε είχαν απαγορέψει όλη την Ελλάδα να
ακούει τα τραγούδια του. Αυτοί που αν δεν τους ανάγκαζε το συμφέρον ακόμη και σήμερα
θα έκαιγαν τις παρτιτούρες, τα βιβλία και τον ίδιο το Μίκη σε μεγάλες φωτιές στις πλατείες.
Τι σιχαμερά υποκείμενα. Τι ξεφτιλισμένη προσποίηση.
Εμείς, είμαστε περήφανοι που έχουμε κοντά μας έναν απ’ τους τελευταίους αντιστασιακούς
που αντιπροσωπεύει ολόκληρη γενιά Τιτάνων. Τον Νικήτα Γεωργακόπουλο, που μετά 90
+ χρόνια προσπαθεί να επικοινωνήσει με τη νέα γενιά και με μας που κρατάμε την μνήμη
αλώβητη και την αξιοπρέπεια εκείνων ψηλά. Ας διαφυλάξουμε την μνήμη ακέραιη και να
τιμούμε αυτή την Ιστορία μας, που είναι κομμάτι των πιο μεγάλων στιγμών της Ελληνικής
περιπέτειας. Να είσαι καλά λοιπόν Νικήτα, και όλοι της γενιάς σου που είναι οι αγωνιστές
για τον Δίκαιο κόσμο που ονειρευτήκαμε όλοι.
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Βόλτα από το ένα χωριό της Σάμου στο άλλο!

Στο αφιέρωμα που ετοιμάσαμε
τα ορεινά και παραθαλάσσια
χωριά της Σάμου είναι ένας νέος
κόσμος που αξίζει να τον γνωρίσεις. Γεμάτα πράσινο, ιστορία
και πολιτισμό θα τα συναντήσεις
βρεις από τις ακτές μέχρι τους γεΓιάννης
Κακαγιάννης μάτους αμπέλια πρόποδες των
βουνών.
Γοητευμένοι από τις παραλίες και
από τα καταπράσινα πευκοδάση οι επισκέπτες της
Σάμου ερωτεύονται αυτό τον τόπο, που είναι γνωστός και ως πατρίδα της Ήρας, συζύγου του Δία. Αν
όμως θέλεις να διαρκέσει στο χρόνο η σχέση σου με
την Σάμο, τότε θα πρέπει να κοιτάξεις βαθιά μέσα
στην ψυχή της: να γνωρίσεις τα χωριά.
Υπάρχουν διάσπαρτα χωριουδάκια σε ολόκληρο το
νησί. Ένα προς ένα αποτυπώνουν όλη την «αυθεντικότητα» του Βόρειου Αιγαίου. Εκείνα που θα βρεις
πιο κοντά στις ακτές είναι πιο κοσμοπολίτικα. Τα ορεινά είναι πιο ήσυχα. Όπου και αν βρεθείς πάντως θα σε μαγέψουν τα μικρά γραφικά λιμανάκια και οι πλατείες, η τοπική
αρχιτεκτονική και η παράδοση, οι αμπελώνες που παράγουν
το παγκοσμίως διάσημο γλυκό κρασί της Σάμου, οι ιδανικές
για κολύμπι παραλίες.
Με τόσο πράσινο γύρω σου είναι βέβαιο πως θα θέλεις να
εξερευνήσεις και τα πεζοπορικά μονοπάτια που ξεκινούν από
τα χωριά και οδηγούν σε αξιοθέατα και καταρράκτες. Ή μπορείς απλά να επιλέξεις ένα ταβερνάκι για να απολαύσεις την
τοπική κουζίνα. Είναι και αυτός ένας τρόπος να αγαπήσεις
λίγο περισσότερο την Σάμο.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Υπάρχουν περίπου 30 χωριά, ανάμεσα στα οποία μπορείς
να επιλέξεις ποια θα επισκεφθείς. Εμείς εδώ σου προτείνουμε δύο διαδρομές εξερεύνησης. Μια παραθαλάσσια και μια
ορεινή.

Παραθαλάσσια χωριά

Κοκκάρι
Παίρνοντας τον παραλιακό δρόμο από το Βαθύ, κύριο λιμάνι και πρωτεύουσα της Σάμου, φτάνεις στο Κοκκάρι. Ένα
πολύχρωμο, γραφικό χωριό και ένα από τα καλά κρυμμένα
μυστικά της Σάμου. Τα καφενεία και οι πολύχρωμες βάρκες
στο μικρό λιμανάκι είναι το ιδανικό τελείωμα σε μια εικόνα
τόσο τέλεια, που νομίζεις πως κοιτάζεις πίνακα ζωγραφικής.
Εδώ μπορείς να φας πρωινό, να δοκιμάσεις τοπικά προϊόντα,
να περιπλανηθείς στα δρομάκια και να χαζέψεις τα γραφικά
σπιτάκια ή να πάρεις κάποιο από τα μονοπάτια που οδηγούν
στα γύρω δάση. Πριν αποχαιρετήσεις το Κοκκάρι, μην ξεχάσεις να κάνεις μια βουτιά στα Μικρά Λιμανάκια, την παραλία
ακριβώς δίπλα στο χωριό.
Πυθαγόρειο
Είναι λίγο μεγαλύτερο από χωριό, όμως πιο «ζεστό και οικείο»
από πόλη. Σίγουρα αποτελεί τον σημαντικότερο οικισμό της

Σάμου. Η γενέτειρα του Πυθαγόρα ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του νησιού (5ος αιώνας π.Χ.) και συγκαταλέγεται ολόκληρη στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Εξερεύνησε το λιμάνι και τα πλακόστρωτα δρομάκια περπατώντας και μη φύγεις αν δεν έχεις επισκεφθεί κάποια από τα
κοντινά αξιοθέατα: τα αρχαία Πολυκράτεια Τείχη και τον Πύργο του Λογοθέτη, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το συγκλονιστικό
Ευπαλίνειο Όρυγμα (τούνελ), σήμα κατατεθέν της περιοχής
από τον 6ο π.Χ. αιώνα, και φυσικά το Ηραίον, αρχαιολογικό
χώρο με ναό αφιερωμένο στη θεά Ήρα, επίσης Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Ποσειδώνιο
Μετά από τόσες εξερευνήσεις σε αξιοθέατα η διάθεση αλλάζει εντελώς μόλις βρεθείς στην τελευταία παραθαλάσσια
στάση: το μικρό ψαροχώρι Ποσειδώνιο στην νοτιοανατολική
ακτή, είναι ένας απόλυτος προορισμός ηρεμίας και χαλάρωσης. Ιδανικό για να απολαύσεις το ουζάκι σου σε μια από
τις παραλιακές ταβέρνες ή ένα ήσυχο, απογευματινό μπάνιο
στην απομονωμένη αμμουδιά του. Το απόγευμα κάνε μια
βόλτα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου για να απολαύσεις
πανοραμική θέα και μαγικά ηλιοβασιλέματα.

Ορεινά χωριά

Άμπελος
Όπως μαρτυρά το όνομά του, βρίσκεσαι στο χωριό που σε
εισάγει στην ιστορία της αμπελουργίας της Σάμου. Σε υψόμετρο περίπου 300μ. επάνω στο όρος Καρβούνη (ένα από
τα δύο βουνά της Σάμου) είναι γεμάτο από γραφικά δρομάκια
και καλοδιατηρημένα σπίτια, τα οποία αποτελούν κλασσικά
δείγματα Σαμιώτικης αρχιτεκτονικής. Σίγουρα την προσοχή
σου θα τραβήξουν εδώ τα ταβερνάκια με θέα το Αιγαίο και με
νόστιμα, παραδοσιακά ελληνικά πιάτα φτιαγμένα από τοπικές πρώτες ύλες. Μην ξεχνάμε φυσικά το τοπικό κρασί- δε θα
μπορέσεις να αντισταθείς σε ένα ποτηράκι... Αν είσαι λάτρης
της πεζοπορίας, ξεκίνα τη διαδρομή σου από το χώρο στάθμευσης του χωριού. Θα διασχίσεις πευκοδάση και ελαιώνες

για να φτάσεις μέσα σε μόλις μισή ώρα σε
εντυπωσιακούς καταρράκτες και σπήλαια.
Μανωλάτες
Παραμένεις στους πρόποδες του όρους
Καρβούνη, για να επισκεφθείς ακόμα ένα
χωριό με θέα το Αιγαίο, περικυκλωμένο από
αμπελώνες και δάση. Διάσημο για τα πέτρινα
σπίτια του, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις
ατμοσφαιρικές ταβέρνες, το χωριό αυτό αποτελεί άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
Σαμιώτικης παράδοσης. Στις πιο σημαντικές
δραστηριότητες των κατοίκων του συγκαταλέγονται η κεραμική και η υφαντουργία με αργαλειό και μπορείς, αν θέλεις, να τους παρακολουθήσεις να δημιουργούν έργα τέχνης στα
εργαστήριά τους. Ωστόσο, οι περισσότεροι
ασχολούνται με την αμπελουργία. Στο χωριό
δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων,
ενώ από εδώ ξεκινούν πολλά, σηματοδοτημένα πεζοπορικά μονοπάτια, τα οποία οδηγούν
στην κοιλάδα των Αηδονιών.
Βουρλιώτες
Χτισμένο τον 16ο αιώνα ανάμεσα σε ψηλά πεύκα, ελαιώνες
και αμπέλια. Μόλις έφτασες στους Βουρλιώτες, σε υψόμετρο
360μ. Εδώ μπορείς να θαυμάσεις απίστευτη θέα, αμπελώνες που παράγουν την ποικιλία Μοσχάτο και πολλές πηγές.
Κοντά στο χωριό αναζήτησε οπωσδήποτε την πηγή της Πνάκας και τη Μονή της Παναγίας της Βροντιανής, η οποία πιστεύεται ότι είναι η παλαιότερη στο νησί. Τα ανακαινισμένα
σπίτια και τα προϊόντα τοπικής παραγωγής θα σου μείνουν
αξέχαστα. Το ίδιο και το ντόπιο κρασί! Α, μην ξεχάσεις να δοκιμάσεις σύκα, κίτρο και κεράσια. Είναι εξαιρετικά, όταν είναι
η εποχή τους.
Μυτιληναίοι
Προχωρώντας λίγο πιο νότια φτάνεις στο ημιορεινό χωριό
Μυτιληναίοι ή Μυτιληνιοί. Χτισμένο αμφιθεατρικά δεν είναι
μόνο ένα από τα μεγαλύτερα, αλλά σίγουρα και ένα από τα
πιο ατμοσφαιρικά χωριά της Σάμου. Σήμα κατατεθέν του, τι
άλλο; Η κεντρική πλατεία με τα καφενεία, τα μαγαζάκια και τις
ταβέρνες. Εκτός από το πολύ πλούσιο σε εκθέματα Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας του Αιγαίου το χωριό φημίζεται για τις έξι
εκκλησίες και τα πολλά παρεκκλήσια της. Το καλοκαίρι μπορείς να δεις και ταινιούλα στο θερινό σινεμά.
Μαραθόκαμπος
Πιο προς τα δυτικά, στους πρόποδες του όρους Κέρκης, βρίσκεται ο Μαραθόκαμπος, ένα χωριό που φέρει την ονομασία
του κοντινού όρμου με τις πολλές παραλίες. Αν και εδώ θα
βρεις περίπου όλα όσα έχεις δει και στα άλλα ορεινά χωριά,
όπως πλακόστρωτα δρομάκια, πέτρινα σπίτια, πηγές και εκκλησίες, ο Μαραθόκαμπος έχει την ιδιαιτερότητα πως μοιάζει
να έχει παγώσει στο χρόνο. Κοντά στο χωριό θα βρεις της
σπηλιές της Σαραντασκαλιώτισσας (ονομάστηκε έτσι από τα
40 σκαλοπάτια στην είσοδό της, όπου θα συναντήσεις και
μια εκκλησία) και του Πυθαγόρα (καταφύγιο του γνωστού
μαθηματικού της αρχαιότητας κατά το διωγμό του από τον
τύραννο Πολυκράτη).

Θεσσαλονίκη: 85η ΔΕΘ - Η πρώτη Covid Free έκθεση θα
ανοίξει τις πύλες της στις 11 Σεπτεμβρίου
Στους χώρους του Διεθνούς εκθεσιακού
κέντρου Θεσσαλονίκης, τα συνεργεία δουλεύουν ασταμάτητα εδώ και μέρες. Όλα
θα πρέπει να είναι έτοιμα το
προσεχές Σάββατο που ξεκινά
η 85η ΔΕΘ η οποία θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου. Μετά την περσινή
ακύρωση λόγω κορονοϊού, η
ΔΕΘ επανέρχεται ως η πρώτη
μεγάλη Covid Free ευρωπαϊκή έκθεση με πάνω από 900
άμεσους και έμμεσους εκθέτες
από 15 χώρες (Κύπρος, Βιετνάμ, Αρμενία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία,

Μπαγκλαντές, Ινδονησία, Ρουμανία, Ιταλία, Ρωσία, Σερβία, Μάλτα, Βουλγαρία και
Γερμανία).

Η 85η ΔΕΘ είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα
με κεντρικό θεματικό άξονα το Παρελθόν,
Παρόν και Μέλλον της χώρας, με αφορμή
και την επέτειο των 200 χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση. Θα δώσει δε έμφαση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία,
την εκπαίδευση, την ενέργεια-ηλεκτροκίνηση, την κυκλική οικονομία-ανακύκλωση,
ενώ θα διατηρήσει και το στοιχείο της ψυχαγωγίας-διασκέδασης με συναυλίες, εκδηλώσεις και επετειακά αφιερώματα.
Τιμώμενη Περιφέρεια είναι η Πελοπόννησος
και το περίπτερο της θα είναι αφιερωμένο
στην ελληνική επανάσταση η οποία ξεκίνησε από εκεί.
Οι συναυλίες...

Οι μεγάλες υπαίθριες συναυλίες που είχαμε
συνηθίσει και προσέλκυαν δεκάδες χιλιάδες θεατές, δίνουν φέτος τη θέση τους σε
μικρότερες εντός του Παλαί ντε Σπορ. Θα
ξεκινούν στις 9.30μμ, η είσοδος θα γίνεται
με το εισιτήριο της ΔΕΘ και θα τηρούνται τα
υγειονομικά πρωτόκολλα.
Το πρόγραμμα των συναυλιών έχει ως εξής:
Δευτέρα 13/9: Monie – Monie Conniente και
ο Διογένης Διδασκάλου
Τρίτη 14/9: Γιάννης Ζουγανέλης – Αλκιβιάδης Κωνσταντινόπουλος
Τετάρτη 15/9: Αφιέρωμα στο Μίκη
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Ξεπέρασε τα 6,6 εκατ. επιβάτες το
«Ελευθέριος Βενιζέλος» τον Αύγουστο
Ανακάμπτει με καλύτερους
ρυθμούς από τις αρχικές προβλέψεις η επιβατική κίνηση
στο αεροδρόμιο της Αθήνας.
Ξεπερνώντας για πρώτη φορά
μετά από 20 σχεδόν μήνες τα
2 εκατ. επιβάτες τον Αύγουστο
του 2021, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών καλύπτει σταδιακά
το χαμένο έδαφος με αργότερο
βέβαια ρυθμό από τους περιφερειακούς αερολιμένες που
εφέτος κυριάρχησαν στα θερινά
προγράμματα των αεροπορικών εταιρειών.
Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως και τον
Αύγουστο έχουν διακινηθεί στο αεροδρόμιο
της Αθήνας 6.630.710 επιβάτες.
Ειδικότερα, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας τον Αύγουστο, που
αποτελεί παραδοσιακά και την κορυφή της
τουριστικής σεζόν, εμφανίστηκε μεν βελτιωμένη κατά 75,3% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020, όμως ήταν 30,6% κάτω από
τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Σε απόλυτα
νούμερα, το «Ελευθέριος Βενιζέλος» υποδέχθηκε 2.110.033 επιβάτες.
Στο τοπ 10 των ευρωπαϊκών αερολιμένων
Παρόλα αυτά, υπό τις δύσκολες συνθήκες
της πανδημίας, το αεροδρόμιο της Αθήνας
κατέγραψε για τον ίδιο μήνα, σύμφωνα με
το Eurocontrol, μία από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Για την τελευταία
εβδομάδα του Αυγούστου φιγουράρει μες
το τοπ 10 των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων με τις περισσότερες πτήσεις.
Ειδικότερα, βρέθηκε στην 9ηθέση με 701
πτήσεις την ημέρα. Για την ίδια περίοδο,
πρώτο στέφθηκε το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ με 1.074 πτήσεις ημερησίως και
δεύτερο αυτό της Κωνσταντινούπολης με
1.015 πτήσεις την ημέρα.
Η σταδιακή ανάκαμψη του Αυγούστου ήρθε
ως συνέχεια μιας βαθμιαίας βελτίωσης που
παρατηρήθηκε τους προηγούμενους μήνες,
με την άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις από τα μέσα Μαΐου και κατόπιν με
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Θεοδωράκη με Βασίλη Λέκκα και Δημήτρη
Μπάση
Πέμπτη 16/9: Πασχάλης
Παρασκευή 17/9: Swingin’Cats
Η συνέντευξη Τύπου...
Την πρώτη μεγάλη Covid Free έκθεση στην
Ευρώπη διοργανώνει η ΔΕΘ-Helexpo,
στέλνοντας σήμα επανεκκίνησης, όπως
ανέφερε κατά τη συνέντευξη Τύπου για την
85η ΔΕΘ ο πρόεδρος του εθνικού εκθεσιακού φορέα, κ. Τάσος Τζήκας, ο οποίος τόνισε, πως, παρά το τεράστιο τεχνολογικό
άλμα που σημειώθηκε εν μέσω πανδημίας,
η φυσική παρουσία, η ανάγκη να κάνεις χειραψία και να κλείνεις συμφωνίες από κοντά
δεν υποκαθίσταται από καμιά ηλεκτρονική
συνάντηση.
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Σταύρος Καλαφάτης, σημείωσε πως η ΔΕΘ επιστρέφει,
ανοίγει τις πύλες της, και φέτος, σε σχέση
με πέρυσι οπότε είχε ματαιωθεί, έχουμε στη
φαρέτρα μας το εμβόλιο. Τόνισε δε πως
κοινός στόχος είναι να γίνει η Θεσσαλονίκη
εκθεσιακός και συνεδριακός κόμβος της ευρύτερης περιοχής, γι’ αυτό και με γοργούς
ρυθμούς προχωρά το έργο της ανάπλασης.
Στους στενούς δεσμούς Πελοποννήσου και

την περίοδο αιχμής των θερινών διακοπών.
Η βελτίωση, όπως δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ήταν πιο εμφανής στην εγχώρια κίνηση, η οποίας ήταν κατά 19,4% μειωμένη σε
σχέση με το 2019. Την ίδια στιγμή, η διεθνής
κίνηση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» παρουσίασε μεν σημάδια ανάκαμψης, αλλά εδώ η
μείωση ανήλθε στο 35,4% σε σύγκριση με
το 2019.
Συνολικά, από την αρχή του έτους ως και
τον Αύγουστο, η κίνηση του αεροδρομίου
ανήλθε στο επίπεδο των 6,6 εκατ. επιβατών
και, αν και ξεπέρασε τα επίπεδα του 2020
κατά 10,6%, «έπιασε» μόλις στο 38,4% της
κίνησης του 2019 (-61,6%).
Ακολουθώντας τη διεθνή τάση, που θέλει
την ανάκαμψη στο εσωτερικό να είναι ταχύτερη από ότι στις διεθνείς πτήσεις, οι επιβάτες εσωτερικού ξεπέρασαν τα επίπεδα του
2020 κατά 18,9%, ενώ οι διεθνείς επιβάτες
περιορίστηκαν στο +5,7%. Τόσο οι επιβάτες
εσωτερικού, όσο και οι εξωτερικού παρέμειναν κάτω από τα επίπεδα του 2019 κατά
50,3% και 66,6% αντίστοιχα.
Η πορεία των εμβολιασμών, αλλά και η
υγειονομική εικόνα του φθινοπώρου, κατά
το οποίο το κλίμα των κρατήσεων παραμένει για την ώρα ιδιαίτερα θερμό, θα κρίνουν
αν η αρχική πρόβλεψη για 11,5 εκατ. επιβάτες το 2021 στο αεροδρόμιο της Αθήνας, θα
επιβεβαιωθεί.
Μακεδονίας αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης
Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, σημειώνοντας «μας συνδέουν οι αγώνες των
προγόνων μας, των παππούδων μας» και
δίνοντας μια γεύση από το πρόγραμμα των
εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ευχαρίστησε
δε τη ΔΕΘ-Helexpo για τη μοναδική, όπως
είπε, ευκαιρία προβολής της Περιφέρειας
μέσω του θεσμού της ΔΕΘ. Προανήγγειλε
μάλιστα τη συνεργασία της Περιφέρειας με
τον εκθεσιακό φορέα για τη δημιουργία μιας
εκθεσιακής «αντένας» της ΔΕΘ στη Μεγαλόπολη. «Στηρίζουμε τη ΔΕΘ σε όλες της τις
εκδηλώσεις» τόνισε.
Την ιδιαίτερη βαρύτητα της ΔΕΘ για την
πόλη υπογράμμισε με τη σειρά του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, τονίζοντας πως είναι μια διοργάνωση
ταυτισμένη με την κοινωνική ζωή της πόλης, ένα πολυδιάστατο γεγονός, πέρα από
επιχειρηματικό. Μάλιστα, σημείωσε πως η
φετινή ΔΕΘ είναι μια πιο αισιόδοξη έκθεση.
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-Helexpo, Κυριάκος Ποζρικίδης, τόνισε πως, παρότι η 85η ΔΕΘ θα
πραγματοποιηθεί με ειδικές προδιαγραφές,
θα είναι εξαιρετικά ποιοτική και το ότι διοργανώνεται, μετά από έναν χρόνο απουσίας,
είναι από μόνο του σημαντικό γεγονός.
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Semolina Halva With Ice Cream Surprise
Pastourma With Figs and Greek Yogurt
•
•
•
•
•

(appetizer for 4)
8 dried figs
1/4 cup red wine vinegar
2 Tbsp. honey
2 Tbsp. orange juice
2 Tbsp. lemon juice

•
•
•
•
•

2 Tbsp. extra virgin olive oil
2 Tbsp. chopped fresh chives
2 Tbsp. lemon verbena leaves (or
mint), hand torn
1 cup strained Greek-style yogurt
12 slices of pastourma

1.
Place your
figs in a bowl
and covered with
enough hot water
to just cover. Cover
the bowl and allow
Πήτερ
the figs to soften for
Μινάκης
5 minutes.
2.
Drain off the
water, cut and remove the stems and cut
each fig in half.
3.
Add the vinegar, honey, orange
and lemon juices, olive oil, chives and
stir to combine.
4.
Spread the yogurt on your serving platter and the pastourma with your hands
and place half the pieces on top. Now place the figs on top followed by the remaining
pastrourma slices.
5.
Spoon over any remaining “dressing” in your bowl and top with lemon verbena (or
mint) leaves and serve.

Παστουρμάς με σύκα και
ελληνικό γιαούρτι
•
•
•
•
•
•

(ορεκτικό για 4 άτομα)
8 ξερά σύκα
1/4 φλιτζάνι ξίδι κόκκινου κρασιού
2 κουταλιές της σούπας μέλι
2 κουταλιές της σούπας χυμό
πορτοκάλι
2 κουταλιές της σούπας χυμό
λεμονιού
2 κουταλιές της σούπας έξτρα

•
•
•
•

παρθένο ελαιόλαδο
2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο φρέσκο σχοινόπρασο
2 κουταλιές της σούπας λεμόνι
verbena φύλλα (ή μέντα), σκισμένα
στο χέρι
1 φλιτζάνι γιαούρτι στραγγιστό ελληνικού τύπου
12 φέτες παστουρμά

1.
Τοποθετούμε τα σύκα σε ένα μπολ και τα σκεπάζουμε με τόσο ζεστό νερό ώστε
να καλυφθούν. Σκεπάζουμε το μπολ και αφήνουμε τα σύκα να μαλακώσουν για 5 λεπτά.
2.
Στραγγίζουμε το νερό, κόβουμε και αφαιρούμε τους μίσχους και κόβουμε κάθε
σύκο στη μέση.
3.
Προσθέτουμε το ξίδι, το μέλι, τους χυμούς πορτοκαλιού και λεμονιού, το ελαιόλαδο, το σχοινόπρασο και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν.
4.
Απλώνουμε το γιαούρτι στην πιατέλα σερβιρίσματος και τον παστουρμά με τα
χέρια μας και τοποθετούμε τα μισά κομμάτια από πάνω. Τώρα τοποθετούμε τα σύκα από
πάνω και στη συνέχεια τις υπόλοιπες φέτες παστουρμά.
5.
Ρίχνουμε με ένα κουτάλι τυχόν υπόλοιπο "ντρέσινγκ" στο μπολ μας και προσθέτουμε φύλλα λεμόνι (ή δυόσμο) και σερβίρουμε.

Kalofagas Dining Experience
Philoxenia, literally translated as “friend to a stranger”.
Join me in hosting a restaurant quality dinner at your home.
Together we can select from a wide array of ingredients that
are seasonal, local and combined with curated products from
Greece and the Mediterranean.
How it works
Choose a rustic menu or the gourmet menu, together we will
decide on a menu that fits your budget and suits the tastes of
your dinner guests. Chef Peter will source out the ingredients
then cook and serve your esteemed guests.
Be it a birthday dinner, celebration or friendly gathering of
friends or colleagues, Chef Peter will transport your guests

•
•
•
•
•

(serves 8-10)
2 cups (medium) Semolina flour
8 Tbsp. unsalted butter
8 Tbsp. light olive oil (or vegetable
oil)
2 cups sugar + 1 cup sugar reserved
1/2 cup whole pine nuts

•
•
•
•
•
•

4 cups water
4 whole cloves
1 cinnamon stick
2 strips of orange peel
cinnamon for garnish
Your favourite vanilla ice cream

1.
In a large pot over medium heat, add
the butter and when it has melted, add the
semolina while stirring constantly. When the
semolina turns to a reddish colour, add the pine
nuts and stir them for a minutes to toast. Remove
from the heat and reserve.
2.
In another pot, add the water, 2 cups of
sugar, orange peels, cloves and cinnamon stick
and bring to a boil. Count 5 minutes from the
point of boiling and then take off the heat.
3.
Remove your aromatics/spices from
the liquid, pour it into the reserved pot with
semolina and add the reserved 1 cup of sugar.
4.
Place back on the stove over medium
and heat and keep stirring with a wooden spoon
until the the mixture no longer adheres to the
walls of the pot.
5.
Take off the heat, place a kitchen or paper towel over the pot and cover with a lid.
Allow to rest 15 minutes.
6.
Choose a bowl or cup (bowl for sharing portion and cup for individual serving) and
treat the inside with some cooking spray. Add warm halva into the cup and use a spoon to
spread the halva around the sides and bottom. The middle should be hollow.
7.
Add enough ice cream to fill the center. Place your serving plate on top, invert and
place on your counter. Lift the cup to release it from the halva.
8.
Sprinkle with ground cinnamon (some nuts if you like) and serve immediately.

Χαλβάς σιμιγδάλι με έκπληξη παγωτού
•
•
•
•

(σερβίρει 8-10 άτομα)
2 φλιτζάνια (μεσαίο) αλεύρι σιμιγδάλι
8 κ.σ. ανάλατο βούτυρο
8 κουταλιές της σούπας ελαφρύ
ελαιόλαδο (ή φυτικό λάδι)
2 φλιτζάνια ζάχαρη + 1 φλιτζάνι
ζάχαρη

•
•
•
•
•
•
•

1/2 φλιτζάνι ολόκληρα κουκουνάρια
4 φλιτζάνια νερό
4 ολόκληρα γαρύφαλα
1 ξυλάκι κανέλας
2 λωρίδες φλούδα πορτοκαλιού
κανέλα για γαρνίρισμα
Παγωτό βανίλια

1.
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε το βούτυρο και όταν
λιώσει, προσθέτουμε το σιμιγδάλι ανακατεύοντας συνεχώς. Όταν το σιμιγδάλι πάρει ένα
κοκκινωπό χρώμα, προσθέτουμε το κουκουνάρι και τα ανακατεύουμε για ένα λεπτό μέχρι
να ψηθεί. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε στην άκρη.
2.
Σε μια άλλη κατσαρόλα, προσθέτουμε το νερό, 2 φλιτζάνια ζάχαρη, φλούδες
πορτοκαλιού, γαρύφαλο και ξυλάκι κανέλας και τα αφήνουμε το να βράσουν. Μετράμε 5
λεπτά από το σημείο βρασμού και έπειτα κατεβάζουμε τη φωτιά.
3.
Αφαιρούμε τα αρωματικά/μπαχαρικά από το υγρό και το ρίχνουμε στο δοχείο με
το σιμιγδάλι και προσθέτουμε ένα φλιτζάνι ζάχαρη.
4.
Τοποθετούμε ξανά στην εστία της κουζίνας σε μέτρια θερμοκρασία και ζεσταίνουμε. Συνεχίζουμε να ανακατεύουμε με μια ξύλινη κουτάλα μέχρι το μείγμα να μην κολλάει πλέον στα τοιχώματα της κατσαρόλας.
5.
Χαμηλώνουμε τη φωτιά, τοποθετούμε χαρτί κουζίνας πάνω από την κατσαρόλα
και καλύπτουμε με ένα καπάκι. Αφήνουμε το μείγμα να ξεκουραστεί για 15 λεπτά.
6.
Επιλέγουμε ένα μπολ ή φλιτζάνι (μπολ για κοινή χρήση μερίδας και φλιτζάνι για
μεμονωμένο σερβίρισμα) και αλείφουμε το εσωτερικό με λίγο σπρέι λαδιού. Προσθέτουμε
το ζεστό χαλβά στο φλιτζάνι και χρησιμοποιούμε ένα κουτάλι για να απλώσουμε τον χαλβά στα πλάγια και στο κάτω μέρος. Η μέση πρέπει να είναι ανοιχτή.
7.
Προσθέτουμε αρκετό παγωτό για να γεμίσει το κέντρο. Τοποθετούμε το πιάτο
σερβιρίσματος από πάνω, αναποδογυρίζουμε. Σηκώνουμε το φλιτζάνι για να το απελευθερώσουμε από τον χαλβά.
8.
Πασπαλίζουμε με τριμμένη κανέλα (μερικούς ξηροούς καρπούς αν θέλετε) και
σερβίρουμε αμέσως.
to Greek taverna in the comfort of your home.
From sauces to soups, salads to seafood, meze
to meat, everything is prepared from scratch
with the highest quality ingredients offering you
a delicious dining experience.

Event Catering
Chef Peter can cater a corporate function,
brand launch or a staff dinner for up 75 people.
Send me an email to info@kalofagas.ca to
discuss. contact: info@kalofagas.ca
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Three Tall Women - Review of 2021 Stratford Festival Production
Edward Albee’s Three Tall
Women is an intriguing,
stimulating and brilliant play
that receives a production
befitting the latter description
James
by the Stratford Festival, in
Karas
the small Studio Theatre. The
pandemic reduced the number
of spectators but it did nothing to affect the
extraordinary quality of the production.
Diana Leblanc directed the outstanding
Martha Henry, Lucy Peacock and Mamie
Zwettler in a production that brought out
the humour, tragedy and impact of Albee’s
1991 Pulitzer Prize winner that is partly
autobiographical and riveting theatre.
The play was done in two parts. Act I was
performed at 3:00 in the afternoon and an
Act II at 7:00 in the evening.
The three tall women of the first act are
named A, B and C for reasons that are hinted
on in the first act and become more explicit
in the second half. A (Martha Henry) is a
90+ year old wealthy woman who is taken
care of by B (Lucy Peacock) and is visited
by C (Mamie Zwettler), a young woman from
a lawyer’s office.
A is the centre of attention. The following are
some of the traits of the wealthy, old woman:

selfish, arrogant, bigoted, threatening,
crotchety, vengeful, paranoid, confused,
forgetful, unpleasant. A rich bitch. She
needs a walker to get around and B and C
don’t kowtow to her all the time.
B at 52 is a caregiver who can be sarcastic
or put up with the old bitch without hiding
her displeasure at times. C at 26 is pretty,
ambitious and tries to get some paperwork
signed by A without much luck. Like B she
does not always hide her displeasure.
In the second act, A is up and about and the
three women discuss life in the wealthy class
including courtship, love, marriage, hope,
optimism, dreams, infidelity, horseback
riding, children and all the miseries that life
can bring.
Albee gives us hints in the first act about
who these women are. C is 26, B is twice
that at 52. They do not have names except
for the letters of the alphabet. In the second
act, it becomes clearer especially in C’s
recollection of the first time she made love
and A and B have the same memory. We
realize that the three tall women are in fact
one woman at three stages in her life.
The production is superb. Martha Henry
gives a supreme performance as A using
her immense talent to display all the

characteristics of the old
woman described above;
Lucy Peacock, using the
twang in her voice that she
can employ when she wants
to, is simply outstanding as
the woman in middle age who
is beyond youthful optimism
and will soon face what she
sees in the future. Mamie
Zwettler as C is a good girl,
she tells us, and she will
never become like the two
other women. She will find a
way to avoid all the miseries
that she sees and hears
described by herself at different stages of
her life. Beautifully done.
The play has a fourth character called The
Boy, a silent part played by Andrew Iles. He
is usually seen as Albee himself confronting
his mother and his hideous relationship with
her.
The production is designed by Francesca
Callow. The set is a room in the house of
a wealthy person with several chairs and
some furniture. That is all that is required.
In the second act, Albee’s stage directions
call for A to remain lying on a bed with a

mask on. We only see a mask because A
will appear live. In this production, we see A
on a platform above the acting area, lying in
bed. It works.
To go back to the beginning, the play Three
Tall Woman and this production under the
expert direction of Diana Leblanc, is theatre
at its best. Something we should see on a
regular basis.
Three Tall Women by Edward Albee
continues until October 9, 2021 at the
Studio Theatre, 34 George Street East,
Stratford. Ontario. www.stratfordfestival.ca

The Broda Salt Cabin - New Novel Set in Greece
During World War 2 and the Greek CIvil War
The Broda Salt Cabin
by A. H. Nedani
Owl Publishing, 2021
335 pp. ISBN 978 1
896512-59-4
James
The Broda Salt Cabin is a first
Karas
novel set in north-western
Greece during the Nazi
occupation of 1941 to 1944 and the brutal
civil war of 1946 to 1949. In a note about
the author, we learn that A. H. Nedani was
born in a war-torn Greek village and came
to Canada at a young age. The novel, we
are told, is based on a true story. Nedani
is described as having “a lifelong itch for
writing novels” that she satisfied by writing
The Broda Salt Cabin.
She had a story to tell and she seems
to have plunged into it with relish and an
unstoppable urge to let us know all about
it. She tells the love stories of Danae, a
girl from the mountain village of Broda, in
Macedonia, Greece in the late 1930’s during
the dictatorship of Ioannis Metaxas. Danae
and her friends are arrested for singing in
Bulgarian, a language forbidden by the
dictator, and she is fined.
Danae is the central character of the novel
and we follow her fortunes and misfortunes
during the 1940’s and well into the 1950’s
when she finally finds a way out.
A sampling of the plot. At a wedding, Danae
falls in love with a stranger named Nicholas.
They know nothing about each other but
their love is of such ardour and intensity it is
enough to cause spontaneous combustion.
He delivers some salt that she is carrying
to a cabin near Broda and it becomes the
Broda Salt Cabin. It is their cabin and it
acquires great symbolic meaning for their
love.
Their love affair and marriage occur during
the occupation and the rise of the Greek
resistance. There is scant resistance to the

Germans because the Greeks are divided
into the leftist, communist-controlled EAMELAS group and the right-wing EDES. Danae
and Nicholas despise the communists and
suspect them of wanting to give Macedonia
to Bulgaria. During their wedding ceremony
masked men enter the church and open
fire on the guests. The attackers are proBulgarian collaborating with the Germans
and hate the Greeks. Danae and Nicholas
are patriotic Greeks.
Nicholas falls into the hands of the
collaborators and is killed. Nedani mounts
a dramatic story about his capture and
eventual death from his wounds. The
apogee of their relationship occurs during
his funeral when Danae jumps into Nicholas’
grave and the pallbearers throw dirt on her
seemingly intent on burying her on top of her
husband’s coffin.
That is just the beginning. After Nicholas’s

death, Danae’s father finds a husband
for her in another village and another
series of gruesome events follow. Murder,
imprisonment, betrayal and all the horrors
that evil can devise and humanity perpetrate
occur and Danae suffers through them.
The Nazi occupation and the Greek Civil
War are not just the background of the
horrific events that are described. They
are the cause and the impetus for almost
all that happens. Evil, treachery, suffering,
murder and torture burst out with almost
no constraints. There is also love and
compassion but it is in short supply.
Nedani gives some of the historical
background of her story without pulling any
punches. She makes no secret of her hatred
of the Communist guerrillas. She describes
historical events such as the pivotal meeting
between the Greek dictator Ioannis Metaxas
and the Italian Ambassador on October 28,
1940, and Churchill’s visit to Athens on
Christmas Eve 1944 during the December
uprising. Her detailed renderings of these
events and others touched upon throughout
the novel may be partly imaginary but she is
writing dramatic fiction and is not subject to
detailed historical fact-checking.
Nedani accumulates dramatic events but
she is somewhat skimpy in developing
characters. We learn very little about Danae.
She is blonde, pretty, shows courage at
times, acts foolishly on other occasions but
says nothing when her father finds her a
husband, a man whom she has never met.
At the beginning she appears very gutsy
when she stands up to the Judge who is
questioning her about singing in Bulgarian,
an outlawed language. Danae retorts that
Metaxas has outlawed the performance of
Antigone, a play that criticizes authority and
the reading of the Funeral Oration of Pericles
which praises the virtues of Democracy.
That may be true but how a teenager from

a mountain village who may have gone
to public school knows that defies one’s
credulity.
Nedani makes some stylistic choices in her
writing that may be considered idiosyncratic
or, less charitably, infelicitous. In her
eagerness to capture the passions, horrors
and evils of the time, Nedani has some
run-on sentences that I found unnerving.
A period or two would have served the
narrative and made the paragraph more
readable.
In the same vein, she seems to have an
antipathy to the use of the personal pronoun
and prefers to repeat needlessly and
repetitively the name of the person that she
is referring to. She refers to the rebel army
as “the DSE communist guerrillas” which is
true enough but it could be referred to by
different and equally accurate names for the
sake of variety. DSE is the Greek acronym
for Democratic Army of Greece. Some of
these infelicities should have been caught
by the editor but were unfortunately left in.
The experiences of World War II and
especially the Greek Civil War are etched into
the Greek consciousness and their memory
is passed from generation to generation.
They were told by the participants and
then by their offspring as if they happened
yesterday. Nedani seems to be one of the
heirs to those awful times who needed to
expiate her borrowed memories.
As for Danae, we read of her life in the 1950’s
with its many reversals but she survives it
all. She finally finds the gates of salvation
open in a way that thousands of Greeks will
recognize. The route led across the Atlantic
to Pier 21 at Halifax, Nova Scotia and a
long train ride to Toronto’s Union Station.
A surprise awaits there but you will have to
read the novel to find out what it entails.
And finally, may I add that The Broda Salt
Cabin won the Canada Book Award.
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Έφυγε από κοντά μας ένας ογκόλιθος της
Ελληνικής μουσικής, ένας μοναδικός άνθρωπος που έχει αφήσει το γερό αποτύπωμα του στην πολιτιστική, κοινωνική και
πολιτική ζωή της Ελλάδας. Ένας αγωνιστής
πατριώτης που κυνηγήθηκε όσο λίγοι για
τον αγώνα τους για την αξιοπρέπεια του
ανθρώπου, για να γίνει ο άνθρωπος πιο
ανθρώπινος και να ανέβει μερικά σκαλιά
ψηλότερα. Ο Μίκης Θεοδωράκης αφιέρωσε
τη ζωή του στην μουσική και στον αγώνα.
«Κράτησα τη ζωή μου ταξιδεύοντας κάτω
από τις αφίσες, ανάμεσα σε κίτρινα δέντρα»
Στις 2 του Σεπτέμβρη του 2021 ο Μίκης
Θεοδωράκης σε ηλικία 96 χρόνων πέρασε στην αθανασία, χωρίς θρήνους αλλά με
τραγούδια όπως θα ήθελε ο ίδιος. Ο ίδιος
προαισθανόμενος το τέλος της ζωής του,
είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον ΓΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα,
δίνοντάς του το στίγμα των τελευταίων του
επιθυμιών. Πριν από ένα περίπου χρόνο
είχε δώσει στον σύντροφό του τον Δημήτρη
Κουτσούμπα Γενικό γραμματέα του ΚΚΕ
μία επιστολή που ο Κουτσούμπας διάβασε
στην βουλή.

«Με βαθιά συγκίνηση κι ένα ακατάπαυστο
χειροκρότημα αποχαιρετούμε τον Μίκη
Θεοδωράκη, αγωνιστή-δημιουργό, οδηγητή και πρωτεργάτη μιας νέας, μαχόμενης
τέχνης στη μουσική». Έτσι άνοιξε Γενικός
Γραμματέας του ΚΚΕ Κουτσούμπας την ομιλία του στη βουλή.
Όλοι εμείς θα θυμόμαστε στα δικά μας χρόνια ένα Θεοδωράκη ορμητικό εμπνευσμένο
και φλεγόμενο από το πάθος της προσφοράς του στο λαό. Κατόρθωσε να χωρέσει
στο μεγαλειώδες έργο του όλο το έπος της
λαϊκής πάλης του 20ου αιώνα στη χώρα
μας. Άλλωστε, μέρος αυτού του έπους
υπήρξε και ο ίδιος. Σε μία καλλιτεχνική αναλαμπή στα χρόνια της Χούντας, πέρασε
από το Τορόντο σε συναυλία στο Massey
Hall. Η αντιδικτατορική οργάνωση που
συναντήθηκε μαζί του είχε οργανώσει πορεία για την κατάθεση στεφάνου στο ηρώο
εμπρός από το παλιό δημαρχείο του Τορόντο. Ένας Μίκης Θεοδωράκης τεράστιος να
ξεχωρίζει στην πρώτη γραμμή της πορείας
και να τον ακολουθούμε όλοι μας τραγουδώντας τα τραγούδια του προς το δημαρχείο όπου κατάθεσε το στεφάνι. Η συναυλία
του ήταν μια μυσταγωγία. Διψασμένοι όλοι
για την μουσική του Μίκη στα μαύρα χρόνια
της Χούντας τον ακούγαμε και τραγουδούσαμε μαζί του και ταυτόχρονα φωνάζαμε τα
συνθήματα ενάντια στην δικτατορία.
Ένας ξεχωριστός και σπάνιος άνθρωπος
είναι ο Μίκης και αυτό το βλέπουμε σε όλη
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ΜΊΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΆΚΗΣ

Έφυγε τιμημένος, θα μείνει αθάνατος
γράφει ο Πλάτων Ρούτης

του την καλλιτεχνική αλλά και την αγωνιστική ιστορία του. Από νεαρός 17 κιόλας χρονών οργανώθηκε στο ΕΑΜ και λίγο μετά
στο ΚΚΕ, παίρνοντας μέρος στην Εθνική
Αντίσταση. Τον Δεκέμβρη του ‘44 πολέμησε στη μάχη της Αθήνας, που πνίγηκε στο
αίμα και μετά την ήττα του Δημοκρατικού
Στρατού μοιράστηκε με τους συντρόφους
του τις άγριες διώξεις του αστικού κράτους
ως εξόριστος στην Ικαρία και τη μαρτυρική
Μακρόνησο, όπου βασανίστηκε άγρια. Στη
συνέχεια, αγωνίστηκε μέσα από την ΕΔΑ
και τους Λαμπράκηδες για την πολιτιστική
αναγέννηση, ενώ «πλήρωσε» με νέες δοκιμασίες, φυλακές και εξορίες, την παράνομη δράση του ενάντια στη δικτατορία των
συνταγματαρχών το 1967. Συγκλονιστικές
ήταν οι συναυλίες που έδινε στο εξωτερικό μέχρι την πτώση της δικτατορίας και
στη συνέχεια σε όλη την Ελλάδα. Το 1978
ήταν υποψήφιος δήμαρχος του ΚΚΕ στην
Αθήνα, ενώ το 1981 και το 1985 εκλέχτηκε
βουλευτής του Κόμματος. «Τα πιο δυνατά
και όμορφα χρόνια μου τα έζησα στις γραμμές του ΚΚΕ» είχε δηλώσει στην εκδήλωση
που διοργάνωσε το Κόμμα για να τιμήσει τα
90 χρόνια της καλλιτεχνικής και κοινωνικής
προσφοράς του.
Πράγματι ο Θεοδωράκης δεν ξέχασε ποτέ
τα ιδανικά της ελευθερίας και της κοινωνικής
δικαιοσύνης, που έμειναν ανεκπλήρωτα. Το
έργο του είναι μια διαρκής αναμέτρηση με
την αδικία και την ηττοπάθεια, ένα σάλπισμα πάλης, νέων αγώνων, αντίστασης,
ανάτασης κι ελπίδας. «Τη Ρωμιοσύνη μην
την κλαις… εκεί που πάει να σκύψει… να
την πετιέται από ξαρχής» είναι η απάντησή
του στην πίκρα και την απογοήτευση ενός
λαού, που τα όνειρά του δεν πήραν ακόμα
εκδίκηση.
Τους κομμουνιστές τους εξυμνούν όταν πεθάνουν αλλά τους βασανίζουν και τους κατατρέχουν όσο ζουν. Έτσι και τον κομμουνιστή Θεοδωράκη τον επαινούν μετά τον
θάνατό του χωρίς ίχνος ντροπής. Πρόσωπα της κυβέρνησης μιλούν για την απώλεια
του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και αγνοούν ότι ο Μίκης δεν ήταν μόνο
μουσικός αλλά ήταν ένας ιδεολόγος επαναστάτης, ένας κομμουνιστής. Καμία λέξη
για τον Θεοδωράκη τον αντιστασιακό της
Χούντας, τον αγωνιστή τον οικουμενικό, την
παγκόσμια προσωπικότητα και ήταν αυτός
που όπου αυτοί οι κύριοι έγλυφαν το κατεστημένο, αυτός το έφτυνε και το πολεμούσε. Αυτοί οι αρχιερείς της οπισθοδρόμησης
ήταν που απαγόρευαν για πολλά χρόνια
τα τραγούδια του και πολλοί Έλληνες νεολαίοι οδηγήθηκαν στα αστυνομικά τμήματα
και τους συνόδευε και ένας φάκελος κοινωνικών φρονημάτων. Ποια παράταξη τον
καταδίωξε για δεκαετίες με φυλακίσεις και

proutis0107@rogers.com

εξορίες; Η δεξιά δεν ήταν; Τώρα θέλουν και
συγχωροχάρτι και άφεση αμαρτιών; Αλλά
δεν θα τους το δώσει ο λαός, γιατί ο λαός
δεν ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά.
Η μουσική του Μίκη είναι ζυμωμένη και
πλασμένη με όλα εκείνα τα υλικά που φτιάχνουν τη μεγάλη τέχνη, την τέχνη που συλλαμβάνει τον σφυγμό της εποχής της και
προαισθάνεται το επερχόμενο. Το αίσθημα,
το φρόνημα, η μνήμη οι αγώνες και η πείρα
του λαού που αγωνίζεται, είναι η πηγή της
έμπνευσής του. «Ό,τι φτιάξαμε το πήραμε
από το λαό και στο λαό το επιστρέφουμε»
έλεγε και αυτό δεν ήταν σεμνοτυφία. Ο Θεοδωράκης είχε βαθιά συνείδηση ότι για το
προσωπικό του καλλιτεχνικό κατόρθωμα
σπουδαίο ρόλο έπαιξε η εποχή του. Είχε
απόλυτη επίγνωση ότι στον ιδιαίτερο τρόπο
και τον δυναμισμό της τέχνης του αντανακλούσαν οι πράξεις του λαού κι ότι η δική
του συμμετοχή στη λαϊκή δράση, παρότι
τον αποσπούσε σε κάποιο βαθμό από τη
δημιουργία του, ήταν το οξυγόνο της. «Ο
καλλιτέχνης που ζει και δημιουργεί μέσα
στην πάλη, εξασφαλίζει ξεχωριστή θέση
για το έργο του» δήλωνε. Το έργο του είναι
λαμπρή απόδειξη ότι η μεγάλη τέχνη είναι
πάντα πολιτική είτε το επιδιώκει είτε δεν το
επιδιώκει ο δημιουργός της.
Ο Θεοδωράκης είχε και εμπιστοσύνη στο
λαό. Πίστευε ότι ο λαός έχει τη δύναμη να
κατακτήσει ό,τι πιο υψηλό και όμορφο δημιουργεί ο άνθρωπος στην ιστορία του. Γι’
αυτό και με ιερή αφοσίωση καλλιέργησε μια
τέχνη που ανυψώνει το λαό. Ο Μίκης δεν
μελοποίησε μόνο έξοχα τον ποιητικό λόγο
χωρίς να τον προδίδει, τον αναδημιούργησε και τον παρέδωσε με εκείνη τη μορφή
που μπαίνει κατευθείαν στη λαϊκή καρδιά.
«Έφερε την ποίηση στο τραπέζι του λαού,
πλάι στο ποτήρι και το ψωμί του», όπως
έγραφε γι’ αυτόν ο Ρίτσος. Δεν είναι μόνο
η ανεπανάληπτη στην ιστορία συνομιλία
της μουσικής του με την ποίηση του Ρίτσου
στον «Επιτάφιο», που μέσα και από τις συγκλονιστικές ερμηνείες του Μπιθικώτση και
του Χιώτη έγινε ένας διαχρονικός λαϊκός
θρήνος και ύμνος μαζί στον θάνατο που
γονιμοποιεί το μέλλον. Ο Θεοδωράκης πέτυχε να μιλήσει με την ποίηση του στη λαϊκή
ψυχή, ακόμα και μέσα από απαιτητικές και
ασυνήθιστες στο λαϊκό αυτί μουσικές φόρμες, όπως αυτές στο «Άξιον Εστί» του Ελύτη, στο «Επιφάνεια-Αβέρωφ» του Σεφέρη,
στο «Πνευματικό Εμβατήριο» του Άγγελου
Σικελιανού κ.ά.
Στον ποταμό του έργου του συνυπάρχουν σχεδόν όλα τα είδη μουσικής: Οι λαϊκοί δρόμοι και το δημοτικό τραγούδι, αλλά
και η αρχαία τραγωδία, το βυζαντινό μέλος, το κλασσικό τραγούδι, η συμφωνική
μουσική, τα ορατόρια. Πολύπλευρος και

πολυτάλαντος, διανοούμενος καθώς ήταν,
είχε και ένα πλούσιο συγγραφικό έργο.
Στην περίπτωση του Μίκη Θεοδωράκη συναντήθηκε η καλλιτεχνική ιδιοφυΐα με μια
προσωπικότητα ανήσυχη, άγρυπνη και
δημιουργική, που ένοιωθε πάντα την ανάγκη να ξεπερνά τον εαυτό της. Η μουσική
του έσπασε τα σύνορα της χώρας, καθώς
η γλώσσα της έχει την οικουμενικότητα από
τα κοινά βάσανα, τις ελπίδες, τα οράματα
που μοιράζονται όλοι οι λαοί, όλοι οι ταπεινοί της γης. Η παγκόσμια αναγνώριση της
καλλιτεχνικής και κοινωνικής προσφοράς
του επισφραγίστηκε με το βραβείο Λένιν για
την ειρήνη. Και αύριο με τη δική του μουσική
θα τραγουδήσουμε μαζί οι λαοί στην Ελλάδα, την Τουρκία, την Κύπρο, τα Βαλκάνια,
τη Μέση Ανατολή, παντού στη γη, το τραγούδι της ειρήνης.
Στον Μίκη άρεσε να περπατά, να αναπνέει «στους μεγάλους δρόμους, κάτω
απ’ τις αφίσες». Και εκεί η μουσική του
θα συνεχίζει να ακούγεται, να εμπνέει,
να παρακινεί, να διαπαιδαγωγεί. Με τη
μουσική του Μίκη θα συνεχίζουμε να
πορευόμαστε ώσπου… «να σημάνουν
οι καμπάνες» της κοινωνικής απελευθέρωσης. Αλλά και όταν «τελειώσει ο
πόλεμος» δεν θα τον ξεχάσουμε… Θα
είναι μαζί μας και όταν «κοκκινίζουν τα
όνειρα». Ο λαός με τη μουσική του Μίκη
θα συνεχίζει να πορεύεται ώσπου… «να
σημάνουν οι καμπάνες» της κοινωνικής
απελευθέρωσης.
Ο κομμουνιστής Θεοδωράκης ήταν διεθνιστής και το έργο του εκτιμήθηκε και
τραγουδήθηκε σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό
και η μουσική του έχει διεθνή διάσταση,
έχει παγκόσμια διάσταση, τον ακούνε
εξίσου και τον τραγουδάνε και χορεύουν
με τα τραγούδια του και στη Λατινική
Αμερική και στη Βόρεια Αμερική, σε όλη
την Ευρώπη, στην Αφρική, στη Ρωσία,
στην Ασία και εδώ στη γειτονιά μας στην
Τουρκία, στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή. Έχει μια διεθνή διάσταση, γι' αυτόν
ακριβώς τον λόγο, γιατί εκφράζει τους
πόθους, τους καημούς, τα προβλήματα,
τους αγώνες και τη θέληση των λαών για
έναν καλύτερο κόσμο, για έναν δίκαιο
κόσμο.
Επισκέφτηκε την Κούβα το 1952 μετά την νικηφόρο επανάσταση του Κουβανικού λαού
και συναντήθηκε με τον Κάστρο και τον Τσε
Γκεβάρα.

Η ιστορική συναυλία στην Κούβα - Η συνάντηση και το απρόοπτο με τον Φιντέλ Κάστρο. "Πιστεύω ότι η μουσική είναι ακόμα
πιο δύσκολη από την πολιτική, είπε τότε ο
Κάστρο και η απόδειξη είναι ότι υπάρχουν
περισσότεροι πολιτικοί στον κόσμο και λιγότεροι μουσικοί. Υπάρχουν, όμως, ακόμα
λιγότεροι επαναστάτες καλλιτέχνες, αν και
οι καλλιτέχνες γενικά εύχονται την επανάσταση. Υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που
δεν είναι επαναστάτες. Έτσι, το ποσοστό
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Είναι
μερικά
πράγματα που ο
Ελληνισμός δέν
πρέπει να ξεχνά.
Ό,τι ξεχνά ένας
λαός από τα τραγικά παθήματα στην
Ιστορία του, τα
ξαναπαθαίνει.
Και εμείς οι Έληνες, πολλά έχουμε ξαναπάθει, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί, για λόγους που δέν είναι της ώρας, όχι μόνο ξεχνούν, αλλά θέλουν
και τους υπόλοιπους, που είναι οι περισσότεροι, να ξεχνούν.
Και έχουμε πάθει ξανά και ξανά.
Μια τέτοια περίπτωση είναι και το τουρκικό πογκρόμ της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου
1955 και ο αφανισμός του Ελληνισμού της
Κωνσταντινούπολης. Ο διωγμός αυτός ήταν
και εξακολουθεί να είναι μια προέκταση των
εθνικών εκκαθαρίσεων της Τουρκίας συνυφασμένη με τις πολιτικές εξελίξεις διαφόρων
εποχών. Δυστυχώς υπήρξε και υπάρχει για
μερικούς, μια συντονισμένη προσπάθεια να
ξεχαστούν τα γεγονότα αυτά.
Οι παλαιότεροι ίσως να θυμούνται, οι νεώτεροι μάλλον αγνοούν, όχι μόνο τα γεγονότα αλλά και τη σκοπιμότητα πίσω από αυτά,
που ήταν η απόφαση των τουρκικών κυβερνήσεων να καταστρέψουν τις εθνικές μειονότητες στη χώρα.
Είναι αυτό μια ισχυρή κληρονομιά από την

Η στήλη του Μέτοικου
Ο ΜΑΥΡΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΤΟΥ 1955
Οθωμανική Αυτοκρατορία και τους Νεοτούρκους, κληρονομιά που περιέθαλψαν τόσο ο
κεμαλισμός όσο και ο τουρκικός λεγόμενος
εκσυγχρονισμός.
Βέβαια στα γεγονότα της Κωνσταντινούπολης του 1955 έχουν βάλει και το χεράκι τους
οι Άγγλοι.
Όταν άρχισε ο αγώνας των Κυπρίων και γινόταν φανερό ότι η Αγγλία αδυνατούσε να διατηρήσει την τάξη στο νησί, μια σκέψη ήταν να
εμπλέξει στο παιγνίδι και την Τουρκία.
Έτσι ο Άντονυ Ήντεν, πρωθυπουργός τότε
της Βρεττανίας και ο Υπουργός εξωτερικών Χάρολντ Μακμίλλαν, συμφώνησαν μια
συμπαιγνία με τον Μεντερές, πρωθυπουργό τότε της Τουρκίας, η οποία σφράγισε το
αποτέλεσμα της τριμερούς διάσκεψης για την
Κύπρο ( Ελλάς - Αγγλία - Τουρκία ) η οποία
συνδέθηκε στη σνέχεια με τα γεγονότα της
Κωνσταντινούπολης. Αδιάψευστο τεκμήριο
ένα σημείωμα του Φόρεϊν Όφις ένα χρόνο
πρίν, 1954 στο οποίο Άγγλος αξιωματούχος
είχε υπογραμμίσει ότι ‘‘ μερικά έκτροπα στην
Άγκυρα θα μάς βόλευαν‘‘
Αυτό δέν σημαίνει ότι οι Tούρκοι δέν είχαν το
σχέδιο τους και δέν ετοιμάζονταν. Είχαν με

κρατικές οδηγίες και οικονομική βοήθεια διάφορες Οργανώσεις, όπως η Εθνική Ομοσπονδία Τούρκων Φοιτητών, η Ένωση Τούρκων Φοιτητών, ο Σύλλογος περιθάλψεως των
‘‘δήθεν‘‘ εκ Δυτικής Θράκης Προσφύγων και η
Kibris Turktur Cemiyeti - η Κύπρος είναι Τουρκική που πρωτοστάτησαν, ασφαλώς με οδηγίες και καθοδήγηση άνωθεν, στο πογκρόμ.
Ασφαλώς συμμετείχε και όχλος που φανατίστηκε για το σκοπό αυτό. Υπολογίζεται ότι
το πλήθος που προέβη στους βανδαλισμούς
υπερέβη τις 100 χιλιάδες.
Και τούτο συμπεραίνεται από το γεγονός ότι
κτύπησαν ταυτόχρονα σε μια τεράστια έκταση, γιατί ο Ελληνισμός ήταν διασκορπισμένος σε όλη την Κωνσταντινούπολη και δεν
ζούσε σε γκέτο.
Στα επεισόδια υπήρξαν νεκροί, οι γνωστές
περιπτώσεις πέραν των 40. Μικρά κορίτσια πέθαναν μετά από αλλαπάλληλους
βιασμούς.
Ανάμεσα στους νεκρούς τρεις Ιερείς, ένας
Μητροπολίτης και ένας Επίσκοπος. Λεηλατημένα καταστήματα, πυρπολήσεις σπιτιών,
ζημιές πολλών εκατομμυρίων.
Ανάμεσα τους και περιουσίες 50 Βρεττανών.

Όταν εκδηλώθηκε η Αμερικανοκίνητη Χούντα στην Ελλάδα, Ο Μίκης βγαίνει ξανά
στην παρανομία. Από εκεί συντάσσει την
πρώτη έκκληση προς τον λαό για αντίσταση στη Χούντα. Δυο μήνες μετά την εκδήλωση του πραξικοπήματος, η μουσική του
απαγορεύεται με ένα κατάπτυστο διάταγμα
του πραξικοπηματία, Οδυσσέα Αγγελή.
Μια εβδομάδα μετά το πραξικόπημα ιδρύει μαζί με όσους Λαμπράκηδες κατάφεραν
να διαφύγουν τη σύλληψη, το Πανελλήνιο

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Πιστεύω ότι σε άλλη στήλη της σημερινής έκδοσης θα υπάρξει χώρος
για δημοσίευση ενός άρθρου του Τουρκοκύπριου Δημοσιογράφου Σενέρ Λεβέντ που
μερτυρεί την ‘‘αγάπη ‘‘που καλλιεργείται
στην Τουρκία γενικά για τους ΄Ελληνες.

και τα όνειρά του. Τα όνειρα «όλων των πεινασμένων και των αδικημένων», μέχρι «να
λάβουν εκδίκηση», όπως μας έμαθε ο ίδιος
να τραγουδάμε. Πορευόμαστε με τη μουσική του στους μεγάλους δρόμους των αγώνων, ώσπου να «σημάνουν οι καμπάνες»
της κοινωνικής απελευθέρωσης, ώσπου να
«κοκκινίσουν τα όνειρα».

συνέχεια από τη σελίδα 28
των επαναστατών καλλιτεχνών είναι πολύ
μεγαλύτερο από αυτό των πολιτικών" Fidel
Castro:
Το 1981 ο Μίκης Θεοδωράκης έδωσε μια
ιστορική συναυλία μπροστά στον καθεδρικό ναό της Αβάνας, στην Κούβα. Ο Φιντέλ
Κάστρο εμφανίστηκε απρογραμμάτιστα
στην τελευταία συναυλία, όπου συνεχάρη
και ασπάστηκε τον Μίκη Θεοδωράκη με τον
οποίο τους συνέδεε μια σχέση φιλίας. Η συναυλία του Θεοδωράκη στην Αβάνα έμελλε
να μείνει στην ιστορία για ένα απρόοπτο
που είχε σκαρώσει ο ίδιος ο εμβληματικός
μουσικοσυνθέτης. Στην κεντρική πλατεία
υπήρχε ένα καθεδρικός ναός ο οποίος παρέμενε κλειστός από την εποχή της επανάστασης. Ο Θεοδωράκης είχε ζητήσει σαν
προσωπική χάρη από τον δήμαρχο της πόλης να ανάψει για πρώτη φορά τους πολυελαίους, αλλά και να χτυπήσουν οι καμπάνες
στο τέλος της συναυλίας. Ο δήμαρχος της
πόλης ήταν κάθετος, ωστόσο τελικά υπέκυψε και έκανε το χατίρι στον Μίκη Θεοδωράκη. Όταν άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες,
ο Κάστρο πετάχτηκε από τη θέση του, άγγιξε με το χέρι του το περίστροφό του, αφού
νόμιζε ότι είχε ξεσπάσει αντεπαναστατικό
πραξικόπημα. Για τρεις δεκαετίες οι καμπάνες παρέμεναν σιωπηλές... Τότε ο Μίκης με
το χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό
του τον πλησίασε, τον αγκάλιασε και του
είπε πως εκείνος ευθυνόταν γι' αυτό.

Πέραν των χιλίων Ελλήνων που υπέστησαν
ανυπολόγιστες ζημιές, ζήτησαν αποζημιώσεις και πήραν ψίχουλα. Καταστράφηκαν
επίσης δεκάδες εκκλησίες, νεκροταφεία ανασκάφηκαν, τάφοι Πατριαρχών συλήθηκαν, ο
Ελληνισμός της Πόλης ξεκληρίστηκε.
Για να επιτείνουν την ένταση και να διεγείρουν μίσος μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων, οι
βρεττανοί έκαμαν και τούτο.
Στο κατεχόμενο σήμερα χωριό Κοντεμένος
συνέλαβαν αρκετούς κατοίκους. Αφού τους
ανέκριναν, αντί να τους αφήσουν ελεύθερους να πάνε πίσω στο χωριό τους, τους
πήραν με αυτικίνητα και τους κατέβασαν στο
τουρκικό χωριό Κιόνελι με εντολή να πάνε
με τα πόδια μεσα από τα χωράφια, αρκετά
χιλιόμετρα μακρυά, όπου, ‘‘ εντελώς τυχαία‘‘
ενεδρεύοντες Τυρκοκύπριοι, με αξίνες, τσεκούρια, και σιδηρολοστούς σκότωσαν 8 από
αυτούς.
Στην Ελλάδα και στην Κύπρο, δυστυχώς,
υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι
μπορούμε να γίνουμε φίλοι μ’αυτό το λαό, να
του δώσουμε αρκετά από αυτά που διεκδικεί
εις βάρος του Ελληνισμού και να ζήσουμε .....
εν αγάπη και αρμονία.
Δεν χρειάζονται σχόλια.

Αντιδικτατορικό Μέτωπο ΠΑΜ, την πρώτη
αντιδικτατορική οργάνωση, της οποίας και
αναλαμβάνει πρόεδρος. Στην ηγεσία της θα
μείνει μόλις 4 μήνες καθώς συλλαμβάνεται
και οδηγείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση της Αθήνας. Ακολουθεί η φυλάκισή
του στη Μπουμπουλίνας, η απομόνωση, οι
φυλακές Αβέρωφ.
Προχωρά σε απεργία πείνας, όταν δεν οδηγείται στη δίκη των υπόλοιπων συλληφθέντων του ΠΑΜ. Οδηγείται στο νοσοκομείο
και κάτω από διεθνή κατακραυγή, αποφυλακίζεται και τίθεται σε κατ’ οικον. περιορισμό. Το 1968 η οικογένειά του εκτοπίζεται
στη Ζάτουνα Αρκαδίας. Το 1969 όμως επιστρέφει στις φυλακές και συγκεκριμένα, στο
στρατόπεδο του Ωρωπού.
Ανελέητο κυνηγητό υπέστησαν οι οπαδοί
της αριστεράς στην διάρκεια της Χούντας
με την απαγόρευση του Μίκη.
Το 1970, ο Μίκης Θεοδωράκης, έπειτα από
διεθνή κινητοποίηση απελευθερώνεται, με
την προειδοποίηση να φύγει για το εξωτερικό. Από αρκετούς η αποφυλάκισή του,
μεταφράζεται ως προσωπική χάρη του δικτάτορα Παπαδόπουλου, στον συντηρητικό Γάλλο Σερβάν – Σρεμπέρ, ο οποίος και
τον μεταφέρει στο Παρίσι. Φτάνοντας στη
γαλλική πρωτεύουσα, παρουσιάζει μια
πλατφόρμα για την ανατροπή της χούντας
και ένα αντιδικτατορικό πρόγραμμα εννέα
σημείων.
Λίγο αργότερα, προχωρά σε σειρά

συναυλιών σε χώρες με αντιδικτατορικά και
εθνικοαπελευθερωτικά μηνύματα, τα οποία
αφιερώνει σε Ισπανούς, Πορτογάλους, Ιρανούς, Τούρκους, Χιλιανούς, Κούρδους και
Παλαιστίνιους, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.
Το έργο του, θα ζήσει στην αιωνιότητα αφού
συνδέθηκε με τους αγώνες του λαού και γι'
αυτό νίκησε τον θάνατο. «Έτσι είναι συλλογική, και όχι αποκλειστικά προσωπική,
η νίκη με το θάνατο, όταν η κοινωνία μιας
εποχής μπορεί να εκφραστεί και αναγνωριστεί μέσα στην πνευματική δημιουργία».
Και ο Μίκης Θεοδωράκης αυτό το κατάφερε,
μιας και το έργο του αντηχεί ακέριο όλη τη
θυελλώδη διαδρομή του λαϊκού κινήματος
στον 20ό αιώνα. Στο έργο του συναντάμε τη
βαθιά αλληλεγγύη της Τέχνης στη ζωή και
τους αγώνες του λαού μας.
Εμείς, με ένα ακατάπαυστο χειροκρότημα
τον αποχαιρετάμε έχοντας βαθιά φυλαγμένα μέσα μας όλα του τα τραγούδια. Τραγούδια και μελωδίες μιας 70χρονης διαδρομής.
Τραγούδια μεγάλων ποιητών, που ο Μίκης
μάς έμαθε να τραγουδάμε. Στην 96χρονη
ζωή του ευτύχησε να δει τα έργα του να
ριζώνουν στην καρδιά και το μυαλό ενός
ολόκληρο λαού, γιατί σε αυτά τα έργα είναι
χαραγμένα οι αγωνίες, οι καημοί, τα βάσανα

Τις ημέρες του λαϊκού προσκυνήματος ήταν
«παρόντες» και όλοι οι μεγάλοι ποιητές.
έκανε τραγούδι ξεκλειδώνοντας τα μυστικά τους, γιατί γνώριζε πολύ καλά «πως οι
μεγάλοι ποιητές ανήκουν στους εργαζόμενους, στον λαό».
Ο ίδιος ο λαός δήλωνε αυτές τις ημέρες
στην γραμμή περιμένοντας να «αποχαιρετήσει» τον Μίκη. «Στης ζωής την ανηφόρα,
όταν κρατάμε σφιχτά το χέρι ο ένας του άλλου σηκώνοντας τις σημαίες του αγώνα, τα
τραγούδια του Μίκη θα είναι πάντα εκεί. Κι
ο ήλιος θα είναι βέβαιος για τον κόσμο...»,
«προβάλλει το δίκιο του αδικημένου, του
καταπιεσμένου, του κατατρεγμένου, εκφράζει τους πόθους, τους καημούς, τα προβλήματα, τους αγώνες και τη θέληση του λαού
μας για έναν καλύτερο κόσμο». «Το έργο
του Μίκη Θεοδωράκη συνδέει σαν κόκκινη
γραμμή τους αγώνες του χθες με τους μελλοντικούς αγώνες, τους μεγάλους στόχους
και τα μεγάλα οράματα».
Με δακρυσμένα μάτια και βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Μίκη Θεοδωράκη.
Με ευγνωμοσύνη υποκλινόμαστε μπροστά
στο μεγαλείο του παγκόσμιου δημιουργού
με την τεράστια καλλιτεχνική και κοινωνική
προσφορά που έφερε την ποίηση στο τραπέζι του λαού πλάι στο ποτήρι και το ψωμί
του.
Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον
μεγάλο συνθέτη, αγωνιστή της Αντίστασης
και του Αντιδικτατορικού αγώνα Μίκη Θεοδωράκη που κίνησε για το μεγάλο ταξίδι και
περιμένουμε να βρει και αυτός τον Γιάννη
Ρίτσο και όλους τους άλλους κάτω απ’ το
χώμα μες τα σταυρωμένα χέρι τους να κρατάνε της καμπάνας το σκοινί για να σημάνουν την Ανάσταση.
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

«Ασημένιος» ο Προδρόμου στο μήκος
Ο Θανάσης Προδρόμου
κατάκτησε το ασημένιο
μετάλλιο στον τελικό του
άλματος σε μήκος Τ20 των
Παραολυμπιακών Αγώνων, στο Τόκιο, με καλύτερο άλμα στα επτά μέτρα
Ντίνος
και 17 εκατοστά, επίδοση
Μέλλιος
που αποτελεί πανελλήνιο
και ατομικό ρεκόρ.
Ο Προδρόμου έκανε το άλμα του μεταλλίου
στην πέμπτη προσπάθεια, ενώ είχε ακόμη
προσπάθειες στα 7.02μ, 7.03μ, 6.83μ και
7.04μ.
Πρώτος ήταν ο κάτοχος του παγκοσμίου

ρεκόρ (7.64μ) Λατίφ Αμπντούλ Ρομλί από
την Μαλαισία με άλμα στα 7.45μ, ενώ στο
τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Αυστραλός Νίκολας Χαμ (7.12μ).

Τερμάτισε στην 51η θέση
στα μετάλλια η Ελλάδα
Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τους Παραολυμπιακούς Αγώνες στην 51η θέση στον πίνακα
των μεταλλίων.
Μια πολύ καλή παρουσία είχε η Ελλάδα
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Στον πίνακα των μεταλλίων πήρε την
51η θέση με 11 μετάλλια, ένα χρυσό, τρία
ασημένια και επτά χάλκινα. Η Κύπρος ήταν
57η με ένα χρυσό κι ένα χάλκινο.
Η Κίνα είχε τη μερίδα του λέοντος με 207
μετάλλια, εκ των οποίων 96 χρυσά, 60
αργυρά και 51 χάλκινα. Ακολούθησαν η

Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ, με 124 και 104
μετάλλια αντίστοιχα.

“Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ” Μεγάλο το θαύμα της ζωής! Έρχεται στον κόσμο
ένα μωράκι και θαυμάζουμε τη δημιουργία του Θεού. Όλα στη θέση
τους, χέρια, πόδια, μύτη, στόμα και όλα τα όργανα σε μιά τέλεια
δημιουργία. Αυτή είναι η φυσική γέννηση, το θαύμα αυτό της
ζωής. Παράλληλα όμως με τη φυσική γέννηση υπάρχει και μια
πνευματική γέννηση. Ένα μεγάλο μυστήριο και αυτό που βλέπουμε στις
ζωές πολλών ανθρώπων σήμερα. Κάποια μέρα, ένας νομοδιδάσκαλος
του Ισραήλ πήγε νύχτα στον Χριστό για να συνομιλήσει μαζί
του. Νικόδημος είναι το όνομά του. Κάποια στιγμή, ο Χριστός λέει στον
Νικόδημο. “Πρέπει να γεννηθείς από ψηλά. Πρέπει να
ξαναγεννηθείς.” Ο Νικόδημος δεν κατάλαβε και λέει στον Χριστό: “Πως
μπορώ εγώ, ενώ είμαι γέρος, να ξαναγεννηθώ; Πως μπορώ να μπω ξανά
στην κοιλιά της μάνας μου;” Δεν κατάλαβε ο άνθρωπος.
Αυτό αγαπητοί μου, είναι το θαύμα της αναγέννησης. Είναι η επέμβαση
του Θεού δια του Αγίου Πνεύματος που ελέγχει μια αμαρτωλή καρδιά,
την οδηγεί σε μετάνοια και σε σωτηρία.
Τη στιγμή αυτή, καθώς το Πνεύμα του Θεού έρχεται και σου μιλά,
πρόσεξε τη φωνή του. Αν έχεις αμαρτίες εξομολογήσου τες στον Θεό
και παράτησέ τες. Πες Του: “Χριστέ μου, σώσε κι εμένα τον
αμαρτωλό, σε παρακαλώ.” Ευχόμαστε κανένας να μην πει όχι στη
φωνή του Αγίου Πνεύματος που μας μιλά!

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

Η είσοδος Ελλάδας και Κύπρου στην
τελετή λήξης, στο Παρίσι η σκυτάλη
Το Τόκιο παρέδωσε την σκυτάλη στο Παρίσι, την πόλη υποδοχής των Παραολυμπιακών Αγώνων του 2024, με την τελετή λήξης
να λαμβάνει χώρα την Κυριακή (5/9) και να
μας χαρίζει όμορφες εικόνες.
Μετά από δύο εβδομάδες αγωνισμάτων
και επιτυχιών, ολοκληρώθηκαν οι Αγώνες
στην ιαπωνική πρωτεύουσα. Η ελληνική
αποστολή ολοκλήρωσε με επιτυχία της
παρουσίας της στο Τόκιο, καθώς κατέκτησε 11 μετάλλια, ένα χρυσό, τρία ασημένια
και επτά χάλκινα καταλαμβάνοντας την 51η
θέση στον πίνακα μεταλλίων. Στην τελετή λήξης η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από
τους σημαιοφόρους Θανάση Γκαβέλα και

Σωτήρη Γκαραγκάνη, που κατέκτησαν το
χρυσό μετάλλιο στα 100μ κατηγορίας Τ11,
πετυχαίνοντας και τη μεγαλύτερη διάκριση
για τη χώρα μας στους Παραολυμπιακούς.

Χρυσό μετάλλιο και παγκόσμιο ρεκόρ
στα 100 μέτρα για τον Γκαβέλα!
Το πρώτο χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο
έφερε στην Ελλάδα ο Θανάσης Γκαβέλας, ο οποίος έκανε παγκόσμιο ρεκόρ
στα 100 μέτρα Τ11 στον στίβο.
Πρώτο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο!
Την Πέμπτη (2/9) ο Θανάσης Γκαβέλας τερμάτισε πρώτος στον τελικό
των 100 μέτρων Τ11 στον στίβο, μαζί
με τον συνοδό του αθλητή, Σωτήρη
Γκαραγκάνη. Σημειώνοντας παράλληλα παγκόσμιο ρεκόρ (10.82)!

Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο ο
Τριανταφύλλου στην ξιφασκία
Ο Παναγιώτης Τριανταφύλλου κατέκτησε το
πρώτο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο,
καθώς ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου
στη δεύτερη κατηγορία της σπάθης.Ο Παναγιώτης Τριανταφύλλου έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια σήμερα (25/08), η οποία
ανταμείφθηκε με το χάλκινο μετάλλιο στη
δεύτερη κατηγορία της σπάθης στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Ο Τριανταφύλλου εξασφάλισε νωρίτερα την
πρόκριση στον ημιτελικό, όπου γνώρισε
την ήττα από τον Πολωνό Άντριαν Κάστρο
με 15-9. Αντίπαλός του στον μικρό τελικό

ο Μαξίμ Βαλέ, τον οποίο νίκησε εύκολα με
σκορ 15-6.
Για να τα καταφέρει, έπρεπε να σημειώσει
πέντε σερί πόντους, ενώ είχε ελαφρύ προβάδισμα (5-3) και με μαξιλαράκι ασφαλείας το 10-3 κατέκτησε το 95ο μετάλλιο της
Ελλάδας σε παραολυμπιακούς. Υπενθυμίζεται ότι ο Τριανταφύλλου είχε κατακτήσει
το ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, ενώ είναι ο μόνος
αθλητής στην ιστορία της ξιφασκίας που
έχει κατακτήσει μετάλλιο σε παραολυμπιακά τουρνουά.

Χρυσό μετάλλιο και παγκόσμιο
ρεκόρ η Πελενδρίτου στα
100 μέτρα πρόσθιο SB11
Τρομερή η Καρολίνα Πελενδρίτου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με παγκόσμιο ρεκόρ
στο αγώνισμα των 100 μέτρων Πρόσθιο
SB11 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
Τρίτο χρυσό μετάλλιο για την Κύπρια κολυμβήτρια, που είχε πάρει την πρώτη θέση
στην Αθήνα το 2004 και το Πεκίνο το 2008
Η Καρολίνα Πελενδρίτου τα κατάφερε ξανά.
Η Κύπρια κολυμβήτρια κατέκτησε το χρυσό
μετάλλιο στο αγώνισμα των 100 μέτρων
Πρόσθιο SB11 στους Παραολυμπιακούς
Αγώνες, κάνοντας μάλιστα και Παγκόσμιο
ρεκόρ με χρόνο 1.19.78. Αυτό είναι το τρίτο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο για την

Πελενδρίτου, που είχε καταφέρει να κατακτήσει την πρώτη θέση τόσο το 2004 στην
Αθήνα, όσο και το 2008 στο Πεκίνο.
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Χάλκινο μετάλλιο στο μπότσια
η μεικτή ομάδα της Ελλάδας
Η μεικτή ομάδα των Πολυχρονίδη, Ντέντα
και Πυργιώτη επικράτησε 7-0 του Χονγκ
Κονγκ και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο
στο μπότσια κατηγορίας BC3 για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Το 10ο
μετάλλιο πρόσθεσε στη συλλογή της η Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο. Αυτή τη φορά η μεικτή ομάδα μπότσια, η οποία αποτελείται απ' τον Γρηγόρη
Πολυχρονίδη, την Άννα Ντέντα και την Αναστασία Πυργιώτη, χάρισε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία BC3.
Η ελληνική ομάδα στον αγώνα για την τρίτη
θέση επικράτησε 7-0 του Χονγκ Κονγκ. Νωρίτερα, η Ελλάδα είχε χάσει την ευκαιρία να
προκριθεί στον τελικό, καθώς έχασε 5-1 απ'

την Ιαπωνία.
Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης έπειτα και από
την νέα, ομαδική, επιτυχία κατέκτησε το 6ο
μετάλλιο του σε Παραολυμπιακούς Αγώνες.

Χάλκινη η Πελενδρίτου στην
κολύμβηση στα 50μ ελεύθερο S11
Η Καρολίνα Πελενδρίτου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό της κολύμβησης
στα στα 50μ ελεύθερο S11. Νέο παγκόσμιο
ρεκόρ από την Κινέζα Τζια Μα που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Μετά το νέο παγκόσμιο ρεκόρ της το πρωί της Παρασκευής
(27/8), η Καρολίνα Πελενδρίτου κατέκτησε
το χάλκινο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο στην κολύμβηση και
στα 50μ ελεύθερο S11, με χρόνο 29.80. Η
35χρονη αθλήτρια από την Κύπρο πραγματοποίησε μία εξαιρετική κούρσα ωστόσο
δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την Κινέζα Τζια
Μα που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο κάνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 29.46.

Για την Κύπρια ωστόσο είναι μία τεράστια
επιτυχία καθώς δεν έχει ξαναβρεθεί στο βάθρο στο συγκεκριμένο αγώνισμα ενώ έχει
κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο το 2004 και
το 2008 στο πρόσθιο και το ασημένιο μετάλλιο το 2012 στα 100μ πρόσθιο.

Ο Θανάσης Προδρόμου κατέκτησε
το ασημένιο μετάλλιο στο
άλμα εις μήκος Τ20

Μια ακόμα σπουδαία διάκριση για την Ελλάδα, με τον Γρηγόρη Πολυχρονίδη να κατακτάει το ασημένιο μετάλλιο στο μπότσια,
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Το ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο κατέκτησε σήμερα
(01/09) ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης, προσθέτοντας μια ακόμα διάκριση για την χώρα
μας στην διοργάνωση!
Συγκεκριμένα, ο Ελληνας πρωταθλητής στο
μπότσια ηττήθηκε στο τάι μπρέικ στον τελικό του BC3 από τον Άνταμ Πέσκα...
Ο αγώνας ήταν συναρπαστικός και παρά
το γεγονός ότι ο Τσέχος προηγήθηκε με 3-0
στο πρώτο σετ, ο Πολυχρονίδης κατάφερε
να ισοφαρίσει και να πάει το παιχνίδι στο

τάι μπρέικ.
Εκεί, ωστόσο, ο Πέσκα κατάφερε και πήρε
τη νίκη μαζί φυσικά με το χρυσό μετάλλιο,
αφήνοντας τον αντίπαλό του στην δεύτερη
θέση.

"Χάλκινος" ο Μιχαλεντζάκης
στα 100μ. ελεύθερο
Ο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης κατέκτησε το
δεύτερο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο,
καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα
100 μέτρα ελεύθερο. Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης πραγματοποίησε μια εξαιρετική
εμφάνιση στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο, στην κατηγορία S8, καθώς κατέκτησε
το χάλκινο μετάλλιο με επίδοση 58. 73.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Αυστραλός Μπεν Μπόφαμ (57.37), ενώ δεύτερος

τερμάτισε ο Ρώσος Αντρέι Νικολάεφ με
χρόνο 57.69.

Ασημένιο μετάλλιο ο Πολυχρονίδης
στην κατηγορία BC3
Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στον τελικό
του Μπότσια στην κατηγορία BC3, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, χάνοντας
στο tie-break. Ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης

κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Μπότσια στην κατηγορία BC3. Ο Πολυχρονίδης
πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση σε
έναν όμορφο αγώνα, φτάνοντας πολύ κοντά στο χρυσό μετάλλιο.

Χάλκινος ο Τσαπατάκης στα
100μ. πρόσθιο SB4

Ο Θανάσης Προδρόμου κατέκτησε
το ασημένιο μετάλλιο, το 11ο για την
Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς
Αγώνες, με εντυπωσιακή εμφάνιση
στον τελικό του άλματος εις μήκος
Τ20.
Το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα εις
μήκος κατηγορίας Τ20 κατέκτησε ο
Θανάσης Προδρόμου.

Χάλκινο μετάλλιο ο Μπακοχρήστος
στην άρση βαρών σε πάγκο,
το τρίτο για την Ελλάδα
Το χάλκινο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στην Αρση βαρών σε πάγκο
στην κατηγορία των -54 κιλών κατέκτησε
ο Δημήτρης Μπακοχρήστος. Είναι το τρίτο
για τα ελληνικά χρώματα. Το χάλκινο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στην
Αρση βαρών σε πάγκο κατέκτησε ο Δημήτρης Μπακοχρήστος. Αγωνίστηκε στην
κατηγορία των -54κ. και πραγματοποίησε
σπουδαία εμφάνιση, σηκώνοντας 165κ.. και
ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου.
Ο αγώνας του Μπακοχρήστου ήταν άρτιος
απ' όλες τις απόψεις, καθώς είχε τρεις έγκυρες προσπάθειες (157κ., 163κ., και 165κ.).
Η τρίτη προσπάθεια ήταν αυτή που του
χάρισε το μετάλλιο, αλλά στάθηκε άτυχος,
καθώς ο Μπουρλόν ήταν μερικά γραμμάρια

«Ασημένιος» στο μπότσια
ο Πολυχρονίδης!
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πιο ελαφρύς (52.95, αντί 53.10) και πήρε το
ασημένιο μετάλλιο. Το χρυσό κατέκτησε ο
Καζάκος, Ντεγκτιάρεφ, με 174κ.
Ο Μπακοχρήστος για δεύτερη σερί φορά
κατακτά το χάλκινο μετάλλιο, καθώς είχε
προηγηθεί αυτό στο Ρίο το 2016.

Το πέμπτο μετάλλιο στην Ελλάδα χάρισε ο
Αντώνης Τσαπατάκης που κατέκτησε την
τρίτη θέση στα 100μ. πρόσθιο SB4 στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Το
χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Αντώνης
Τσαπατάκης στην κολύμβηση στα 100μ.
πρόσθιο SB4. Ο Έλληνας παραολυμπιονίκης έκανε χρόνο 1:40.20 χαρίζοντας έτσι

το πέμπτο συνολικά μετάλλιο στην Ελλάδα
στην έως τώρα παρουσία της στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.
Παγκόσμιο ρεκόρ σημείωσε ο Ρώσος Τσερνιάεφ με 1:31.96, κατακτώντας το χρυσό
μετάλλιο, ενώ το αργυρό πήγε στον Κολομβιανό Φουέντες με χρόνο 1:35.86.
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Η Μαρία Σάκκαρη είναι έτοιμη για την
υπέρβαση και την πρόκριση στην 4άδα
Η Μαρία Σάκκαρη είναι έτοιμη για μια ακόμα υπέρβαση, να κάνει ένα ακόμη βήμα και
να βρεθεί στα ημιτελικά του US Open, για
πρώτη φορά στην καριέρα της και για δεύτερη σε Grand Slam λίγους μήνες μετά από
την ιστορική πορεία της στο Roland Garros.
Τα ξημερώματα της Πέμπτης (02:00) η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Νο4 του
κόσμου Καρολίνα Πλίσκοβα, η οποία από
το Wimbledon και μετά έχει ρεκόρ 19-4.
Το πιο σημαντικό όμως, είναι το γεγονός ότι
η Τσέχα έφτασε στον τελικό του Wimbledon,
στον τελικό του Μόντρεαλ και στον ημιτελικό του Σινσινάτι, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε
εξαιρετική κατάσταση.
Το ίδιο όμως έκανε και η Μαρία Σάκκαρη
στη Νέα Υόρκη. Η νίκη της απέναντι στην

Κβίτοβα ήταν ουσιαστικά μια νίκη ψυχολογίας που τη βοήθησε να ξεπεράσει δύο ημέρες μετά και την Νο7 του κόσμου Μπιάνκα
Αντρεέσκου. Για την ακρίβεια να την “εξολοθρεύσει” με την εκπληκτική φυσική κατάσταση που διαθέτει.

Ελλάδα - Σουηδία 2-1
Η Ελλάδα υπό το βλέμμα του Ότο Ρεχάγκελ
στις εξέδρες του ΟΑΚΑ πήρε τη νίκη με 2-1
απέναντι στη Σουηδία για την 6η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου
Κυπέλλου στο τέταρτο ματς της Εθνικής.
Ζωντανή για τη 2η θέση.
Επιτέλους νίκη. Η Ελλάδα επικράτησε 2-1
της Σουηδίας στο τέταρτο της ματς στα
προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η Εθνική έδειξε αντίδραση και ψυχή και
υπό το βλέμμα του Ότο Ρεχάγκελ που βρισκόταν στις εξέδρες του ΟΑΚΑ έδειξε ότι
είναι ζωντανή ενόψει της συνέχειας των
προκριματικών.
Με αυτό το αποτέλεσμα η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση του δεύτερου ομίλου, τρεις

βαθμούς μακριά απ' τη δεύτερη Σουηδία,
ενώ απομένουν τέσσερα παιχνίδια για τις
δύο ομάδες. Στην πρώτη θέση παραμένει η
Ισπανία με 13 πόντους έχοντας δύο αγωνιστικές παραπάνω.

Χάλκινη η
Σταματοπούλου
στα 50μ ύπτιο S4
Νέα μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό αθλητισμό στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο με την Αλεξάνδρα Σταματοπούλου να
κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στα 50μ ύπτιο
S4. Το ένατο συνολικά μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο χάρισε
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

"Χάλκινος" ο Νικολαΐδης, έκτο
μετάλλιο για την Ελλάδα
Ο Ευστράτιος Νικολαΐδης κατέλαβε την
τρίτη θέση στη σφαίρα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, χαρίζοντας το
έκτο μετάλλιο στην Ελλάδα, έπειτα από την
ακύρωση του νικητή. Τέταρτος ο Λεόντιος
Στεφανίδης. Η Ελλάδα πανηγύρισε το έκτο
της μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, με τον Ευστράτιο Νικολαΐδη
να χαρίζει στη χώρα μας το χάλκινο, έπειτα
από ακύρωση του νικητή.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ανέβηκε στην
τρίτη θέση του βάθρου στη σφαιροβολία
F20 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, το
δεύτερο της Ελλάδας στον στίβο και το έκτο
συνολικά στο Τόκιο.
Συγκεκριμένα, αν και αρχικά ο Νικολαΐδης
είχε καταταγεί τέταρτος, η ακύρωση του
Μουχαμάντ Ζιγιάντ, ο οποίος αναδείχθηκε

νικητής, του χάρισε την τρίτη θέση. Μάλιστα, έπειτα από τις ενστάσεις και την
επακόλουθη ακύρωση δύο αθλητών, στην
τέταρτη θέση ανέβηκε και ο Λεόντιος Στεφανίδης, ο οποίος αρχικά είχε κατακτήσει
την έκτη θέση.

Τεράστιος Κωνσταντινίδης,
πανελλήνιο ρεκόρ και ασημένιο
μετάλλιο στην κορίνα
Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης κατέκτησε με
μεγάλο ατομικό και πανελλήνιο ρεκόρ το
ασημένιο μετάλλιο στη ρήψη κορίνας F32,
με την Ελλάδα να πανηγυρίζει το τέταρτο
μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο. Η Ελλάδα πανηγύρισε το τέταρτο
μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο. Ο Θανάσης Κωνσταντινίδης ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, πραγματοποιώντας μία τρομερή εμφάνιση.
Ο 51χρονος Ολυμπιονίκης και σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας στην κορυφαία
διοργάνωση σημείωσε ατομικό - πανελλήνιο και ευρωπαϊκό ρεκόρ (38,68μ.), το οποίο
και έπιασε στη δεύτερή του προσπάθεια.

στην Ελλάδα η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου
που κατέκτησε το χάλκινο στα 50μ ύπτιο
S4. Πρόκειται για το έκτο συνολικά χάλκινο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής μαζί
με δύο ασημένια και το πρώτο χρυσό που
ήρθε από τον Θανάση Γκαβέλα το μεσημέρι
της Πέμπτης (2/9).

Χρυσός αναδείχθηκε ο Λίου Λι με κορυφαία
βολή στα 45.39μ, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Γουαλίντ Φεράχ με 35.34μ.

Η Σταματοπούλου τερμάτισε με χρόνο
49.63 ενώ το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η
Κινέζα Λιου Γιου με χρόνο 44.68 και πραγματοποιώντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Στη
δεύτερη θέση βρέθηκε ακόμα μία αθλήτρια
από την Κίνα, η Γιανφέι Ζου με χρόνο 48.42.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΟΥΤΩΣ ΗΓΑΠΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ....»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
(Κατά Ιωάννην, κεφ. 3:13-17)

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΟΤΗΣ
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ περικοπή του Ευαγγελιστού
Ιωάννου μάς τονίζει μια βασική αλήθεια. Ότι
ο Άγιος Θεός έστειλε τον Μονογενή του Υιό
στον κόσμο και υπέμεινε τον σκληρό του
σταυρού θάνατο, για να κερδίσουμε εμείς
την αιωνιότητα. «Ούτως ηγάπησεν ο Θεός
τον κόσμον ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη
απόλλυται, αλλ’ έχη ζωήν αιώνιον».
Αιώνια ζωή! Είναι η ζωή η χωρίς τέλος κοντά
στον Χριστό. Είναι η ζωή, που διατηρείται
αιώνια από τον αθάνατο και αιώνιο τρισυπόστατο Θεό. Ο σωματικός θάνατος είναι
για τον πιστό μετάβαση από τον θάνατο στη
ζωή. Είναι πέρασμα προς την αιωνιότητα.
Σε πόσες όμως καρδιές δεν κλονίζεται τούτη
η βασική της πίστεως αλήθεια; Πόσοι και πόσοι αμφιβάλλουν για την αιωνιότητα! Πόσοι
λένε ότι πιστεύουν στον Άγιο Θεό, δεν μπορούν όμως να πιστεύσουν στην αιωνιότητα!
Ναι, είναι τόσο δύσκολο στον πεπερασμένο
νου του ανθρώπου να συλλάβει την αιωνιότητα. Ζει σε τόσο στενά χρονικά όρια που του
είναι ακατανόητο το θέμα αιωνιότητα!
Έτσι ή αμφιβάλλει ή και φθάνει να διαγράψει
την μεγάλη αυτή αλήθεια. Και ζει και περιπλανάται χωρίς προοπτική αιωνιότητος. Πορεύεται τα λίγα χρόνια της ζωής του με κλειστά τα μάτια, με κλειστούς τους ουρανούς.
Αλλ’ η ανθρώπινη ζωή, χωρίς πίστη στην
αιωνιότητα, δεν μπορεί να έχει ούτε κατεύθυνση, ούτε σκοπό ανώτερο. Ούτε βέβαια
ελπίδα και στήριγμα. ούτε πυξίδα αλάνθαστη
και προβολέα και πηδάλια.
Είναι θλιβερό και τραγικό να ζει κάποιος χωρίς πίστη στην αιωνιότητα! Η ζωή του δεν είναι τότε παρά ζωή υλιστική. Ο άνθρωπος αυτός ζει μόνο για την καλοπέρασή του. Η ιδέα
της εκμηδενίσεως του ανοίγει τους δρόμους
της αμαρτίας και της ποικίλης ανομίας. «Φάγωμεν, πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν.
Βέβαια η πέραν του τάφου ζωή δεν είναι
αντικείμενο λεπτομερούς διερευνήσεως. Ο
Χριστιανός γνωρίζει τόσα όσα του έχει αποκαλύψει ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός.
Με την Ανάστασή Του ο Κύριος νίκησε τον

θάνατο και διεκήρυξε ότι όσοι πιστεύουν σ’
Αυτόν βαδίζουν από την πρόσκαιρη ζωή
προς την αιωνιότητα. «Ο πιστεύων τω πέμψαντί με έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ
έρχεται, αλλά μεταβέβηκεν εκ του θανάτου εις
την ζωήν» (Ιωάν. 5:24). Και «ο πιστεύων εις
εμέ, καν αποθάνη ζήσεται» (Ιωάν. 11:26). Για
όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ο θάνατος είναι απλή μεταβολή καταστάσεως, είναι
μετοικεσία, από την φθορά στην αφθαρσία,
από την θλίψη στην χαρά, από τα πρόσκαιρα
στα αιώνια. Για τους πιστούς η εκμηδένιση
είναι κάτι ακατανόητο και απαράδεκτο, διότι
η άρνηση της αθανασίας ισοδυναμεί με την
άρνηση αυτού του Θεού.
Η πίστη στην αιωνιότητα δεν είναι κάτι που
κάνει τον άνθρωπο αδρανή, άβουλο. Τουναντίον τον υποβοηθεί, τον ενισχύει, τον τονώνει στον πνευματικό του αγώνα και στην πρόοδό του. Συντελεί πολύ στο να λιγοστεύει η
απληστία μας και να περισσεύει ο ηρωισμός
μας για την κατάκτηση των αιωνίων. Μας
υποβοηθεί στον αγώνα μας εναντίον των παθών μας. Με την προοπτική της αιωνιότητος
γινόμαστε πιο μεγαλόψυχοι στις εκδηλώσεις
της συμπόνιας και της συγγνώμης και πιο
γενναιόδωροι. Ο άνθρωπος που πιστεύει
στην αιωνιότητα, είναι ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος. Αγωνίζεται εναντίον του
κακού και καλλιεργεί τις αρετές. Ο αληθινά
πιστός άνθρωπος είναι εκείνος που βλέπει
πάντα κάτω από το φως της αιωνιότητος.
Όμως μη λησμονούμε ποτέ, ότι η αιωνιότης
στηρίζεται στην σταυρική θυσία του Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού. Σταυρός και αιωνιότης
είναι δύο έννοιες αλληλένδετες. Δεν μπορείς
να χωρίσεις την μία από την άλλη. Δεν μπορείς την μία να περιφρονήσεις και την άλλη
να δεχθείς. Όσοι είναι αληθινοί σταυροφόροι
είναι και της αιωνιότητος πιστοί και κήρυκες.
Για όσους ο σταυρωμένος Ιησούς Χριστός είναι «Θεού δύναμις και Θεού σοφία» ο θάνατος δεν είναι θάνατος. Είναι γέννηση, δεύτερη γέννηση. Είναι αλλαγή, όπου «το φθαρτό
σώμα ντύνεται αφθαρσία και το θνητό αυτό
σώμα ντύνεται αθανασία (Α΄Κορινθ. 15:53).

MINOAN

DESIGN BUILD INC.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας, σπίτια και
καταστήματα, εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες,
με εγγύηση και ασφάλεια. Κάθε είδους υδραυλικές
εργασίες. Επικοινωνήστε με τον κ. Μιχάλη για την
προσφορά σας.

Free estimates

Ματίνα Τσάμη - Οικονόμου
Η λατρεμένη μας μαμά, η
πολυαγαπημένη μας κόρη,
αδελφή και φίλη, η Ματίνα
Οικονόμου, έφυγε από τη ζωή
το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2021
ειρηνικά περικυκλωμένη απο
την οικογένειά της. Πάλεψε στη
ζωή της ακούραστα, με χάρη
και πάντα με αξιοπρέπεια.
Καθ'όλη τη ζωής της ήταν πάντα
χαμογελαστή, σκορπούσε το
χαμόγελο στους γύρους της κι η χρυσή καρδιά της ήταν
πάντα ανοιχτή για όλους. Η καλοσύνη, το χαμόγελο, η χαρά
της ήταν μεταδοτική, απλόχερα χαιρετούσε τους πάντες. Με
το βλέμμα και την τρυφερότητα της αγκάλιαζε την οικογένεια
της,τα παιδιά της, τους φίλους γενικά η καλοσυνάτη Ματινα
αγκάλιαζε όλο το κόσμο. Είχε μέσα της βαθιά ριζωμένη την
αγάπη τη φροντίδα για τα αγαπημένα της πρόσωπα γενικά
αγαπούσε τη ζωή.
Η αγαπημένη μας Ματινα θα ζει πάντα μέσα στις καρδιές των
παιδιών της, Μαρίας, Μελίνας, και Γιώργου, της μητέρας της
Μαριας της αδελφής της Φιλομένας και του γαμπρού της
Κώστα καθώς επίσης και όλων των συγγενών και φίλων.
Η Ματινα ήταν αγαπητή σε ολους και θα την θυμούνται με
αγάπη όλοι όσοι άγγιξαν την καλοσύνη της, η δε αγάπη
της προς όλους δεν είχε όρια. Καλό ταξίδι Ματινα καλό
παράδεισο.
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Θεοποιείς τη λαβίδα είσαι ειδωλολάτρης!!!
Σωτήριος, Αρχιεπίσκοπος Καναδά

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη
Ζούμε δίχως αμφιβολία σε καιρούς μεγάλων
αιρέσεων, και τώρα πια ο κοσμοκράτορας
διάβολος χτυπάει το κέντρο της πίστης μας,
το κέντρο της χριστιανικής λατρείας που είναι το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο
εκμαυλισμός και η αντιπατερική στάση των
σύγχρονων Ιεραρχών άνοιξαν διάπλατα
την πόρτα της Εκκλησίας στον διάβολο που
ελεύθερα πλέον αλωνίζει…
Μάλιστα μερικοί Ιεράρχες πρωτοστατούν
στην εκτροπή και στον εκπεσμό, όπως ο
αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος ο οποίος πρόσφατα προέβη σε μια νέα βαρύνουσα και υπερμεγέθη βλασφημία, λέγοντας
«Φωνάζεις προς όλες τις κατευθύνσεις,
ότι κατέχεις την αλήθεια. Χωρίς να το καταλαβαίνεις θεοποιείς τη λαβίδα. Η Θεία
Κοινωνία είναι Σώμα και Αίμα Χριστού.
Είναι φάρμακο αθανασίας. Η λαβίδα είναι ένα όργανο. Όργανο μετάδοσης της
Θείας Κοινωνίας και τίποτε άλλο. Θεοποιείς τη λαβίδα; Είσαι ειδωλολάτρης».
Ποιος χριστιανός, θα τολμούσε ποτέ να
πει ότι η Αγία Λαβίδα είναι απλά μια λαβίδα, ένα όργανο για να μεταδοθεί η Θεία
Κοινωνία! Και όμως τολμά και το λέει αρχιερέας! Εφ’ όσον υποστηρίζει αυτό, αυτομάτως αναιρεί και όλα τα μυστήρια μέσω

των οποίων ενεργεί η Θεία Χάρις. Άρα
σύμφωνα με την πλανεμένη λογική
του κ. Σωτηρίου δεν θα έχουν χάρη
το Ευχέλαιο, ο Αγιασμός, η Βάπτιση,
καθώς αυτά τελούνται χωρίς το Σώμα
και το Αίμα του Κυρίου μας. Άρα και
η χειροθεσία τους δεν έχει καμία αξία
καθώς σύμφωνα με τον ίδιο η Χάρις
του Θεού, το Άγιο Πνεύμα δεν μεταδίδεται μέσω της επίθεσης των χειρών
του Επισκόπου. Άρα να κρεμάσει το
ωμοφόριο του και να αποχωρήσει…
Είναι ολοφάνερο ότι ο κ. Σωτήριος
έχει αποκοπεί από την Παράδοση της
Εκκλησίας μας, έχει απεκδυθεί την ίδια την
πίστη μας και έχει ενδυθεί το πνεύμα του αιρετικού Βαρλαάμ και του Ακινδύνου όπου
και αυτοί αρνούνταν και απέρριπταν τις
Άκτιστες Ενέργειες του Θεού. Και όπως οι
Εικονομάχοι Επίσκοποι του σκοτεινού 8ου
αιώνα έλεγαν ειδωλολάτρες τους χριστιανούς που προσκυνούσαν τις άγιες εικόνες,
έτσι ακριβώς και ο κ. Σωτήριος λέει ειδωλολάτρη όποιον αποδέχεται την Αγιαστική
Χάρη που υπάρχει στην Αγία Λαβίδα.
Οι Άγιοι Πατέρες μας όμως εμπνεόμενοι
και φωτισμένοι από το Άγιο Πνεύμα αποφάνθηκαν. Διαβάζουμε στο βιβλίο του π.
Θεοδώρου Ζήση με τίτλο “Εκκλησία και
κορωνοϊός” τους λόγους του Αγίου Συμεών
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Θεσσαλονίκης , «Ο ναός έχει αφιερωθεί
στο Θεό και είναι κατοικία Του…Γι’ αυτό και
στα υλικά και αισθητά πράγματα κατεβαίνει
η Χάρη και μένει και ενεργεί για μας με την
ευδοκία του Πατρός και το έλεος αυτού που
σαρκώθηκε για μας και μας ανέπλασε διπλά
και με την έλευση και παρουσία του Αγίου
Πνεύματος…Ακόμα και τα άψυχα αντικείμενα των ναών ενεργούν με τη Χάρη του
Θεού…».
«Όπου είναι η Εκκλησία εκεί είναι και το
Άγιο Πνεύμα, και όπου είναι το Άγιο Πνεύμα
εκεί είναι και η Εκκλησία και κάθε χάρις του
Θεού» μας λέει ο άγιος Ειρηναίος Λυώνος.
Συνεπώς η Θεία Χάρις απλώνεται και αγιάζει τα πάντα μέσα στο Ναό, πόσο μάλλον
τα ιερά σκεύη τα οποία έρχονται σε άμεση
επαφή με τον Ζωντανό Θεό μας κατά το
Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αρκεί φυσικά να πιστεύουμε και να αποδεχόμαστε
τους λόγους του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα
«Τούτων δε ειρημένων, το παν της ιερουργίας ήνυσται και τετέλεσται, και τα δώρα
ηγιάσθη…ο γαρ άρτος του Κυριακού σώματος ουκ έστι τύπος…αλλά αυτό το αληθινό
δώρο, αυτό του Δεσπότου του παναγίου
σώμα…Ομοίως και ο οίνος , αυτό το αίμα
εκπηδήσαν σφαττομένου του σώματος…».
Και αφού ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά ο οποίος πρωτοστάτησε όπως θυμόμαστε από
πέρυσι στην υιοθέτηση της βλασφημίας
περί της χρήσης πολλών λαβίδων, δεν έχει
να πει ίχνος αγιοπατερικού λόγου προκειμένου να στηρίξει τις πλάνες του, επιδίδεται
στη γνωστή τακτική πλέον των απανταχού
Οικουμενιστών, αυτήν της ειρωνίας και της
λασπολογίας. Λέει χωρίς ίχνος ντροπής
«Όλοι οι νεοφανείς αλάθητοι είναι ειδωλολάτρες και δεν το καταλαβαίνουν.
Φωνασκούν. Εμείς έχουμε την αλήθεια.
Εμείς γνωρίζουμε καλύτερα. Εμείς είμαστε οι πραγματικοί ορθόδοξοι. Κανείς
άλλος δεν ξέρει τίποτε…» και συνεχίζει
«Τι κρίμα; Που είναι η ταπείνωση; Δεν
βλέπετε, ότι έχετε εωσφορικό εγωισμό;
Αυτά διδάσκει η ορθόδοξη πίστη… Συνέλθετε. Μετανοείτε. Αναλογιστείτε το
κακό που κάνετε. Οδηγείτε τους εαυτούς
σας στην κόλαση και παίρνετε κι άλλους
στο λαιμό σας.»;
Καλύτερη απάντηση από τα χρυσά λόγια
του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά του πολέμιου αυτού του ανθρωποκεντρικού δυτικού

πνεύματος, δεν υπάρχει «…οι πιστοί στηριγμένοι με αυτόν τον
τρόπο, δεν μετακινούνται από
την ιερή εστία της πίστης, ούτε
με τις λογικές και φλύαρες πιθανολογίες ούτε με τις σκληρές
επιθέσεις της πολιτικής εξουσίας, αλλά δίνουν μαρτυρία
για την ενότητα της ευσέβειας
με αμετάπειστη εμμονή, «αμεταπείστω ταυτότητι τω ενιαίω
μαρτυρούντας της ευσεβείας».
Συμπληρώνει τέλος ο άγιος Γρηγόριος, ότι «όσοι έχουν εκπέσει
από αυτή την μοναδική ευσέβεια, ορμούν, λέει, προς την πλάνη που
έχει πολλές μορφές και στριφογυρίζει
σαν στρόβιλος». Τί πιο ξεκάθαρο από
αυτό που συμβαίνει με τον Αρχιεπίσκοπο
Καναδά!
===============================
Εμείς οι Έλληνες της διασποράς στον Καναδά, που πιστεύουμε ακόμα στον Ιησού
Χριστό, δεχόμαστε ανοίκειες επιθέσεις από
τους παροικούντες την Αρχιεπισκοπή λαϊκούς, κληρικούς και δημοσιογράφους, με
εξουθενωτικούς χαρακτηρισμούς. Η σχετικοποίηση της αληθείας, ο λόγος του Αρχιεπισκόπου απέναντι στο λόγο ενός πιστού, οι ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις, οι
υπερβολές και οι ψευδείς περιγραφές που
διακινούνται για περιστατικά που βλέπουμε με τα μάτια μας, μας ανησυχούν όλους.
Απόμακρος, αδιάλλακτος, σκληρός και
άτεγκτος ο Αρχιεπίσκοπος, με αφορμή τον
κορωνοϊό έχει υιοθετήσει πρακτικές ξένες
προς την Ορθόδοξη Παράδοση. Οι οικουμενιστικές του καταβολές, εκφράστηκαν
με τον χειρότερο τρόπο: νεωτερισμοί που
σκανδαλίζουν, εφάμαρτες πρωτοβουλίες
που διχάζουν και πάνω από όλα,
σκληρός πόλεμος σε κάθε αντίλογο. Τα νέα
του κατορθώματα, τον χαρακτηρίζουν: στις
24 Αυγούστου 2021 στην εορτή του Αγίου
πατρο – Κοσμά του Αιτωλού, ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ την συμμετοχή των πιστών στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ετσι δείχνοντάς
μας για αλλη μια φορα την “πατρική” του
μέριμνα.
Με την ευκαιρία του Νέου Εκκλησιαστικού Έτους, η αδελφότητα του Μέγα Αθανασίου, σας εύχεται καλή και πνευματικα ωφέλιμη χρονιά, με δύναμη πίστεως,
υπομονής και αγάπης. Αδέλφια ενωμένα
ποτέ νικημένα! Ο Χριστός είναι η Αλήθεια, και η Αλήθεια θα νικήσει!!

“Εν τω κόσμω θλίψιν έξετε˙
αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα
τον κόσμον” (Ιωάν. ις, 33)
ICXCNIKA
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN
MISSION
846 Pape Ave. Toronto, Ontario, M4K 3T6,
Canada, Tel 416-461-4623
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Αγ. Μηνοδώρας,
Μητροδώρας,
Νυμφοδώρας /
Πουλχερίας/
Παύλου του
υποτακτικού

11 Σάββατο

12 Κυριακή

13 Δευτέρα

14 Τρίτη

Αγ. Ευφροσύνου
του μαγείρου
/ Ευανθίας /
Θεοδώρας
Αλεξανδρείας /
Θεοδώρας Βάστας

Αγ. Εάνσουηθ
εκ Αγγλίας/
Αυτονόμου
Πραινέστου /
Δανιήλ του εν
τω Θασίω

Αγ. Κετενάν,
Βασ. Γεωργίας /
Αριστείδου του
Αθηναίου /
Κορνηλίου
εκατοντάρχου

Η παγκόσμιος
Ύψωσις του
Τιμίου και
Ζωοποιού
Σταυρού

15 Τετάρτη

Αγ. Νικήτα του
Γότθου/
Βησσαρίωνος Β΄
επισκόπου Λαρίσης
/ Φιλοθλεου
πρεσβυτέρου

16 Πέμπτη

Αγ. Ευφημίας /
Λουντμίλας της
Τσεχίας /
Μελιτινής /
Κυπριανού εκ
Κιέβου
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Diana’s Seafood
Delight

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

Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας
2101 Lawrence Ave. East M1R 3C3 (416) 288-9286
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Call Us: 416-421-2400

Διαθέτουμε και
Ελληνικά κρασιά
από την Κρήτη!
WE ‘RE OPEN:

MONDAY – SUNDAY 9 AM – 6 PM

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE

