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Μείωση των επιδομάτων από την
Ομοσπονδιακή κυβέρνηση
Τα προγράμματα
παροχών ύψους
7,4 δις δολαρίων θα
ισχύσουν μόνο έως τις
7 Μαΐου 2022.

Οικουμενικός
Πατριάρχης
Βαρθολομαίος: γιορτάζει
τα 30 χρόνια στο θρόνο

Η κυβέρνηση Trudeau
δεν θα επεκτείνει έναν
αριθμό ομοσπονδιακών
επιδομάτων που παρείχαν
πολύ αναγκαία οικονομική
βοήθεια σε άτομα και μικρές
επιχειρήσεις καθ 'όλη τη
διάρκεια της πανδημίας του
COVID-19 μετά τη λήξη τους
αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η πορεία και το έργο του πνευματικού
ηγέτη της Ορθοδοξίας, που ανέδειξε
τον οικουμενικό ρόλο του Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως
στη σύγχρονη εποχή
σελίδα 28

σελίδα 3

Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης
Πανηγυρίζει στις 25 & 26 Οκτωβρίου 2021 ο Ιερός Ναός του Αγίου
Δημητρίου στο Τορόντο.
Την παραμονή θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός
χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.
Σωτηρίου μετά αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος.
Θα ακολουθήσει την επόμενη ημέρα ο Όρθρος και η Πανηγυρική
Θεία Λειτουργία όπου θα χοροστατήσει και πάλι ο Αρχιεπίσκοπος
Καναδά κ. Σωτήριος.
Όσοι πιστοί επιθυμούν να συμμετέχουν στο εκκλησίασμα τους
ενημερώνουμε ότι θα τηρηθούν όλα τα νόμιμα προβλεπόμενα μέτρα
για την προστασία από τον κορονοϊό.
Ευχόμαστε σε όλους τους εορτάζοντες Χρόνια Πολλά!

Μήνυμα της Ανεξάρτητης
Ερανικής Επιτροπής
για τη σωτηρία της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο
H ανεξάρτητη ερανική
επιτροπή συνεχίζει
με αποφασιστικότητα
το έργο της για
την συγκέντρωση
του ποσού των
1,5 εκατομμυρίου
δολλαρίων μέχρι το
τέλος του έτους.

σελίδα 6

Συνόδος Κορυφής:
Η πρόταση της
Αθήνας για την
ενεργειακή κρίση

Καμία λύση δύο κρατών δεν
μπορεί να γίνει αποδεκτή,
είπαν ΜητσοτάκηςΑναστασιάδης στην Αθήνα

Canada's annual
inflation rate hits
4.4% in September:
StatCan

Ontario government
set to release fall
economic statement
in November
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SunValley Market
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Now Selling

Beer, Wine & Cider
Product of USA

Product of South Africa

3

99

¢

6

Black Diamond

Natural Cheese Slices

650-750 g

220-240 g

3

/each

Kellogg’s

Maxwell House

440 g

925 g

Corn Flakes

Assorted Varieties
9.03 lb

11.29 lb

1

2

49

/100 g

Unico

Aurora

Country Harvest

250 g

198 g

600 g

1

1

/Each

/Each

Mc Cain

Deep & Delicious
Cakes

2

49

99

69

/100 g

Bread

Egg Pasta

Solid Light Tuna

/each

Coffee

Canadian Swiss Cheese

99

lb/11.00 kg

99

49

Deli Sliced

99

lb/15.41 kg

Yogurt

Deli Sliced Maple Lodge

Chicken Breast

4

99

lb 2.18 kg

/Each

Lean Ground Beef

Boneless Blade
Steaks or Roast

99

¢

99

/Each

Ground Fresh Daily

Cut From Canada Grade “AAA” or Higher

Fresh Green Zucchini

1

99

lb 2.18 kg

2

Product of Mexico

Sweet Jumbo Cantaloupes Fresh Celery

Sweet Oranges

Astro

Product of USA

Sealtest

Country Harvest

500 ml

6’s

Sour Cream

/each

Bagels

510 g

3

99
/each

8

99
/each

3

99
/each

1

99
/Each

2

99
/each
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Τα προγράμματα παροχών ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα ισχύσουν μόνο έως τις 7 Μαΐου 2022.
Τέλος στις κρατικές
επιχορηγήσεις από
23 Οκτωβρίου
Επικαλούνται παράταση οι επιχειρήσεις
και οι ελεύθεροι επαγγελματίες
Ορισμένες οικονομικές ενισχύσεις για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων
που ενέσκηψαν λόγω πανδημίας της
ομοσπονδιακής κυβέρνησης για άτομα
και επιχειρήσεις πρόκειται να λήξουν
αυτήν την εβδομάδα. Τα περισσότερα
από αυτά τα επιδόματα μπορούν να παραταθούν για βραχυπρόθεσμο ορίζοντα χωρίς τη θέσπιση νέας νομοθεσίας.
Ομάδες επιχειρήσεων και βιομηχανιών γνωρίζουν απόλυτα το επερχόμενο
τέλος της υποστήριξης και αναφέρουν ότι
χρειάζονται ακόμη για να διατηρηθεί η οικονομία και αξιώνουν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αναλάβει δράση τώρα.
Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και
υπουργός Οικονομικών, Chrystia Freeland,
δήλωσε στο CBC σε συνέντευξή της που
μεταδόθηκε το περασμένο Σάββατο ότι η
επαναλειτουργία της καναδικής οικονομίας
πηγαίνει καλά και ότι η χώρα βρίσκεται σε
διαφορετική φάση της πανδημίας.

υποστήριξη και βεβαιότητα τώρα,
όχι αναδρομική πληρωμή σε μήνες από τώρα".
Το CFIB δήλωσε ότι ένας μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων εξακολουθούν να αγωνίζονται λόγω του τέταρτου κύματος
της πανδημίας. Είπε ότι μόνο το
76% των μικρών επιχειρήσεων
είναι πλήρως ανοιχτές, μόνο το
45% είναι πλήρως στελεχωμένο
και μόνο το 49% φέρνει κανονικά
έσοδα.

γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

"Είμαι πολύ χαρούμενη για τους αριθμούς
θέσεων εργασίας της περασμένης εβδομάδας και είναι πιθανό να ανοίξουμε ξανά,
οπότε αυτή είναι μια διαφορετική φάση από
αυτή που βρισκόμασταν όταν τέθηκαν αυτά
τα προγράμματα», είπε η Freeland.
Ανέφερε ότι είχε διαβουλεύσεις με οικονομολόγους, επιχειρήσεις και ομάδες εργασίας, το τμήμα της και τον πρωθυπουργό
Justin Trudeau για τα κατάλληλα επόμενα
βήματα, αλλά σημείωσε επίσης ότι παραμένει σημαντική αβεβαιότητα για το μέλλον.
"Πρέπει να θυμόμαστε ότι όλοι μας συλλογικά σε ολόκληρο τον κόσμο ήμασταν
πραγματικά εκτός στην πρόβλεψη ακριβώς
της πορείας που θα ακολουθούσε ο κορωνοϊός. Πρέπει επίσης να έχουμε μια αρκετά
ευέλικτη προσέγγιση ώστε να μπορούμε
να ανταποκριθούμε σε απρόβλεπτες εξελίξεις". είπε.
Πέντε επιδοματικά προγράμματα έχουν
προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν στις 23
Οκτωβρίου. Τρία από αυτά παρέχουν βοήθεια σε ιδιώτες, ενώ τα άλλα δύο παρέχουν

στοχευμένη βοήθεια σε επιχειρήσεις.

Υποστήριξη για
επιχειρήσεις

Η επιδότηση ενοικίασης έκτακτης ανάγκης
του Καναδά (CERS) και η επιδότηση μισθών
έκτακτης ανάγκης του Καναδά (CEWS) λήγουν την Κυριακή, αλλά μπορούν να παραταθούν από το ομοσπονδιακό υπουργικό
συμβούλιο έως τις 30 Νοεμβρίου. Η παράταση αυτών των προγραμμάτων πέραν της
ημερομηνίας αυτής θα απαιτούσε την εισαγωγή νέας νομοθεσίας.
Ενώ αυτές οι δύο επιδοτήσεις πρόκειται να
λήξουν στις 23 Οκτωβρίου, η προθεσμία
υποβολής αιτήσεων για κάθε περίοδο απαίτησης είναι έξι μήνες μετά το τέλος της ίδιας
της περιόδου απαίτησης - έτσι οι επιχειρήσεις μπορούν να διεκδικήσουν μισθούς που
καταβλήθηκαν την τελευταία εβδομάδα του
προγράμματος έως 21 Απριλίου.
Η Καναδική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων (CFIB) και το Καναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο θέλουν αυτές οι επεκτάσεις να ισχύουν για όλες τις επιχειρήσεις
στον Καναδά.
"Η επέκταση αυτών των προγραμμάτων
έως τον Νοέμβριο πρέπει να είναι άμεση
προτεραιότητα, ακολουθούμενη από νομοθεσία για την εισαγωγή προγραμμάτων
για τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο, μόλις επιστρέψει η Βουλή", δήλωσε η
εκπρόσωπος του επιμελητηρίου Άλα Ντρίγκολα Μπιρκ. "Οι επιχειρήσεις χρειάζονται

"Κανένας ιδιοκτήτης επιχείρησης
δεν περιμένει κυβερνητική υποστήριξη για πάντα, αλλά πρέπει
να γνωρίζει ότι έχει σε κάτι να βασιστεί μέχρι
να αρθούν όλοι οι περιορισμοί και να μπορέσει να λειτουργήσει ξανά πλήρως. "είπε
η Corinne Pohlmann του CFIB σε δήλωση στα μέσα ενημέρωσης την περασμένη
εβδομάδα.
Το CFIB δήλωσε ότι επιθυμεί την επέκταση
των επιδοτήσεων μισθωμάτων και μισθών
έως τις 31 Μαρτίου 2022. Επιθυμεί επίσης
να παραταθεί το Πρόγραμμα Προσλήψεων Ανάκαμψης του Καναδά, το οποίο έχει
λήξει στις 20 Νοεμβρίου, μέχρι την ίδια
ημερομηνία.
Η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος θα ήταν
δύσκολη για τη φιλελεύθερη κυβέρνηση, η
οποία ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ότι το Κοινοβούλιο δεν θα επιστρέψει
μέχρι τις 22 Νοεμβρίου - δύο ημέρες μετά το
τέλος του προγράμματος προσλήψεων.

Μείωση των επιδομάτων
από την Ομοσπονδιακή
κυβέρνηση

Θα ισχύσουν μέχρι τις 7 Μαΐου 2022
Η κυβέρνηση Trudeau δεν θα επεκτείνει
έναν αριθμό ομοσπονδιακών προγραμμάτων παροχών που παρείχαν πολύ αναγκαία
οικονομική βοήθεια σε άτομα και μικρές επιχειρήσεις καθ 'όλη τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 μετά τη λήξη τους αυτό το
Σαββατοκύριακο.
Αντ 'αυτού, η υπουργός Οικονομικών
Chrystia Freeland ανακοίνωσε μια σειρά από νέα, στοχευμένα προγράμματα
επιδοτήσεων που θα ξεκινήσουν την
Κυριακή, συμπεριλαμβανομένου ενός
προγράμματος πρόσληψης, ώστε οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να προσλαμβάνουν εργαζόμενους, καθώς και υποστήριξη για τουριστικές επιχειρήσεις που
επιβαρύνονται από τα τρέχοντα μέτρα
πανδημίας.
Η κυβέρνηση εισάγει επίσης το επίδομα
“κλειδώματος εργαζομένων” στον Καναδά,
το οποίο θα παρέχει 300 δολάρια την εβδομάδα σε εργαζόμενους που υπόκεινται σε
αποκλεισμό.
Η Freeland ανέφερε ότι εξακολουθεί να
υπάρχει ανάγκη για τα επιδόματα που θα
βοηθήσουν τους γονείς να μείνουν στο σπίτι
για να φροντίσουν ένα άρρωστο παιδί ή να
μείνουν μόνοι τους στο σπίτι αν είναι οι ίδιοι
άρρωστοι, γι 'αυτό θα παραταθούν το νέο
έτος.

Υποστήριξη για άτομα

Τα προγράμματα παροχών ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα ισχύσουν
μόνο έως τις 7 Μαΐου 2022.
«Τα έκτακτα μέτρα στήριξής μας σχεδιάστηκαν πάντα για να είναι προσωρινά, για
να μας βγάλουν από την κρίση», δήλωσε η
Freeland. «Βρισκόμαστε τώρα σε μια νέα
φάση, μια πολύ διαφορετική από τις πιο
σκοτεινές μέρες στον αγώνα μας ενάντια
στον COVID. Έχουμε ανακτήσει τις χαμένες
θέσεις εργασίας, τα ποσοστά εμβολιασμού
είναι υψηλά και θα γίνουν υψηλότερα καθώς
καθίσταται δυνατός ο εμβολιασμός περισσότερων παιδιών μας. Τα σύνορα ανοίγουν
ξανά και το τέταρτο κύμα φαίνεται να τίθεται
υπό έλεγχο σε πολλά μέρη της χώρας ».

Metoikos (Associate Editor-Opinion)
Web Design / Web Maintenance
Katerina Gerasklis / Chris Pytel
Chris Pytel (Layout)
Foreign Correspondents (Ανταποκριτές)
Eleni Chondrobila (Lesvos)
Photographers (Φωτογράφοι)
George Triantafillidis
(staff photographer),
George Manos, Nikos Koulis
(volunteer photographers)
The views expressed in the signed
articles do not necessarily reflect the
views of the editorial board.

The newspaper may edit or refuse
to publish letters sent to the editor
or other articles, at the Editorial
Board’s discretion. No material can
be reproduced without the expressed
written permission of the Publisher.
Οι γνώμες που εκφράζονται στα επώνυμα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
τις θέσεις της εφημερίδας.
Η εφημερίδα διατηρεί το δικαίωμα να
περικόπτει επιστολές ή συνεργασίες
αναγνωστών για λόγους σαφήνειας.
Επιστολές δεν επιστρέφονται. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση υλικού χωρίς
την έγγραφη άδεια του εκδότη.

Τρία προγράμματα υποστήριξης για άτομα λήγουν επίσης αυτήν την εβδομάδα. Το
όφελος αποκατάστασης του Καναδά (CRB),
το επίδομα ασθένειας αποκατάστασης στον
Καναδά (CRSB) και το επίδομα φροντίδας αποκατάστασης του Καναδά (CRCB)
έχουν προγραμματιστεί να λήξουν στις 23
Οκτωβρίου.
Και τα τρία αυτά προγράμματα μπορούν να
παραταθούν μεμονωμένα ή συλλογικά έως
τις 20 Νοεμβρίου με εντολή υπουργικού
συμβουλίου. Η παράτασή τους πέραν της
ημερομηνίας αυτής θα απαιτούσε την εισαγωγή νέας νομοθεσίας.
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Ο Trudeau θα παρουσιάσει το νέο υπουργικό συμβούλιο στις 26
Οκτωβρίου, σύγκρουση και διαμάχη για καθυστερήσεις

Στις 26 Οκτωβρίου ο
Justin Trudeau θα παρουσιάσει το νέο Υπουργικό
Συμβούλιο
Η διαμάχη για τη μακρά
και ταραγμένη διαδικασία
Κατερίνα
σχηματισμού της νέας κυΓερασκλή
βέρνησης δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Ο πρωθυπουργός Justin
Trudeau ανακοίνωσε ότι η ορκωμοσία
των νέων μελών της εκτελεστικής εξουσίας θα πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτωβρίου, ενώ η πρώτη συνεδρίαση της
Βουλής των Κοινοτήτων με τους βουλευτές που εκλέχθηκαν στις εκλογές της
20ης Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί
για τις 22 Νοεμβρίου.
Ο χάρτης πορείας που έθεσε ο ηγέτης των
Φιλελευθέρων δεν άρεσε στην αντιπολίτευση, η οποία κατήγγειλε τις καθυστερήσεις
και στιγμάτισε το χρονοδιάγραμμα που επιθυμούσε ο Trudeau.
Οι Συντηρητικοί δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους, όχι μόνο για τις καθυστερήσεις
που συσσωρεύτηκαν, αλλά και για την απόφαση σύγκλησης της πρώτης κοινοβουλευτικής συνόδου σε μεγαλύτερο διάστημα
από δύο μήνες μετά την ψηφοφορία.
«Πιστεύουμε - είπε ο επικεφαλής της
ομάδας στο Συντηρητικό Σώμα Gérard
Deltel -ότι είναι λάθος, εν μέσω του τέταρτου κύματος της πανδημίας Covid-19,
ότι υπάρχει αναμονή 63 ημερών πριν
από την επιστροφή στη δουλειά στο
κοινοβούλιο. Σε αυτές τις 63 ημέρες, οι
βουλευτές θα μπορούσαν να εκτελέσουν
τα καθήκοντά τους στη Βουλή των Κοινοτήτων και να αντιμετωπίσουν ζωτικά
ζητήματα όπως η πανδημία, ο πληθωρισμός, οι δυσκολίες στον κόσμο της εργασίας και ένας μεγάλος αριθμός άλλων
θεμάτων που είναι πολύ σημαντικά για
όλους τους Καναδούς ».
Η διαμάχη έφερε στη συνέχεια, για άλλη μια
φορά, την πραγματική ανάγκη να πάμε σε
εκλογές, μια κίνηση που ήθελε ο Trudeau,
με τις εκλογές που αναπαρήγαγαν ουσιαστικά μια Βουλή των Κοινοτήτων με την ίδια
ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των κομμάτων
και για άλλη μια φορά, όπως είχε συμβεί
ήδη με τις εκλογές του 2019. Μια κυβέρνηση
μειοψηφίας, δηλαδή υποστηριζόμενη από
μια σχετική και όχι απόλυτη πλειοψηφία των
βουλευτών.
«Αυτές οι εκλογές κόστισαν 600 εκατομμύρια δολάρια και ήταν μόνο η προσπάθεια
του Justin Trudeau να αποκτήσει περισσότερη δύναμη για να έχει κυβέρνηση πλειοψηφίας. Η επέμβαση απέτυχε και τώρα δεν
βιάζεται να επιστρέψει στη δουλειά ».
Πέρα από την πολιτική αντιπαράθεση,
το γεγονός παραμένει ότι ο χρόνος για
τον σχηματισμό κυβέρνησης και την
επανέναρξη του κοινοβουλευτικού έργου μετά την ψηφοφορία είναι πολύ
μεγάλος. Επίσης επειδή, κοιτάζοντας
το χάρτη πορείας του Πρωθυπουργού,
πρέπει να περιμένουμε τη νέα ομιλία
από το Θρόνο που θα διαβάσει η Γενική
Κυβερνήτης Mary May Simon, στη συνέχεια αναμένεται η ψήφος εμπιστοσύνης,
και κατόπιν ο σχηματισμός των διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών και
αφού ολοκληρωθούν οι διαδικασίες θα
βρεθούμε ήδη γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου όπου οι κοινοβουλευτικές εργασίες

θα διακοπούν για την περίοδο των Χριστουγέννων όπως προβλέπεται.
Εν ολίγοις, όπως τόνισαν τα κόμματα της
αντιπολίτευσης, ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, λαμβάνοντας επίσης υπόψη
το γεγονός ότι η κυβέρνηση χρειάζεται τη
Βουλή των Κοινοτήτων για να ανανεώσει
ορισμένες σημαντικές προθεσμίες, όπως η
επέκταση των παροχών και η ομοσπονδιακή βοήθεια, που ενεργοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια της πανδημία για την υποστήριξη οποία βασίζονται ακόμη πολλοί Καναδοί και
καναδικών οικογενειών, εργαζομένων και επιχειρήσεις", ανέφερε.
Τα προγράμματα επείγουσας ενοικίασης
επιχειρήσεων.
και επιδότησης μισθών πρόκειται να λήΟ πρωθυπουργός Justin Trudeau θα απο- ξουν σύντομα αυτό το μήνα, αλλά μποκαλύψει στις 26 Οκτωβρίου το κατάλογο ρούν να παραταθούν έως το τέλος Νοεμτων συνεργατών του στο νέο υπουργικό βρίου. Θα απαιτηθεί νέα νομοθεσία για
συμβούλιο που θα αναδείξει η κυβέρνησή την επέκτασή τους πέρα από αυτό - μια
του σε μια πορεία που επικεντρώνεται στον διαδικασία που το Καναδικό Εμπορικό
τερματισμό του αγώνα κατά του COVID-19 Επιμελητήριο φοβάται ότι θα μπορούσε
και στην ανοικοδόμηση που έχει καταστρα- να επεκταθεί έως το νέο έτος, με τις παροχές να διακόπτονται στο μεταξύ.
φεί από την πανδημία.
Σε γραπτή δήλωση, το γραφείο του Trudeau Ενώ χαιρέτισε την προτεραιότητα που δόανέφερε ότι ο πρωθυπουργός σχεδιάζει θηκε στην επέκταση προγραμμάτων υπονα μιλήσει τηλεφωνικά με τους ηγέτες της στήριξης επιχειρήσεων, το επιμελητήριο
αντιπολίτευσης στις αρχές της επόμενης είπε ότι η ημερομηνία έναρξης του Κοινοεβδομάδας για να συζητήσουν τις προτε- βουλίου στις 22 Νοεμβρίου είναι πολύ αργά
ραιότητες των Καναδών και τον τρόπο με για τις μικρές επιχειρήσεις στους τομείς που
τον οποίο η Βουλή των Κοινοτήτων θα πρέ- έχουν πληγεί περισσότερο.
πει να συνεχίσει τις εργασίες της καθώς το "Η επέκταση αυτών των προγραμμάτων έως
τέταρτο κύμα της πανδημίας συνεχίζει να τον Νοέμβριο πρέπει να αποτελέσει άμεση
προτεραιότητα, ακολουθούμενη από νομομαίνεται.
Μεταξύ των πρώτων επιχειρησιακών πα- θεσία για την εισαγωγή προγραμμάτων για
ραγγελιών, αναφέρεται ότι, θα συνεργαστεί τους τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο,
με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης για να δι- μόλις επιστρέψει η Βουλή", δήλωσε η Alla
ασφαλίσει ότι όλα τα μέλη του Κοινοβουλί- Drigola Birk, διευθύντρια κοινοβουλευτικών
ου είναι πλήρως εμβολιασμένα - ένα ζήτημα υποθέσεων.
στο οποίο συμφωνούν οι Φιλελεύθεροι, το Οι επιχειρήσεις χρειάζονται "υποστήριξη και
βεβαιότητα τώρα, όχι αναδρομική πληρωμή
Bloc Quebecois και το NDP.
Αλλά δημιουργεί μια πιθανή σύγκρουση με σε μήνες από τώρα", πρόσθεσε.
τον συντηρητικό ηγέτη Erin OToole, ο οποί- Ο επικεφαλής του NDP Jagmeet Singh
ος αρνήθηκε μέχρι στιγμής να αποκαλύψει είπε ότι η καθυστέρηση στην ανάκληση
πόσοι από τους βουλευτές του έχουν λάβει του Κοινοβουλίου δείχνει ότι οι Φιλελεύκαι τις δύο δόσεις εμβολίου και συνεχίζει να θεροι "δεν ενδιαφέρονται να βοηθήσουν
υπερασπίζεται το δικαίωμα των ατόμων να τις οικογένειες και τις μικρές επιχειρήκάνουν τις δικές τους προσωπικές επιλογές σεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα
σε αυτό το τέταρτο κύμα του COVID-19".
υγείας.
Ταυτόχρονα, οι Συντηρητικοί θέλουν να
επαναλάβουν τις κανονικές, προσωπικές Ο επικεφαλής του Συντηρητικού Σώτους δραστηριότητες και είναι κατηγορη- ματος Gérard Deltel δήλωσε πως αποματικά αντίθετοι σε οποιαδήποτε συνέχιση δεικνύεται ότι "οι επείγουσες εκλογές
του υβριδικού μοντέλου-με μόνο ένα μικρό των 600 εκατομμυρίων δολαρίων δεν
αριθμό βουλευτών να βρίσκονται φυσικά ήταν παρά μια προσπάθεια του Justin
να εξασφαλίσει κυβέρνηση
στην αίθουσα και οι υπόλοιποι να συμμε- Trudeau
τέχουν ουσιαστικά- στα πρώτα κύματα της πλειοψηφίας και ότι δεν βιάζεται να επιστρέψει στη δουλειά του".
πανδημίας.
Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός ήταν ένας Σύμφωνα με τη δήλωση του γραφείου του
κεντρικός πυλώνας της προεκλογικής εκ- Trudeau, άλλες «πρώιμες προτεραιότηστρατείας των Φιλελευθέρων και, από την τες» θα περιλαμβάνουν την επαναφορά
ψηφοφορία στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Trudeau της νομοθεσίας για την απαγόρευση της
προχώρησε γρήγορα στην εκπλήρωση της θεραπείας μετατροπής, την πρακτική του
υπόσχεσής του να απαιτήσει απόδειξη εμ- εξαναγκασμού των ατόμων να υποβληθούν
βολιασμού για ομοσπονδιακούς υπαλλή- σε θεραπεία με στόχο την αλλαγή του σελους και οποιονδήποτε σχεδιάζει να επιβι- ξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους. Ένα νομοσχέδιο για την
βαστεί σε αεροπλάνο ή τρένο.
Το γραφείο του ανέφερε ότι η απαίτηση ποινικοποίηση της πρακτικής ψηφίστηκε
βουλευτών στα Commons να είναι πλήρως τον Ιούνιο, αλλά δεν έφτασε σε ψηφοφορία
εμβολιασμένοι είναι θέμα επίδειξης ηγεσίας. στη Γερουσία πριν από τη θερινή διακοπή
«Οι Καναδοί περιμένουν από τους εκλεγ- και τελικά παρέμεινε στο ντουλάπι όταν ο
μένους αντιπροσώπους τους να δώσουν το Trudeau προκύρηξε τις εκλογές.
παράδειγμα στην καταπολέμηση αυτού του Η κυβέρνηση θα προχωρήσει επίσης γρήγορα με την υπόσχεση 10 ημερών αναρρωιού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Μόλις επιστρέψει το Κοινοβούλιο, η επέκτα- τικής άδειας για εργαζόμενους με ομοσπονση των παροχών στήριξης της πανδημίας διακή νομοθεσία και θα συνεργαστεί με τις
υπόλοιπες επαρχίες και περιοχές που δεν
θα είναι ψηλά στην ατζέντα.
"Ένας από τους άμεσους τομείς εστίασης έχουν υπογράψει ακόμη το ομοσπονδιακό
για το επόμενο Κοινοβούλιο θα είναι τα σχέδιο για τη δημιουργία παιδικής φροντίοφέλη υποστήριξης για τον COVID-19 στα δας 10 δολαρίων την ημέρα σε όλη τη χώρα.

Μόλις μία εβδομάδα μετά τις εκλογές,
η Trudeau ανακοίνωσε ότι η Chrystia
Freeland θα διατηρήσει τους κρίσιμους διπλούς ρόλους της ως αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός
Οικονομικών.
Αλλά αν θα επιλέξει να αφήσει τους περισσότερους άλλους υπουργούς στα
υπάρχοντα χαρτοφυλάκια τους ή θα
πραγματοποιήσει σημαντικό ανασχηματισμό, μένει να το δούμε.
Βρίσκεται υπό πίεση , και αναμένεται τουλάχιστον τον Harjit Sajjan να τον αποσύρει
από το χαρτοφυλάκιο του Defense, όπου
έχει επικριθεί ευρέως για τον χειρισμό σειριακών καταγγελιών για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά μεταξύ των ανώτερων
τάξεων του στρατού.
Ο Trudeau είπε ότι η ισότητα των φύλων
θα είναι το «βασικό σημείο εκκίνησης»
για κάθε υπουργικό συμβούλιο.
Ο Trudeau έχασε τρεις γυναίκες υπουργούς στις εκλογές - την Υπουργό Αλιείας
Bernadette Jordan, την Υπουργό Ισότητας
των Φύλων Maryam Monsef και τον Υπουργό Ανώτερων Deb Schulte. Μια τέταρτη, η
υπουργός Υποδομών Catherine McKenna,
δεν επιδίωξε την επανεκλογή.
Ενώ μόνο ο Trudeau και μια χούφτα των
στενότερων συμβούλων του γνωρίζουν
ποιον θα επιλέξει ο πρωθυπουργός για να
καλύψει αυτές τις κενές θέσεις, οι εικασίες
επικεντρώθηκαν στην βουλευτή του Halifax
West, Lena Metlege Diab, πρώην υπουργό
Δικαιοσύνης της επαρχίας, για να καλύψει
τη θέση της Ιορδανίας στη Νέα Σκωτία.
Η θέση της McKenna στην Οττάβα θα μπορούσε να συμπληρωθεί από τη βουλευτή
της Ορλεάνης Marie-France Lalonde, πρώην υπουργό του υπουργικού συμβουλίου
του Οντάριο ή τη νεοεκλεγμένη βουλευτή
της Kanata-Carleton, Jenna Sudds, πρώην
αντιδήμαρχο της Οτάβα.
Άλλες γυναίκες που θα μπορούσαν να προωθηθούν στο υπουργικό συμβούλιο είναι η
νεοεκλεγμένη βουλευτής του Δυτικού Λονδίνου Arielle Kayabaga, πρόσφυγας από το
Μπουρούντι και πρώην δημοτική σύμβουλος. Επιχειρηματίας με εκπαίδευση στο Χάρβαρντ, Leah Taylor Roy, πρόσφατα εκλεγμένη στο Aurora-Oak-Ridges-Richmond Hills
του Οντάριο. και ο Pascale St-Onge, πρώην
συνδικαλιστής ηγέτης στον πολιτιστικό τομέα του Κεμπέκ, που πέτυχε μια λεπτή νίκη
επί του μπλοκ στο Brome-Missisquoi.
Ο Trudeau θα μπορούσε επίσης να επιλέξει
να προωθήσει πιο έμπειρες, επανεκλεγμένες γυναίκες βουλευτές που έχουν ήδη αποδειχθεί ότι είναι ισχυρές παρουσίες, όπως η
βουλευτής του Pickering-Uxbridge Jennifer
O'Connell, η βουλευτής Brampton North
Ruby Sahota και η βουλευτής του Κέντρου
του Τορόντο Marci Ien.
Ο Randy Boissonnault, που εξελέγη στο
Κέντρο του Έντμοντον το 2015, ηττήθηκε
το 2019 και επανεξελέγη τον περασμένο
μήνα, θα μπορούσε να είναι υποψήφιος για
το υπουργικό συμβούλιο ως ένας από τους
δύο φιλελεύθερους της Αλμπέρτα.
Ο δεύτερος από την Αλμπέρτα, βουλευτής
του Calgary Skyview George Chahal, επίσης
θεωρήθηκε μία πολύ καλή επιλογή. Αλλά οι
φιλοδοξίες του μπορεί να ματαιωθούν από
το γεγονός ότι πιάστηκε στα πράσσα από
κάμερα πόρτας να αφαιρεί ένα διαφημιστικό
φυλλάδιο που άφησε ο συντηρητικός αντίπαλός του, ο οποίος ζήτησε από τον επίτροπο εκλογών να ερευνήσει.
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Οι υψηλές τιμές πετρελαίου θα μπορούσαν να φέρουν
ορισμένους Καναδούς σε δύσκολη θέση αυτό το χειμώνα
Δεν είναι μόνο η βενζίνη
και το φυσικό αέριο. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση
αυξάνει επίσης την τιμή
του πετρελαίου και του
προπανίου, προάγγελος υψηλότερων λογαριασμών κοινής ωφέλειας για εκατομμύρια Καναδούς που ζουν σε μικρότερες και
αγροτικές κοινότητες.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου στον
Καναδά έφτασε τα 1,33 δολάρια το λίτρο
στις αρχές Οκτωβρίου, σε σύγκριση με 86
λεπτά το λίτρο και 1,14 δολάρια το λίτρο την
ίδια περίοδο το 2020 και το 2019, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα στοιχεία των Natural
Resources Canada.
Τα αποθέματα προπανίου στις ΗΠΑ είναι
τα χαμηλότερα μέσα στην τελευταία δεκαετία. Οι τιμές προπανίου είναι οι υψηλότερες
που υπήρξαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, με τις καναδικές τιμές να αντικατοπτρίζουν αυτήν την τάση.
Οι καταναλωτές σε όλη τη χώρα αντιμετωπίζουν την πιθανότητα υψηλότερου κόστους
κοινής ωφέλειας φέτος το χειμώνα εν μέσω
της αύξησης των τιμών του φυσικού αερίου,
της κύριας πηγής ενέργειας θέρμανσης για
πάνω από τα μισά καναδικά σπίτια. Αλλά
το σοκ των τιμών μπορεί να είναι ακόμη πιο
σοβαρό για σχεδόν 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά που βασίζονται σε πετρέλαιο θέρμανσης ή άλλα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του προπανίου, για να ζεσταθούν.
Οι Καναδοί που ζουν σε μικρότερες πόλεις και αγροτικές περιοχές και δεν έχουν
πρόσβαση σε φθηνή ηλεκτρική ενέργεια
ή φυσικό αέριο τείνουν να έχουν υψηλότερο κόστος θέρμανσης, λέει η Theresa
McClenaghan, εκτελεστική διευθύντρια
της Καναδικής Ένωσης Περιβαλλοντικού
Δικαίου.
Επιπλέον, συχνά αποκλείονται από τα
επαρχιακά και εδαφικά κυβερνητικά προγράμματα που παρέχουν είτε επιδοτήσεις
ενεργειακού κόστους είτε οικονομικά κίνητρα για μετασκευές σπιτιών που μειώνουν
την κατανάλωση ενέργειας των νοικοκυριών, προσθέτει.
Η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει ιδιαίτερα
τραγική για σχεδόν τρία εκατομμύρια φτωχά
νοικοκυριά του Καναδά, τα οποία ξοδεύουν
πάνω από το 6% του ετήσιου εισοδήματός
τους προ φόρων για να κρατήσουν τα φώτα
αναμμένα και να ζεστάνουν τα σπίτια τους,
προειδοποιεί ο ΜακΚλέναγκαν.

Ζητούνται καθαριστές
για την περιοχή
Bathurst Steeles
για εργασία μόνο
το Σαββατο και την
Κυριακή. Μισθός
ικανοποιητικός.
Για περισσότερες
πληροφορίες
επικοινωνήστε με
τον κ. Δημήτρη
416-540-9556

«Χωρίς μέτρα διατήρησης και με την αύξηση των τιμών, αυξάνονται οι πιθανότητες
αυτές οι οικογένειες να ξεπεράσουν αυτό
που ορίζουμε ως κατώφλι ενεργειακής φτώχειας», λέει.
«Σε εκείνο το σημείο, διαπιστώθηκε ότι οι
άνθρωποι πρέπει να αρχίσουν να κάνουν
δύσκολες επιλογές σχετικά με επαρκή τροφή, φάρμακα και ενοίκια ή άλλα έξοδα του
σπιτιού», προσθέτει.
Οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, ενός
αποστάγματος πετρελαίου και του προπανίου, ενός παραγώγου της επεξεργασίας
φυσικού αερίου και της διύλισης πετρελαίου,
αντικατοπτρίζουν τις κυματιστές επιπτώσεις της έλλειψης ενέργειας που καταδιώκει
την παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη.
Οι εκτοξευόμενες τιμές τόσο για το φυσικό
αέριο όσο και για τη βενζίνη καθιστούν το
πετρέλαιο και το προπάνιο ακριβότερα επίσης, λέει ο Johnston.
Καθώς οι περιορισμοί COVID-19 χαλαρώνουν και η οικονομική δραστηριότητα σε
όλο τον κόσμο επιταχύνεται, η παγκόσμια
ζήτηση ενέργειας αυξάνεται γρήγορα. Ταυτόχρονα, όμως, οι αβεβαιότητες της πανδημίας έχουν κάνει τους παραγωγούς απρόθυμους να πραγματοποιήσουν σημαντικές
επενδύσεις κεφαλαίου, συμβάλλοντας στην
έλλειψη εφοδιασμού.
Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη
και την Ασία, οι οποίες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές ενέργειας, έχουν
τριπλασιαστεί φέτος, λόγω των χαμηλών
αποθεμάτων, της υψηλής ζήτησης από την
Ασία και των χαμηλότερων από το συνηθισμένο εφοδιασμό από τη Ρωσία, καθώς και
της χαμηλής παραγωγής από ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, σε ορισμένες περιοχές
καθώς και διακοπές υποδομών.
Ακόμη και στη Βόρεια Αμερική, η οποία έχει
τη δική της άντληση φυσικού αερίου, οι τιμές είναι υψηλότερες από ό, τι ήταν μέσα
στα τελευταία έξι χρόνια.
Η αναντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης
φυσικού αερίου αυξάνει επίσης την τιμή
των αποσταγμάτων πετρελαίου, καθώς
ορισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις
στην Ευρώπη και την Ασία αλλάζουν από
απαγορευτικά ακριβό αέριο σε παράγωγα πετρελαίου ως πηγή ενέργειας, λέει ο
Johnston.
"Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη κοστίζει
(στο ισοδύναμο) πάνω από (200) δολάρια
το βαρέλι αυτή τη στιγμή", σημειώνει. «Σε
σχετική βάση, είναι πολύ φθηνότερο να

καίτε είτε ντίζελ είτε άλλα αποστάγματα, ή
μερικές φορές ακόμη και απευθείας μαζούτ,
σε αντίθεση με το φυσικό αέριο. Και αυτό
αντιστρέφει μια τάση που είδαμε βασικά
από τη δεκαετία του 1970, όταν ο πρώτος
γύρος των σοκ πετρελαίου έστειλε τις τιμές
των πετρελαιοειδών τόσο υψηλά που άρχισε να τα απομακρύνει από το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας».
Στον Καναδά και τις ΗΠΑ, το φυσικό αέριο
παραμένει σημαντικά φθηνότερο από το
ντίζελ, αλλά η επιπλέον ζήτηση από το εξωτερικό ασκεί ανοδική πίεση στην τιμή πολλών αποσταγμάτων πετρελαίου, σύμφωνα
με τον Johnston.
"Έχετε δει επίσης αυτή την άνοδο του
πανδημικού οδικού ταξιδιού όπου οι άνθρωποι πηδούν σε αυτοκίνητα και στην

πραγματικότητα οδηγούν περισσότερο από
ό, τι πριν από την πανδημία", λέει.
Καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος, οι αυτόχθονες κοινότητες βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο.
Τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος σε
μικρές πόλεις, αγροτικές περιοχές και αυτόχθονες κοινότητες που δεν έχουν πρόσβαση σε υποδομές φυσικού αερίου ή σε
προσιτή ηλεκτρική ενέργεια είναι τα πιο ευάλωτα στις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου και του προπανίου, λέει ο McClenaghan.
Ένα πρόσφατα δημιουργημένο ομοσπονδιακό πρόγραμμα που προσφέρει επιχορηγήσεις έως και $ 5.000 για εξοικονόμηση ενέργειας απαιτεί από τους ιδιοκτήτες σπιτιού να
κάνουν κράτηση και να πληρώσουν για τις
κατάλληλες αναβαθμίσεις εκ των προτέρων
και να υποβάλουν αίτηση επιστροφής. Αυτό
δεν λειτουργεί για πολλά νοικοκυριά που
αγωνίζονται να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, λέει ο McClenaghan.
«Διαπιστώσαμε με τα χρόνια ότι αυτό είναι
ένα πλήρες εμπόδιο για τα νοικοκυριά με
χαμηλό εισόδημα. Δεν έχουν την πολυτέλεια να πληρώσουν πρώτα τον ενεργειακό
έλεγχο ή να πληρώσουν τους εργολάβους
για να κάνουν τη δουλειά και στη συνέχεια
να υποβάλουν αξίωση και να περιμένουν
την έκπτωση ».

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

COMMUNITY
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Μήνυμα της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής
για τη σωτηρία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Number of Donors: 1480
Δωρεές: 		
$960,643
21ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ:
$77,000
Μαραθώνιος Scotiabank:
$39,644
Λαχειοφόρος Αγορά:
$39,600
Καμπάνια GoFundMe:
$19,617
Είμαστε ευγνώμονες σε όλους για την πολύτιμη βοήθειά σας!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Αγαπητά μέλη και φίλοι,
H ανεξάρτητη ερανική επιτροπή συνεχίζει
με αποφασιστικότητα το έργο της για την
συγκέντρωση του ποσού των 1,5 εκατομμυρίου δολλαρίων μέχρι το τέλος του έτους.
Μέχρι την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, 2021
έχει συγκεντρωθεί συνολικά το ποσό των
$1,136,504!
Αναλυτικά:

Σας υπενθυμίζουμε τους τρόπους με τους
οποίους μπορείτε να προσφέρετε τη δωρεά
σας:
•
Μέσω της ιστοσελίδας:
donate.greekcommunity.org
•
Scotiabank Toronto Waterfront
Marathon:
https://raceroster.com/.../2021.../pledge/
team/321294
•
Με
Ηλεκτρονική
Μεταφορά

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

TOTAL DONATED AMOUNT UP TO October 20, 2021: $1,136,504
Pronia
St. Demetrios Church
Pronia St. John's Church
Pronia St. Irene Church
Pronia
Virgin Mary Cathedral
Vlahos Jim
Pan Macedonian
Federation Of Canada
Tsikrikis Asterios & Ana
Daughters of Penelope
Chapter No. 220
Polyzogopoulos
John & Irene
Dr. & Mrs. Syriopoulos
Andrew
Sotiropoulos
Konstantinos & Penny
Nikolakakos
S. & A.
Christodoulou
Antoula
E.I. Williams Industries
Skoutakis
Betty
Christopoulos
George & Linda
The Turners &
Politeme & George Mandris
Topaloglou
Thodoros
Adamopoulos
Vasilios
Anastopoulos
Toula
Karageorgos
John
Kyriacou Elias
Malakassiotis
Mr. & Mrs.
Moundroukas
Peter
Neos
George
Tsigenopoulos
Theodore
Dekoulos
Peter & Jeanne

$6,000.00
$6,000.00
$5,000.00
$3,000.00
$2,500.00
$2,000.00
$1,350.00
Mycenae
$1,130.00
$1,016.57
$1,000.00
$1,000.00
$800.00
$600.00
Inc.$600.00
$600.00
$508.43
$508.43
$508.43
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
$500.00
$425.00

Grivogiannis
Theodoros & Maria
$400.00
Pappas James & Grace
$400.00
Rozakis
Vasileios & Ekaterini
$400.00
Dimitriadis
John
$350.00
Alikakis Bessie
$300.00
Christopoulos
Martha
$300.00
Conte B.A. L.L.B. Jane
$300.00
Grozdanis
Aphrodite
$300.00
Kolivaris Dimitrios
$300.00
Lazaris Michael & Angela
$300.00
Theodorakakos
Stavroula
$300.00
Tsinas Spiros
$300.00
Simos Nicolaos
$254.37
Vavougios
Helen
$254.37
Mandrapilias
George
$250.00
Aivali Christina
$200.00
Diamantouros
George & Helen
$200.00
Dimson Thomas
$200.00
Ioannou
Alexandros & Sophie
$200.00
Karaflos
Konstantinos & Evaggelia
$200.00
Kazas Panagiotis
$200.00
Kokkoros
James
$200.00
Koumantaros
Gus
$200.00
Liadakis George
$200.00
Paliougkas
John & Irene
$200.00
Papoutsidis
Evangelia
$200.00
Pornaras
George
$200.00
Vyriotes Alkiviadis
$200.00
Bexis
Dimitrios & Vassilo
$150.00
Nixon E
$150.00

Read our current issue on-line!

www.greekpress.ca

Διαβάστε την έντυπη έκδοση.

Visekruna
Milenko & Svetlana
Stoikopoulos
Pam
Marcus Irene
BM Group Corp. Ap		
Kypreos Helen
Zygouris Constantine
Zamanis Bessie
Iriotakis Peter
Kokkinakis
Sophia
Nikolaou Angela
Agas
Urania
Agas
Eleni
Andrikopoulos Mike & Christina
Chatzis Georgia
Christopoulos
John & Ourania
Dallas John & Katerina
Daskalopoulos Jim & Maria
Eliades Theodore
Gekas George & Michael
Gianoulis
Peter & Helen
Jiujias Terry
Kalligosfyris
George
Kapetaneas
Helen
Katsanos
Andriane
Kiroplis Kathy
Koniditsiotis
Diamanto
Kotsos Angelo & Katina
Koumantaros
Gus
Koutoumanos
Georgia
Kritikou Maria
Mandrapilias
Christos & Bessie
Mavridis Chris
Monovasios
Maria
Naskos Dimitris
Nastos Spyridon
Nikolakakos
Joanne & Nella
Onassi Georgia
Pandremenos
Andreas
Panousis
Michel & Constantina
Papantonis
George
Parkwoods Village
Branch Scotiabank
Petrolekas
Louis & Helen
Petropoulos
Politimi & Stavros
Peyiotis Stavroula
Romas Pandelis
Sakellaropoulos Georgios

$150.00
$115.14
$106.00
$105.00
$103.30
$103.30
$102.24
$101.93
$101.93
$101.93
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00

Skagos Gina
Stigas Clement
Tsekareas
Katerina
Vrandas Alexandra
Vrozos George
Grigorakis
Dimitrios
Karagias Stathy
Sarantis Erin & Theo
Bartsiokas
Constantin
Chantziaras
Joanna
Kappos Georgia
Lianos Gregory & Vicky
Nikolakakos
Kalliope & Vasilios
Pouris Nikolaos &Toula
Rangoussis
Nick & Stella
Sevastos
Konstance
Theodore
Kiki
Voudouris
Evaggelia
Zourbanos
Kiky
Kapetaneas
Michael
Voudouris
Evaggelia
Dimitrakopoulos Paulos & Freda
Fetsis Jim
Grigorakis
Dimitrios
Kapetaneas
John & Maria
Kapetaneas
Nicholas
Smith John
Hondrogiannis Sofia
Zafiropoulos
David
Zafiropoulos
Theodoros

$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$75.00
$51.12
$51.12
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$50.00
$40.00
$40.00
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00
$20.00
$10.47
$10.78
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Το dna της εβδομαδας
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Θα μπορούσε να λέγεται
και επιστροφή στον τόπο
του εγκλήματος, αλλά
αυτό είναι θέμα για μια
άλλη μεγάλη συζήτηση.
Η Ελλάδα με την εκλογή
του Κυριάκου Μητσοτάκη
Ηλίας
έδειξε ότι επιθυμεί να κόΚουτίνας
ψει τους δεσμούς της με το
αμαρτωλό της παρελθόν,
και να βάλει αζιμούθιο για μια νέα πορεία,
πιο ευρωπαική και λιγότερο τριτοκοσμική.
Δείχνει να το πετυχαίνει, όπως φαίνεται
από τις αλλεπάλληλες δημοσκοπήσεις που
κρίνουν θετικά το έργο της κυβέρνησης , και
τα εύσημα που δέχεται από το εξωτερικό.
Ένας Μητσοτάκης όμως και ένα κόμμα δεν
φαίρνουν την άνοιξη. Δεν θα ήταν σωστό
εξάλλου. Χρειάζεται και το αντίπαλο δέος.
Αντίπαλο δέος αυτή τη χρονική συγκυρία,
δεν υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη κυριολεξία
ένα κόμμα ανέκδοτο. Θα μας διασκέδαζε η
παρουσία του αν δεν είχε αποδειχτεί τραγική η διακυβέρνηση του.
Η Ελλάδα αξίζει κάτι καλύτερο, σαν αντίπαλο δέος,
και αυτό το καλύτερο
μπορεί να προέλθει μόνο
από το ΚΙΝΑΛ. Για να διαδραματίσει όμως αυτό το
ρόλο θα πρέπει να ξεκολήσει από τον πάτο των
δημοσκοπικών θέσεων.
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εκλογή
ενός νέου ηγέτη ο οποίος θα μπορέσει να σταθεί
απέναντι στον ακλόνητο βράχο που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
Φαίνεται όμως ότι η σοβαρότητα θα αργήσει να έρθει στο ΚΙΝΑΛ. Εφτά υποψηφιότητες για τη θέση του αρχηγού σε ένα κόμμα
που έχει κολήσει στο 7%, δεν είναι δείγμα
σοβαρότητος. Το αντίθετο μάλιστα. Θα
έπρεπε ήδη να είχε ξεκινήσει μεταξύ τους
ένας σοβαρός διάλογος, και να καταλήξουν
σε δύο υποψηφιότητες με βάση όχι τόσο
την επιρροή του καθενός
μέσα στους κομματικούς
μηχανισμούς, αλλά την
αποδοχή τους από την κοινωνία. Με λίγα λόγια ποιον
θεωρεί ο κόσμος έξω πιο
κατάλληλο να σταθεί απέναντι στον Μητσοτάκη, και
θα μπορέσει έτσι να βοηθήσει το κόμμα να ξεκολήσει δημοσκοπικά.
Δεν το κρύβω ότι προσωπικά θα προτιμούσα μια
μάχη για την αρχηγία ανάμεσα σε Εύη Καίλη και Λοβέρδο, μια και αυτοί οι δυο
δείχνουν να είναι σε θέση
να κάνουν την υπέρβαση. Δυστυχώς όμως
το "Βυζάντιο" και οι "βυζαντινισμοί" βασιλεύουν στο κόμμα, όπως δείχνει εύγλωτα η
επιστροφή Παπανδρέου.
Για μας που ζούμε στον Καναδά, κάτι τέτοιο
μας φαίνεται αδιανόητο γιατί έχουμε συνηθίσει διαφορετικά. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πρωθυπουργούς να εγκαταλείπουν
την πολιτική, και να ιδιωτεύουν, αμέσως
μετά την εκλογική τους αποτυχία. Με λίγα
λόγια ο χαμένος πάει σπίτι του, και ανοίγει

τον δρόμο για κάποιον άλλον με νέες ιδέες
και δυναμική. Αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα
. Εκεί οι χαμένοι μετατρέπονται σε πολιτικά ζόμπι και περιμένουν την στιγμή της
πολιτικής τους νεκρανάστασης.
Γίνονται βαρίδια όχι μόνο για το κόμμα
τους, αλλά και για τη χώρα. Ένα τέτοιο
είναι και ο Γιώργος Παπανδρέου.
Η επιλογή του Γιώργου Παπανδρέου να θέσει υποψηφιότητα για την αρχηγία του τρίτου κόμματος στη Βουλή, μπορεί να αποδοθεί κυρίως σε προσωπικούς λόγους και
λιγότερο σε πολιτικούς. Πως αλλιώς μπορεί
να εξηγηθεί, πως ο πρώην πρωθυπουργός
που εκλέχθηκε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από
ένα εκατομμύριο ψηφοφόρους και κέρδισε
τις εκλογές το 2009 με 44%, τώρα – δέκα
χρόνια από την παραίτησή του από το πρωθυπουργικό αξίωμα- καταλήγει να διεκδικεί
τη θέση του προέδρου του ΚΙΝΑΛ που κατέγραψε στις τελευταίες εκλογές 8%;
Ο κ. Παπανδρέου, δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Από τη μια μεριά φέρει το βαρύ όνομα των Παπανδρέου και από την άλλη την
τραγική αποτυχία του ως πρωθυπουργός.
Έζησε δέκα χρόνια με το στίγμα του αποτυχημένου, εκείνου
που οι πολίτες πέταγαν μπουκάλια με νερό, όταν πήγαινε
με το αυτοκίνητό του, στο Μαξίμου, διερχόμενος μέσα από
δεκάδες αστυνομικές κλούβες
που ήταν παρατεταγμένες δεξιά και αριστερά για την προστασία του.
Έζησε με τις σκληρές επιθέσεις και κατηγορίες των αντιπάλων του. Είναι εκείνος που
οι συριζαίοι της εποχής τον είχαν στοχοποιήσει, αδίκως, ως
τον μοναδικό υπεύθυνο για το μνημόνιο και
τα σκληρά μέτρα που επέφερε στους πολίτες. Τον αποκαλούσαν “γερμανοτσολιά” και
“προδότη” που ξεπούλησε την Ελλάδα στο
ΔΝΤ και τους Γερμανούς.
Είναι όμως και εκείνος που καθυστέρησε να
αντιληφθεί πως η χώρα είχε χρεοκοπήσει
και το φθινόπωρο του 2009 που ανέλαβε
την εξουσία έδωσε την πρώτη δόση επιδόματος που είχε υποσχεθεί προεκλογικά με
τη φράση “λεφτά υπάρχουν”.
Η ιστορία λέει, πως αντελήφθη πλήρως την κατάσταση της χώρας, τον
Ιανουάριο του 2010, στο
Νταβός, όταν οι ξένοι δημοσιογράφοι τον κυνηγούσαν στις σκάλες για να
τον ρωτήσουν που θα βρει
λεφτά για να πληρώσει τα
χρέη.
Αυτή τη βαριά κληρονομιά
θέλει να βγάλει από πάνω
του ο κ. Παπανδρέου και
σύμφωνα με τους συνεργάτες του θέλει να δικαιωθεί
για εκείνη την εποχή.
Αλλά ποιοί και πόσοι πολίτες ψηφίζουν κάποιον που κατεβαίνει στις
εκλογές για προσωπικούς λόγους, για να
δικαιωθεί για το παρελθόν αν δεν έχει να
προσφέρει για το μέλλον;
Αν πραγματικά θέλει να αποτινάξει από
πάνω του το στίγμα του αποτυχημένου,
ας γράψει ένα βιβλίο και ας εξηγήσει
μέσα σε αυτό, με κάθε λεπτομέρεια, αλλά
και ειλικρίνεια, τι ακριβώς συνέβει τότε.
Τώρα επιβάλλεται να αποσυρθεί.

Η στήλη του Μέτοικου
Η ΟΦΕΙΛΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
Είναι Οκτώβρης
ο μήνας. Από
πλευράς εθνικών
εορτασμών είναι ο
μήνας του μεγάλου
ΟΧΙ του Ελληνισμού,
απέναντι
στις δυνάμεις του
ολοκ ηρωτισμού.
Του ΟΧΙ των Ελλήνων ,που με ελάχιστα υλικά μέσα αλλά με απέραντη αγάπη
για την Ελευθερία και την αξιοπρέπεια του
ανθρώπου, μαχόμενοι στις απάτητες βουνοκορφές της Ηπείρου, καθήλωσαν την ανθρωπότητα στη θέση του θεατή, να θαυμάζει
και να χειροκροτεί.
Είναι,όμως, η φετεινή χρονιά σημαδιακή
και μάς θυμίζει με τα διακόσια χρόνια που
συμπληρώνονται, τον άλλο μεγάλο αγώνα
για αποτίναξη τού τουρκικού ζυγού που βάραινε στις πλάτες των Ελλήνων τετρακόσια
τόσα χρόνια. Τότε που οι Έλληνες, ολίγοι
και χωρίς τα αναγκαία του πολέμου, τα έβαλαν με μια Αυτοκρατορία για την αγάπη της
Ελευθερίας.
Είναι σκληρό και εξακολουθητικό το αγώνισμα της Ρωμιοσύνης. Μια ζωή δοσμένη
σε πάλη ανειρήνευτη για επιβίωση, τιμή και
ελευθερία.
Ας σταθούμε, λοιπόν, σήμερα στο εικοσιένα
κι ερχόμαστε στο ΟΧΙ του 40, σε προσεχές
σημείωμα.
Το Εικοσιένα στάθηκε το αποφαστικότερο
άλμα του Νεοελληνισμού μέσα στην Ιστορία.
Η επανάσταση εκείνη τόξεψε την ανασύσταση του Ελληνικού που έστω και κολοβωμένη,μαζί της έφερε και στηλώθηκε κατακόρυφη μέσα στον κόσμο, την πρόκληση για
εθνική αξιοπρέπεια και ανεξαρτησία.
Είναι, λοιπόν, πάντα οφειλή ανοικτή το Εικοσιένα για μάς, που στα 200 χρόνια που
πέρασαν δεν μπορέσαμε ή μάλλον δεν μάς
άφησαν να ολοκληρώσουμε τις νόμιμες
εθνικές μας επιδιώξεις ( γι’αυτό και η τόση
διασπορά αλλά και το τραγικό ξερίζωμα από
τόσες αλησμόνητες πατρίδες ) αλλά και πιο
πόσφατα στη συμφορά της Κύπρου, που
αποτολμήθηκε από τον Αττίλα σε συνδυασμό
με την έξαρση των επεκτατικών του σχεδίων

σε βάρος του ευρύτερου Ελληνικού χώρου.
To γεγονός είναι πολύ σοβαρό, έστω κι αν μερικοί το νομίζουν χωρίς ουσιαστική σημασία.
Πρόκειται για πολύ επικίνδυνη παλινδρόμηση, που αποπειράται να παραχαράξει την
κληρονομιά τού Εικοσιένα και να θρυμματίσει
την ίδια την υπόστασή μας.
Εκεί που θάπρεπε να είχαμε ξεπεράσει το
Εικοσιένα σαν συνεχιζόμενη πράξη και να
το έχομε κατοχυρώσει, με ακεραιωμένη κι
εξασφαλισμένη την εθνική μας ανεξαρτησία,
σαν δεδομένη αφετηρία μιας απερίσπαστης
αναγεννητικής προσπάθειας, εξακολουθεί
να μάς πληγώνει η έγνοια κι’ο πόνος. Γιατί ο
επίβουλος άρπαγας που εξαπέστειλε το Εικοσιένα φιλοδοξεί, μέσα στα επεκτατικά του
όνειρα να ξεδιπλώσει την αρπάγη του πάνω
από το Αιγαίο, ολόκληρη την Κύπρο και τη
Θράκη.
Το Εικοσένα, λοιπόν, που μάς ξανασυνέδεσε οργανικά με τη συνέχεια της μακραίωνης
ιστορίας μας, αξιοί να ολοκληρώσουμε με
‘‘αρετήν και τόλμην‘‘ τη μεγάλη κληρονομιά
του και να βαδίσουμε προς μια νέα παλιγγενεσία, που θα επιτρέψει στο έθνος να συνεχίσει, μ’ανοικτά πάντα κι’ άγρυπνα τα μάτια της
ψυχής του, την ιστορική αποστολή του. Το
Έθνος οφείλει να ατσαλώσει την αυτοπεποίθησή του, να ξεπεράσει τις αδυναμίες του και
να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που το κυκλώνουν. Με την προϋπόθεση ότι πρέπει να
μάθει να οργανώνει, να προγραμματίζει και
να μεθοδεύει, χωρίς να αφήνει να ξεπέφτει το
ενδιαφέρον του, δίχως να διασπά την ενότητά του και να διασπαθίζει τις δυνάμεις του.
Το Εικασιένα απέδειξε πως το φιλότιμο, η
έξαρση, η θέληση και η αυταπάρνηση είναι
αρετές ελληνικές , είναι τα φτερά που σμίγουν - πόσες φορές αλήθεια - με το θαύμα.
Ετούτα τα φτερά ας ξεδιπλωθούν ξανά οπου
ελληνικό. Για να μπορέσει το έθνος να πετύχει το καινούργιο ανέβασμά του.
Το Εικοσιένα είναι η μεγάλη μας πρόκληση.
Είναι το μήνυμα σωτηρίας, που κατρακυλάει
από την Αγία Λαύρα στις ψυχές μας, η φωτιά
που προσμένει να πυρώσει τ α μεγάλα έργα.
Είναι η έξοδος προς τα πεπρωμένα μας. Είναι δίδαγμα και οφειλή που δεν έχουμε το δικαίωμα να προδώσουμε.

Ζητούνται σερβιτόροι για τις ώρες 4 - 10 το βράδυ,
5 ημέρες την εβδομάδα.
Μισθός ικανοποιητικός και φιλοδωρήματα
απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει σχετική
εμπειρία.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
τον κ. Τομ στο τηλέφωνο 905-294-9039
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9η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής
Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου
Οι βλέψεις της Τουρκίας συνιστούν απειλή για την ειρήνη στην
ευρύτερη περιοχή της ανατολικής
Μεσογείου τόνισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση των επαφών του με τον Νίκο
Αναστασιάδη και τον Φατάχ αλ
Σίσι, στο πλαίσιο της 9ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Αιγύπτου, όπου
υπέγραψαν και κοινή διακήρυξη.
Όπως τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, «η ηγεσία της Άγκυρας
δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τα μηνύματα
των καιρών».
Μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών,
Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι με τους
ηγέτες Κύπρου και Αιγύπτου συζητήθηκαν
«και οι περιφερειακές εξελίξεις».
«Οι θέσεις μας ταυτίζονται στην καταδίκη της προκλητικής πρακτικής και
της επιθετικής ρητορικής της Τουρκίας.
Δυστυχώς, η ηγεσία της Άγκυρας δείχνει να μην αντιλαμβάνεται τα μηνύματα των καιρών. Οι βλέψεις της Τουρκίας
συνιστούν απειλή για την ειρήνη στην
ευρύτερη περιοχή. Δεν προοιωνίζουν
εποικοδομητική στάση για την επίλυση
του Κυπριακού. Μοναδικός δρόμος προόδου είναι οι δεσμευτικές αποφάσεις
του συμβουλίου ασφαλείας του ΟΗΕ»,
επισήμανε.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε επίσης ότι
«η Ελλάδα δηλώνει τις προθέσεις της με
τις πράξεις της. Υπογράφει συμφωνίες συνεργασίας πάντα υπό το φως του διεθνούς
δικαίου. Και οι τρεις μας χώρες έχουν αποδείξει την προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα. Δείξαμε το δρόμο για την οικοδόμηση
σχέσεων συνεργασίας και καλής γειτονίας
μακριά από λογικές επιβολής μονομερούς
αυθαιρεσίας, απειλών πολέμου, πρακτικών
που σίγουρα δεν ανήκουν στον 21ο αιώνα».
Όσον αφορά την κατάσταση στη Λιβύη,
ο πρωθυπουργός είπε ότι οι εκεί εξελίξεις
«επιδρούν στην ασφάλεια της ευρύτερης
περιοχής. Η διεξαγωγή εκλογών το Δεκέμβριο είναι βήματα προς την ομαλότητα
όπως και η αποχώρηση όλων των στρατευμάτων και των μισθοφόρων. Η Ελλάδα, η
Αίγυπτος, η Κύπρος στηρίζουμε έμπρακτα
τη μετάβαση της Λιβύης στην ειρήνη και τη
Δημοκρατία. Η διπλωματική μας συνδρομή
θα αποτυπωθεί στην αυριανή συνάντηση
της Τρίπολης, όσο και το Νοέμβριο στη διεθνή διάσκεψη για τη Λιβύη στο Παρίσι».
Επίσης, αναφέρθηκε και στο προσφυγικό
λέγοντας πως οι τρεις χώρες συντονίζονται
πάνω σε αυτό το θέμα:
«Η Ελλάδα εξακολουθεί να σώζει ζωές από
τα δίχτυα των διακινητών. Αξίζει να σημειωθεί η αθόρυβη συμβολή της Αιγύπτου. Αν
με τους αδερφούς Κυπρίους ανήκουμε στο
ίδιο έθνος, με τους φίλους Αιγυπτίους ανήκουμε στην ίδια κοινότητα. Από την αρχαία
αποικία της Ναυκρατίδας μέχρι τις σύγχρονες της Αλεξάνδρειας και του Καΐρου,
οι Έλληνες ήταν πάντα παρόντες και στην
Ελλάδα σήμερα ζουν και προκόβουν πολλοί Αιγύπτιοι».
«Φάρο σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο» χαρακτήρισε το «σχήμα Ελλάδας
– Κύπρου – Αιγύπτου» ο πρωθυπουργός
«από την ενέργεια και τον τουρισμό μέχρι
την προστασία του περιβάλλοντος και από

την υψηλή τεχνολογία μέχρι το εμπόριο και
τη ναυτιλία».
Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, «στην
κοινή μας πορεία προσθέσαμε δύο ακόμα
μνημόνια που αφορούν τη διασύνδεση για
μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη συνεργασία σε θέματα αποδήμων. Η ενέργεια
καθίσταται γέφυρα μεταξύ της Αιγύπτου
προς την Ευρώπη».
Ο Νίκος Αναστασιάδης
«Ο διάλογος είναι η μόνη λύση, και επιτέλους η Τουρκία πρέπει να αντιλαμβάνεται
πως πολύ περισσότερο θα ωφεληθεί εάν
συμβάλλει στην υποβοήθησης λύσης του
Κυπριακού στη βάση αρχών, και όχι στη
βάση μιας επεκτατικής και αναθεωρητικής
πολιτικής που την χαρακτηρίζουν τελευταία
και την κατηγοριοποιούν στις χώρες-ταραξίας, στις χώρες με επεκτατικές διαθέσεις»
είπε από την πλευρά του πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναφερόμενος στις
τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.
Ξεκαθάρισε ότι είναι «απαράδεκτη η νέα
θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς για δυο
ανεξάρτητα κράτη», σημειώνοντας ότι κατά
την πρόσφατη συνάντηση στη Νέα Υόρκη,
κατά την οποία ο Γ.Γ. του ΟΗΕ «στην προσπάθεια να δημιουργήσει συνθήκες που θα
επέτρεπαν την συναντίληψη για το ποια θα
πρέπει να είναι η λύση, που διαγράφεται
μέσα από τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις
του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας» η
τουρκοκυπριακή απάντηση ήταν «η επανάληψη της θέσης ότι δεν πρόκειται να αρχίσει διάλογος αν πρώτα δεν αναγνωριστεί
ισότητα του παράνομου τουρκοκυπριακού
μορφώματος, με το νόμιμο καθεστώς της
διεθνώς αναγνωρισμένης Κυπριακής Δημοκρατίας», οδηγώντας την προσπάθεια σε
νέο αδιέξοδο.
Ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι η αποφασιστικότητα και οι προσπάθειες που καταβάλλει
από κοινού τόσο με τον κ. Μητσοτάκη στο
πλαίσιο της ΕΕ, όσο και με τον κ. Σίσι στο
πλαίσιο του οργανισμού ισλαμικής διάσκεψης, στοχεύουν στη διπλωματική ενεργοποίηση με απώτερο σκοπό τον διάλογο.
«Δεν μπορεί οι χώρες της ανατολικής Μεσογείου να συνεργάζονται στενά μεταξύ
τους, να αποτελούν πυλώνα σταθερότητας
και ειρήνης και η μόνη που διαταράσσει το
Διεθνές Δίκαιο να είναι η Τουρκία» είπε ο Νίκος Αναστασιάδης και πρόσθεσε: «Οι τριμερείς συναντήσεις δεν αποκλείουν κανέναν,
στοχεύουν στην σταθερότητα, και η Τουρκία
είναι ευπρόσδεκτη αρκεί να σέβεται το διεθνές δίκαιο και την κυριαρχία των γειτόνων
της».
Οι δηλώσεις Αλ Σίσι
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Αιγύπτου επανέλαβε τη στήριξη του Καΐρου
για «τη δίκαιη επίλυση του Κυπριακού
επί τη βάση του διεθνούς δικαίου και των

ΚΙΝΑΛ – Στη μάχη της διαδοχής

Αποσύρει την δική του υποψηφιότητα
όπως είχε ουσιαστικά προαναγγείλει ο Βασίλης Κεγκέρογλου μετά την κάθοδο του
Γιώργου Παπανδρέου στην κούρσα για την
ηγεσία του ΚΙΝΑΛ.
Μένουν έξι από τους εφτά
Σε ανακοινωσή του τονίζει ότι: «Οπως είχα
δηλώσει με ειλικρίνεια και παρρησία, έγκαιρα και δημοσίως, η υποψηφιότητα του Προέδρου Γιώργου Παπανδρέου αλλάζει τα δεδομένα, όχι μόνο στο Κίνημα Αλλαγής αλλά
και σε όλο το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Αξιολογώντας, λοιπόν, τα νέα δεδομένα και
μετά από διαβούλευση με τους συνεργάτες
μου, η απόφαση μου είναι να συνεχίσω από
τη θέση του Γραμματέα της Κ.Ο. την πολύ
σημαντική και απαιτητική δουλειά του Κινήματος Αλλαγής στη Βουλή, ιδιαίτερα αυτή
την πολύ κρίσιμη περίοδο και να μη συμμετέχω ως υποψήφιος στις διαδικασίες ανάδειξης Προέδρου, συμβάλλοντας με όλες
μου τις δυνάμεις στην ενότητα του Κινήματος Αλλαγής και στην επανασύνδεσή του με
την κοινωνία».

Ο Γ. Παπανδρέου
ανακοίνωσε και επίσημα
την υποψηφιότητά του

«Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για
την ηγεσία του Κινήματος. Θα συμβάλω
με όλες μου τις δυνάμεις για να ξαναγίνει η παράταξη μας μεγάλη και ισχυρή» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γιώργος
Παπανδρέου.
Η μάχη θα είναι σκληρή. Δεν είναι λίγοι όσοι
βλέπουν τον κίνδυνο, κατά την προεκλογική περίοδο, να δημιουργηθεί κλίμα σφοδρής αντιπαράθεσης, που θα παραπέμψει
στις μέρες του 2007. Τότε το ΠαΣοΚ είχε
βγει βαθιά διχασμένο από την αναμέτρηση
Παπανδρέου-Βενιζέλου και τα τραύματα
αυτά δεν έκλεισαν. Άνοιξαν, ξανά το 2015 με
την ίδρυση του ΚΙΔΗΣΟ, συνεχίστηκαν με
την εκδίωξη Βενιζέλου το 2019 και πολλοί
ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Στηρίζουμε επίσης
τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών στη Λιβύη και την απομάκρυνση όλων των ξένων
στρατευμάτων. Συζητήσαμε επίσης και το
παλαιστινιακό θέμα υπό το φως της κλιμάκωσης της διένεξης Ισραήλ - Παλαιστίνης
τον περασμένο Μάιο. Συζητήσαμε επίσης
το θέμα της Συρίας υποστηρίζοντας τις
καταβαλλόμενες προσπάθειες του εκπροσώπου του ΟΗΕ, εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την διατήρηση της εδαφικής
ακεραιότητας της Συρίας. Είμαστε υπέρ της
διατήρησης της σταθερότητας στο Λίβανο.

φοβούνται ότι ενδεχομένως να ξαναπαιχτεί
το ίδιο έργο.
Αυτός είναι και ο μεγάλος προβληματισμός
υποστηριχτών του πρώην πρωθυπουργού.
Ουδείς από τους υποψηφίους, πλην του
Βασίλη Κεγκέρογλου είναι διατεθειμένος να
αποσυρθεί. Και ανεξάρτητα από το πόσοι
τελικά θα μείνουν στην κούρσα, οι βασικοί
αντίπαλοι του, οι Ανδρέας Λοβέρδος και
Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίζονται αποφασισμένοι να δώσουν τη μάχη.
Ο κ. Λοβέρδος εντείνει τους ρυθμούς της
προεκλογικής εκστρατείας του εκπέμποντας το σήμα του ΠαΣοΚ του 21ου αιώνα.
Στο επιτελείο του, παρά τα νέα δεδομένα,
επικρατεί η ίδια αισιοδοξία καθώς όπως
λέγεται η παρουσία του Γ. Παπανδρέου,
δεν διεμβολίζει τις δυνάμεις του οι οποίες δείχνουν να διευρύνονται. Η παρουσία
του πρώην πρωθυπουργού στη μάχη της
κάλπης φαίνεται να δημιουργεί κλίμα αντισυσπείρωσης που θα εκφραστεί μέσα από
την υποψηφιότητά του.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτάσσει την ανανέωση της παράταξης, η οποία είναι προϋπόθεση για την αναγέννηση της. Παρά το
γεγονός ότι το τμήμα των παπανδρεικών
στελεχών που στήριζαν την υποψηφιότητά
του θα βρεθεί σε δίλημμά, διατηρεί σημαντικούς πυρήνες στελεχών σε όλη τη χώρα,
αποτελούμενους από νέους ανθρώπους
που εμφανίζονται αποφασισμένοι να δώσουν τη μάχη της γενιάς τους.
Ο Παύλος Γερουλάνος συνεχίζει την προσπάθεια συγκέντρωσης των υπογραφών.
Το μήνυμα που εκπέμπεται από το επιτελείο του είναι ότι δεν τίθεται θέμα απόσυρσης της υποψηφιότητάς του. Το ίδιο σήμα
εκπέμπεται και από το επιτελείο του Παύλου Χρηστίδη. Ο Χάρης Καστανίδης, έχει
ήδη καταθέσει τις υπογραφές και συνεχίζει
την προεκλογική του εκστρατεία.
Mέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, οπότε θα στηθούν
οι κάλπες θα είναι μέρες μιας σκληρής μάχης από την ένταση της οποίας θα κριθεί σε
μεγάλο βαθμό αυτό που όλοι εγγυώνται. Η
ενότητά του του χώρου.
Συζητήσαμε και το θέμα της τρομοκρατίας,
αλλά και την παράνομη μετανάστευση».
Ο Φατά αλ Σίσι πρόσθεσε επίσης:
«Παρουσιάσαμε την προσέγγιση της Αιγύπτου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά
και τις συνθήκες υπό τις οποίες κάθε άνθρωπος θα αισθάνεται ασφαλής. Να σας
ευχαριστήσω για τις προσπάθειες που
καταβάλλετε για την ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας και αναμένω να σας
φιλοξενήσω την 10η Σύνοδο Κορυφής της
Τριμερούς Συνεργασίας Ελλάδος - Κύπρου
– Αιγύπτου».
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Συνόδος Κορυφής: Η πρόταση της
Αθήνας για την ενεργειακή κρίση
Η ευρωπαϊκή απάντηση
στην ενεργειακή κρίση,
το μεταναστευτικό και η
πανδημία, στο τραπέζι
των 27 στη Σύνοδο Κορυφής σήμερα και αύριο
στις Βρυξέλλες. Η Αθήνα
προσέρχεται με πρόταση
για κοινή αγορά φυσικού
αερίου από την ΕΕ στο
πρότυπο των εμβολίων
κατά του κορονοϊού, ενώ
ο πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει, τους
ομολόγους του και για τις
τελευταίες προκλήσεις της Άγκυρας.
Στην ατζέντα των 27 ηγετών της ΕΕ βρίσκονται κρίσιμα ζητήματα όπως η ενεργειακή
κρίση και το προσφυγικό – μεταναστευτικό. Αυτό που αναζητείται στις Βρυξέλλες
σε σχέση με την ενεργειακή κρίση είναι μια
κοινή απάντηση της Ευρώπης σε αυτό το
μείζον πρόβλημα. Όπως είπε ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, Δημήτρης Γκάτσιος, σε
αυτή ακριβώς την κοινή αντιμετώπιση του
προβλήματος αναμένεται να εστιάσει και ο
πρωθυπουργός καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα φέρει στο τραπέζι της συζήτησης την πρόταση για κοινή αγορά φυσικού
αερίου επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα
πρέπει να ληφθούν μακροπρόθεσμα μέτρα
τα οποία θα στηρίξουν τους Ευρωπαίους
καταναλωτές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να
επισημάνει ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να
αναζητήσουν διαφορετικές πηγές εφοδιασμού κι ως εκ τούτου η προκλητικότητα της
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο αφορά
ολόκληρη την Ευρώπη.
Για το μεταναστευτικό – προσφυγικό ο κ.
Μητσοτάκης αναμένεται να εστιάσει σε
τέσσερα σημεία. Θα αναδείξει την ανάγκη
αλλαγής του Συμφώνου του Δουβλίνου, θα
παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί
σήμερα στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας στην Ελλάδα, θα τονίσει ότι η χώρα μας
θα συνεχίσει να φυλάσσει με αποτελεσματικότητα τα σύνορά της που ταυτόχρονα είναι
και σύνορα της ΕΕ. Παράλληλα θα επισημάνει ότι η Τουρκία θα πρέπει να εφαρμόσει στην ολότητά της τη συμφωνία που έχει
υπογράψει με την ΕΕ.
Όπως πράττει σε αυτές τις περιπτώσεις ο
πρωθυπουργός αναμένεται ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τα νέα «κύματα» της τουρκικής προκλητικότητας όχι
μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και
στην Κύπρο φέρνοντας εκ νέου στην πρώτη
γραμμή την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς
Δικαίου, της κυριαρχίας αλλά και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Τα μέτρα που εξετάζονται
Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ,
Ειρήνη Ζαρκαδούλα, ο στόχος είναι να
υπάρξει μια απάντηση ώστε να μετριαστεί
ο αντίκτυπος που έχει η ενεργειακή κρίση
στους πιο ευάλωτους. Έχουμε τα βραχυπρόθεσμα μέτρα τα οποία λαμβάνουν οι
εθνικές κυβερνήσεις κι από την άλλη είναι οι
χώρες του νότου που τάσσονται υπέρ μιας
κοινής αγοράς φυσικού αερίου και δημιουργίας στρατηγικού αποθέματος. Σύμφωνα με
τη δημοσιογράφο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης βλέπουμε ότι προς το παρόν δεν
υπάρχει κοινή γραμμή γιατί είναι δύσκολο

να πειστούν η Γερμανία και η Ολλανδία
όμως οι χώρες του νότου πιστεύουν πολύ
έντονα στην εύρεση κοινής ευρωπαϊκής
λύσης.
Όσον αφορά στα βραχυπρόθεσμα μέτρα
η Κομισιόν προκρίνει την κρατική βοήθεια,
στοχευμένη στήριξη στους καταναλωτές με
περικοπές φόρων και εισφορών ενέργειας.
Σημειώνεται, ότι κατά μέσο όρο, το ένα τρίτο
της τιμής χονδρικής ενέργειας καθορίζεται
από την αγορά, ένα τρίτο εξαρτάται από τα
τέλη υποδομής, και το υπόλοιπο αφορά σε
εθνικούς και περιφερειακούς φόρους, με τα
περισσότερα κράτη μέλη να έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες.
Με δεδομένο ότι
•
οι τιμές του φυσικού αερίου είναι
κυκλικές και καθορίζονται από τις παγκόσμιες αγορές,
•
η ηλιακή ενέργεια είναι σήμερα
δέκα φορές φθηνότερη για παραγωγή από
ότι πριν από δέκα χρόνια, και
•
η αιολική ενέργεια σήμερα είναι
50% φθηνότερη από ό,τι πριν από μια
δεκαετία.
Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η
Επιτροπή σκοπεύει να ενεργήσει σε πέντε κρίσιμους τομείς:
– τερματισμό της κερδοσκοπίας στις αγορές
ενέργειας, – αξιολόγηση της λειτουργίας της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που επηρεάζεται από την αύξηση των τιμών στο φυσικό αέριο, – δημιουργία ενεργών επαφών
με ξένους προμηθευτές φυσικού αερίου. Η
Equinor Norway έχει ήδη ανακοινώσει αύξηση στις παραδόσεις της, – ενίσχυση των
δομών αποθήκευσης φυσικού αερίου. Επί
του παρόντος δεν υπάρχει πανευρωπαϊκό
πλαίσιο για στρατηγικά αποθέματα φυσικού αερίου όπως έχουμε για το πετρέλαιο.
Η Κομισιόν σκοπεύει να διερευνήσει επίσης
τις δυνατότητες από κοινού προμήθειας αερίου, ενδεχομένως σε εθελοντική βάση. –
επιτάχυνση στην αδειοδότηση επενδύσεων σε ανεμογεννήτριες, καθώς σήμερα οι
άδειες χρειάζονται έξι έως επτά χρόνια.
Κατά τα άλλα θα τεθούν σήμερα επί τάπητος
τα ενισχυτικά πλάνα κατά της COVID-19, ο
ψηφιακός μετασχηματισμός της Ευρώπης,
η κυβερνοασφάλεια, και στο πλαίσιο των
εξωτερικών σχέσεων θα γίνει συζήτηση για
τη Λευκορωσία και το Αφγανιστάν.
Το μεταναστευτικό αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις της Παρασκευής με
τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σαρλ Μισέλ να υπογραμμίζει ότι «τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ πρέπει να ελέγχονται
αποτελεσματικά».

Κυρ. Μητσοτάκης: Στήριξη στα
νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις για όσο καιρό
διαρκεί η ενεργειακή κρίση
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
στις Βρυξέλλες δήλωσε
ότι σε μία αρκετά πλούσια
ατζέντα εκτιμά ότι το θέμα
το οποίο θα κυριαρχήσει
στη συζήτηση αφορά στις
αυξήσεις των τιμών της
ενέργειας.
«Όπως γνωρίζετε η ελληνική κυβέρνηση
έχει ήδη πάρει σημαντικά μέτρα έτσι ώστε
να περιορίσει στο ελάχιστο τις αυξήσεις
και του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και του
φυσικού αερίου για τα ελληνικά νοικοκυριά.
Και θα εξακολουθούμε να παρεμβαίνουμε
στην αγορά ενέργειας έτσι ώστε να στηρίζουμε το ελληνικό νοικοκυριό αλλά και τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις για όσο καιρό
διαρκεί αυτή η ενεργειακή κρίση», τόνισε ο
πρωθυπουργός.
Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι είναι
απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε ένα πιο διαφορετικό επίπεδο.
«Οι παρεμβάσεις μπορούν να δρομολογηθούν σε πρώτη φάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεικτικά αναφέρω την
δυνατότητα αγοράς φυσικού αερίου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη δυνατότητα να μπορούμε να αυξήσουμε την
αποθήκευση φυσικού αερίου έτσι ώστε να
έχουμε λιγότερες βραχυπρόθεσμες στρεβλώσεις στην αγορά όταν χρειαζόμαστε
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περισσότερο φυσικό αέριο», συμπλήρωσε.
Και πρόσθεσε: «Θα έχω
την ευκαιρία στα πλαίσια
της συζήτησης να ενημερώσω τους ομολόγους μου
και για τις πολύ σημαντικές
εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο. Η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί υπό προϋποθέσεις να διαμορφωθεί
ως μία εναλλακτική πηγή ενέργειας για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε μιλάμε για φυσικό
αέριο το οποίο θα μπορεί να μεταφέρεται
σε υγροποιημένη μορφή από την Αίγυπτο
προς την Ελλάδα και από εκεί προς το ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου, είτε μιλάμε
για ηλεκτρική ενέργεια η οποία θα μπορεί
να παράγεται πάλι στη βόρεια Αφρική σε
πολύ συμφέρουσες, σε ιδανικές θα έλεγα,
συνθήκες και να μεταφέρεται μέσω ενός καλωδίου πάλι από την Αίγυπτο στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας».
Η σημασία λοιπόν της Ανατολικής Μεσογείου, υπογράμμισε, έγκειται ακριβώς και ως
προς αυτή της τη διάσταση «η οποία συναρτάται άμεσα με την ενεργειακή ασφάλεια
της ευρωπαϊκής ένωσης και θα έχουμε την
ευκαιρία αυτά να τα συζητήσουμε εκτενώς
σήμερα το απόγευμα».
Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως αύριο θα
συζητήσουν εκτενώς για τα ζητήματα της
μετανάστευσης. «Θα τοποθετηθώ για το ζήτημα αυτό αύριο το πρωί», ανέφερε.

Σύνοδος Κορυφής – Στις Βρυξέλλες
ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Ποια
θέματα είναι στην ατζέντα
Στις Βρυξέλλες μετέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να λάβει μέρος αρχικά
στη σύνοδο του ΕΛΚ και στη συνέχεια στις
εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Το μεταναστευτικό, η ενεργειακή κρίση και η
προκλητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι θέματα στην ατζέντα των
συζητήσεων.
Ο πρωθυπουργός θα τονίσει τις ελληνικές
θέσεις και στους αρχηγούς των κρατών που
θα συμμετάσχουν στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στη Σύνοδο
Κορυφής των ηγετών της ΕΕ.
Για τη μετανάστευση πρόκειται να επαναλάβει την ανάγκη αλλαγής του συμφώνου του
Δουβλίνου, να παρουσιάσει αναλυτικά τη
σημερινή κατάσταση στα κέντρα υποδοχής
και φιλοξενίας στην Ελλάδα, να ξεκαθαρίσει
ότι θα συνεχίσουμε να φυλάμε αποτελεσματικά τα ελληνικά σύνορα που είναι και ευρωπαϊκά και να υπογραμμίσει την υποχρέωση
της Τουρκίας για την εφαρμογή της συμφωνίας της με την ΕΕ.
Παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να αποδοκιμάσει για μια ακόμη φορά τη συμπεριφορά
της Άγκυρας απέναντι σε δυο κράτη μέλη
της ΕΕ, την Ελλάδα και την Κύπρο επαναλαμβάνοντας ότι με αυτές τις προκλητικές
και παράνομες ενέργειες η γειτονική χώρα
υπονομεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα
στην περιοχή.
Στον αντίποδα ο πρωθυπουργός θα υπογραμμίσει τη σταθερή προσήλωση της

χώρας μας στο διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της
θάλασσας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο και
ειδικά για το κυπριακό, θα τονίσει ότι οποιαδήποτε συζήτηση για λύση δυο κρατών
απορρίπτεται.
Ενεργειακή κρίση
Από τα βασικά θέματα που θα συζητήσουν
οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι η ενεργειακή
κρίση.
Ο πρωθυπουργός προωθεί και θα θέσει στο
τραπέζι της Συνόδου Κορυφής την ιδέα της
κοινής αγοράς φυσικού αερίου και την ανάγκη υιοθέτησης μακροπρόθεσμων μέτρων.
Πυρήνας της ελληνικής πρότασης με την
οποία συμφωνεί και η Ιταλία είναι να εξεταστεί το ενδεχόμενο αγοράς φυσικού αερίου
σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο να αποκτήσει αυξημένη αγοραστική δύναμη έναντι των μεγάλων προμηθευτών και τελικά
θα εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές για τους
καταναλωτές.
Επιπλέον, αναμένεται να σημειώσει ότι
πρέπει η Ευρώπη να βρει και διαφορετικές
πηγές εφοδιασμού και ως εκ τούτου η προκλητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική
Μεσόγειο αφορά ιδιαίτερα την Ευρώπη.
Παράλληλα, κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που έχει ήδη κάνει κινήσεις για
την ανακούφιση των καταναλωτών και έχει
εφαρμόσει όλη την «εργαλειοθήκη» της
Κομισιόν.
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Canada's annual inflation rate hits
4.4 per cent in September: StatCan
Statistics Canada says the annual pace of
inflation picked up in September to reach its
highest level since February 2003.
The agency says its consumer price index
in September was up 4.4 per cent compared
with a year ago.
The reading compared with a year-over-year
increase of 4.1 per cent in August.
Driving most of the increase were prices
at the pumps as consumers paid 32.8 per
cent more last month for gasoline than in
September 2020.
The statistics agency says the annual
inflation rate would have been 3.5 per cent
had it excluded gasoline prices from its
calculation.
Statistics Canada also says that food prices
overall rose 3.9 per cent year-over-year,
compared to the 2.7 per cent recorded in
August.
The pace of overall price increases in
August reflected the rebound in prices from
the lows witnessed one year earlier, a surge
in consumer demand and supply-chain
bottlenecks that have driven up transport
costs, which are being passed on to buyers.
Those bottlenecks haven't abated, and Bank
of Canada governor Tiff Macklem said last
week that they have proven more persistent
than first believed.
September's reading marked the sixth
consecutive month that headline inflation
has clocked in above the Bank of Canada's
target range of between one- and
three-per-cent.
Statistics Canada says the average of the
three measures for core inflation, which
are considered better gauges of underlying

price pressures and closely tracked by the
Bank of Canada, was 2.67 per cent for
September, up from 2.6 per cent in August.
The September reading is the highest since
December 2008.
CIBC senior economist Royce Mendes says
the central bank's indicators for inflation
suggest the economy has yet to fully heal
from the pandemic, and likely leave the
Bank of Canada to see the recent rise in
prices as temporary.
Macklem has said the central bank would
act to rein in inflation if the current bout of
price increases look to become more than
one-off pressure points.
Here's what happened in the provinces
(previous month in brackets):
Newfoundland
and Labrador: 4.4 per cent (4.8)
Prince Edward Island: 6.3 per cent (6.3)
Nova Scotia: 5.2 per cent (5.1)
New Brunswick: 5.1 per cent (4.7)
Quebec: 5.1 per cent (4.4)
Ontario: 4.4 per cent (4.0)
Manitoba: 4.7 per cent (4.4)
Saskatchewan: 3.3 per cent (2.9)
Alberta: 4.0 per cent (4.7)
British Columbia: 3.5 per cent (3.5)

Scotiabank Waterfront marathon's 10K race
draws 5,000 runners to downtown Toronto
About 5,000 runners laced up for the
Scotiabank Toronto Waterfront Marathon's
10K race on Sunday.
The event was the first in-person race for
Canada Running Series since the pandemic
swept Ontario in March 2020. The race
also doubled as the Athletics Canada
10K Championships in partnership with
Tamarack Ottawa Race Weekend.
Fifty waves of 100 runners ran 10 kilometres
along the waterfront in Toronto's west end.
The Canada Running Series worked with
the Ontario Ministry of Health and Toronto
Public Health to create a health and safety
plan. COVID-19 vaccination was required

and masks were worn in all areas except by
the participants while running.
Charlotte Brookes, national event director
for the Canada Running Series, said it was
a big day for the organization.

Thousands of Ontario homeowners
are eligible for a free smart thermostat
and here's how to get one
It's going to cost Ontarians more to heat
their homes if they use natural gas this year,
as prices are expected to rise by about 15
per cent.
Enbridge Gas said that homeowners could
have to pay up to $44 more a year depending
on where they live.
That’s why, if you’re eligible, you may want
to take part in a program that will provide
you with free energy upgrades including
insulation, draft proofing and a smart
thermostat.
“There is no catch here. It is absolutely free
and there are no upfront costs. We just really
want to get the word out," Corrie Morton,
Supervisor of Affordable Housing Energy
Conservation Programs with Enbridge Gas,
told CTV News Toronto Tuesday.
It’s called the Home Winterproofing Program
and since it began in 2012, more than
22,000 customers have taken advantage of
the energy-saving upgrades.
Enbridge says that up to 400,000 Ontario
homes could still be eligible for the energysaving freebies.
In order to participate, you have to have an
Enbridge Gas account and heat your home
with natural gas. Renters also qualify for the
program but must get permission from their
landlord to take part.
Morton said, if a person qualifies, they may
be entitled to free insulation for the walls,
attic or basement, as well as free draft
proofing to seal air leaks.
They will also receive a free smart thermostat
that adjusts automatically to keep you
comfortable without wasting money.
Eligibility also depends on your household
income level, the number of people in the
home and if you receive assistance from a
government program.
You must meet one of the following criteria:

Income level (before tax)
•
1 person = $36,578
•
2 people = $51,729
•
3 people = $63,354
•
4 people = $73,157
•
5 people = $81,791
•
6 people = $89,598
•
7+ people = $96,775
Enbridge customers are encouraged to click
here to see if they qualify.
When the cold weather arrives, you'll also
want to make sure all your windows are
closed tight, that your furnace is working
and that your furnace filter doesn’t need to
be replaced.
The program is fully funded by Enbridge Gas
and the company says customers should
only go through the Enbridge website.
There is a warning on their website to be
careful of social media ads offering a home
renovation rebate or a $50 rebate on your
natural gas bill. The website warns these are
not legitimate offers.
The company also warns of individuals going
door-to-door who claim to be with Enbridge
Gas or who claim to be offering rebates or
free services.
"Enbridge Gas does not go door-to-door,"
Morton said.
Even if you don't qualify for the program,
there are many steps you can take yourself
to try and lower your heating bill.

"We've been working really, really hard for
the last two years, bringing virtual races to
everyone, but the core of what we do and
what we love is the in-person feeling," she
said.
"Getting to see all these people hitting new
goals, finishing their 10K, raising millions
of dollars for 150 charities through the
Scotiabank Charity Challenge, this is what
it's all about."
The marathon, half marathon and five
kilometre runs were all virtual this year.
For Aisha Cedrone, crossing the finish line
was worth the nearly two-year wait.

"I smashed my time, and it's amazing out
here. Perfect weather, fantastic race, good
to be back," she said.
"You know, perseverance is everything. It's
all about the mental discipline in my mind."
Julie Hambleton, a member of a local
running group, cheered others on to the
finish line.
"I think runners are the best people in the
world. Runners just want to support each
other," she said.
The Canada Running Series hasn't set a
firm date, but Brookes said it hopes to be
back in-person for another event in 2022.
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Ontario Liberal leader Steven Del
Duca proposes ranked ballots,
4-day work week in address
Ontario Liberal leader Steven Del Duca
announced that if elected to provincial
government, the party will introduce ranked
ballots and consider the possibility of a fourday work week.
Speaking at the party's annual general
meeting in North York on Sunday, Del
Duca presented the policy options as
an introduction to the Ontario Liberals'
upcoming platform for the provincial
election, slated for June 2, 2022.
In addition to ranked ballots and a fourday work week consideration, Del Duca
announced he would bring back the
basic income pilot project that the current
Progressive Conservative government
cancelled.
On ranked ballots, Del Duca added he'd also
reinstate the option for municipal elections.
"If I don't deliver on this in my first term, I'll
resign on the spot," he said, referencing
concerns of electoral reform promises made
by political parties in past elections.
In a ranked ballot system, voters use their
ballot to select more than one candidate and
rank the choices in sequence. Currently in
Ontario, voters elect their representatives
using the first-past-the-post system, which
means voters cast their ballot for the
candidate of their choice, and whoever gets
the most votes wins, even if they win less
than 50 per cent of the total vote.
"It means parties and leaders will have to
compete for second choices as well as their
first, so it won't make sense for leaders and
parties to demonize each other," Del Duca
said
Liberals likely to benefit from ranked ballot,
advocate says
But being in the political centre of the three
major parties at Queen's Park, the Ontario
Liberals stand to benefit, said creative
director of Unlock Democracy Canada Dave
Meslin.
The non-profit organization advocates for
electoral reform for all levels of government.
Meslin says while ranked ballots work well
for municipal elections where candidates

aren't affiliated with political parties, it
wouldn't function effectively for Queen's
Park or at the federal level in the House of
Commons.
"On a mathematical basis, the Liberals are
the most likely party to be on the second
choice of a [Progressive] Conservative or a
New Democrat vote," he said. "The optics of
a middle party introducing a voting system
that benefits people in the middle doesn't
look good."
Meslin explained that ranked ballots have
the potential to push out smaller parties
more than in the current first-past-the-post
system. For example, the Ontario Green
Party can receive 10 per cent of the popular
vote, but win no seats, or at the most one
or two.
"With a ranked ballot, any small start-up
party is less likely to win seats since you
need a majority of votes in a single riding to
win the seat," Meslin said.
Del Duca mentioned that he would appoint
a citizens' assembly "empowered to review
further changes to electoral systems and
make recommendations to an all-party
committee for action."
In his keynote address, Del Duca also said
he would reinstate the basic income pilot
project "that was cancelled by Doug Ford."
He also added that the Ontario Liberals
would launch a pilot project to analyze the
potential for a four-day work week where the
number of hours worked across five days
would be condensed into four.
"I want to understand if it has merit here,"
he said, noting that four-day work weeks are
being considered in New Zealand, Spain,
Scotland and Iceland.

Ontario government set to release fall
economic statement in November
The Ontario government is furthering its
commitment in the Speech from the Throne
to protect people’s health and the province’s
economy through the 2021 Ontario
Economic Outlook and Fiscal Review, which
will be released on Thursday, November 4.
Peter Bethlenfalvy, Minister of Finance, will
release the government’s plan to protect
Ontario’s hard-won progress against
COVID-19, while building the foundation
for economic growth and prosperity
by delivering on critical infrastructure,
supporting workers, and creating the right
environment to attract investment and jobs.
“The job is not done and soon I will release
our government’s next fiscal update, a
plan that will protect the hard work and
sacrifice of the people of Ontario in our
fight against the COVID-19 pandemic,” said
Minister Bethlenfalvy. “The plan will also

look forward, towards building a strong,
prosperous province for everyone.”
The 2021 Ontario Economic Outlook and
Fiscal Review will build on the 2021 Budget
- Ontario's Action Plan: Protecting People's
Health and Our Economy, which brought the
Province's COVID-19 response to $51 billion
over three years, including:
•
Making available $1 billion for a
provincewide vaccination plan that has seen
Ontario achieve one of the highest rates of
vaccination in the world.
•
Earmarking $5.1 billion to support
hospitals since the pandemic began,
creating more than 3,100 additional hospital
beds to ensure every person who requires
care in a hospital can access a bed, even
during the worst of the pandemic.
•
Investing nearly $5 billion over four
years to increase the average direct daily

As some pandemic benefits expire,
feds to spend $7.4B on new programs
The federal government has announced
a suite of changes to the popular income
and business support programs put in
place during the pandemic and set to
expire on Saturday.
Deputy Prime Minister and Finance
Minister Chrystia Freeland reminded
Canadians on Thursday that the measures
were always intended to be “temporary.”
“We’re moving from the very broad based
support that was appropriate at the height
of our lockdown to more targeted measures
that will provide help where it is needed while
prudently managing government finances,”
she said.
The changes come with a price tag of
$7.4 billion.
The Canada Recovery Benefit (CRB)
will be replaced by the Canada Worker
Lockdown Benefit for those whose work is
directly impacted by government-imposed
lockdowns.
The program will be available until May 7,
2022, retroactive to Oct. 24, and will provide
$300 a week to eligible workers.
“Temporary lockdowns are still a possibility
in the months to come. We want Canadians
to know that we intend now to put in place
measures that would snap into action
immediately,” Freeland said.
As of Oct. 10, the government had paid out
$27 billion to more than two million unique
CRB applicants.
Freeland also announced the implementation
of two new programs to help hard-hit sectors,
replacing the wage and rent subsidies.
The Tourism and Hospitality Recovery
Program and the Hardest-Hit Business
Recovery Program will also be available
until May 7, 2022.
The former, which would apply to operations
such as hotels, restaurants, bars, festivals
and travel agencies, requires applicants to
show an average monthly revenue loss of at
least 40 per cent for the first 13 qualifying
periods of the Canada Emergency Wage
Subsidy and a current one-month revenue
loss of the same amount.
Until mid-March, 2022, the subsidy rate
would reflect the revenue decline, up to 75
per cent, and then decline by half until the
program’s expiration.
The latter program applies to those that
don’t fit under the tourism and hospitality
umbrella but are still facing significant
financial hurdles caused by the pandemic.
Eligible businesses would have to show an
average monthly revenue loss of at least 50
per cent over the first 13 qualifying periods
of the Canada Emergency Wage Subsidy
and a current one-month revenue loss of the
same amount.
The maximum subsidy rate would be set at
up to 50 per cent until mid-March and then
reduced by half thereafter.
care for long-term care home residents
to four hours a day and hiring more than
27,000 new positions, including personal
support workers (PSWs) and nurses.
•
Delivering nearly $3 billion in urgent
and unprecedented support to over 110,000
small businesses across the province
through the Ontario Small Business Support

The government will also extend the
Canada Recovery Hiring Program, for
businesses that can show a more than 10
per cent revenue loss, until May 7, 2022 at
a subsidy rate of 50 per cent paid to eligible
employees.
The Canada Recovery Sickness Benefit,
and the Canada Recovery Caregiving
Benefit will remain in place until the same
time and are being extended by two weeks –
moving the sickness benefit from four to six
weeks and the caregiving benefit from 42 to
44 weeks.
The government is able to extend these
benefits to Nov. 20, 2021 through regulatory
powers, but will require legislation to have
them prolonged to their new expiration date.
Dan Kelly, president and CEO of the
Canadian Federation of Independent
Business, told CTV News Channel on
Thursday that while the extension of many
benefits is a relief, the government has set
the bar high to obtain support.
“To put us in a situation where we have
now businesses that are not going to meet
the thresholds to access the supports
and still have to endure significant COVID
restrictions limiting their sales, that means
the burden of that is placed on the shoulders
of the small businessperson,” he said.
“I worry that the changes may push more
into making the very difficult decision to
close their doors forever.”
Mark Agnew, senior vice-president of policy
and government relations with the Canadian
Chamber of Commerce, says the retooled
business support programs will allow
companies that continue to be impacted by
public health restrictions to survive until they
can recover.
"This is the fair thing to do for businesses
that are playing their part to protect public
health," Agnew said in a statement.
Reacting to the end of the CRB, Conservative
MP Ed Fast attributed the announcement to
leader Erin O’Toole’s pressure on the prime
minister to phase it out.
“Yesterday, Conservative Leader Erin
O’Toole said he would not support CRB
benefits being extended past November
20th, citing skyrocketing inflation and
ongoing labour shortages across the
country. The Prime Minister followed
Mr. O’Toole’s fiscal plan,” Fast said in a
statement to CTVNews.ca.
Grant.
“We will remain vigilant as we continue to
safely and successfully reopen Ontario
together,” said Minister Bethlenfalvy. “Our
government is making the necessary
investments to protect the progress we’ve
made while putting the right conditions in
place for growth.”
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Κατάντημα να αφήνουν στο απυρόβλητο την Τουρκία
«Ο πόλεμος δεν αρχίζει με κανονιές. Αρχίζει
όταν ονοματίζουμε τον
εχθρό».
Οι συζητήσεις, που παρακολουθούμε την τελευταία
περίοδο αναδεικνύουν ένα
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ σοβαρό σύμπτωμα, που
κυνηγά το πολιτικό σύστημα και τον ευρύτερο περίγυρο ( π.χ. ΜΜΕ).
Χάνεται η ουσία. Αντί να επικεντρωθούν
στο μείζον, που είναι η κατοχική δύναμη και
η συνεχιζόμενη κατοχή, επιχειρείται να φορτώσει ο ένας την ευθύνη στον άλλο για τη μη
λύση. Και ξεκινά από τη μια πλευρά το γνωστό αφήγημα για τις «χαμένες ευκαιρίες».
Ευκαιρίες που «χάθηκαν» επειδή οι… ξεροκέφαλοι Κύπριοι δεν άκουσαν τις παραινέσεις από τους «συνήθεις υπόπτους» του
παρασκηνίου και δεν κατάλαβαν τις «καλές
προθέσεις» των Τούρκων. Και προτάσσουν,
εσχάτως και με παραπονιάρικο ύφος και

την «ευκαιρία» του 2004, που χάθηκε. Κανένας, όμως, από όλους αυτούς που επικαλούνται το σχέδιο Ανάν δεν εξηγούν πώς
αποδέχονταν, εν πολλοίς, ένα στρεβλωτικό,
μη λειτουργικό, με σοβαρά ελλείμματα δημοκρατίας και εσαεί εξαρτώμενο κράτος. Η
λογική ότι όλα αυτά θα διορθώνονταν με την
ένταξη στην Ε.Ε. διαψεύδεται στην πράξη.
Από την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη της.
Άλλωστε η θεωρία του τετραγωνισμού του
κύκλου την είχαν επικαλεστεί στις Βρυξέλλες από τότε και την επανέλαβε στην άτυπη
Πενταμερή του περασμένου Απριλίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Δηλαδή, θα αποδεχόταν η Ε.Ε. όποια
λύση γινόταν αποδεκτή στο δημοψήφισμα.
Την τελευταία περίοδο στη δημόσια σφαίρα συζητείται το θέμα της Αμμοχώστου.
Προχωρεί στον εποικισμό της περίκλειστης
περιοχής η κατοχική δύναμη. Προβαίνει
σε παρανομίες και οι «άλλα αντ΄ άλλων»

ΥΠΕΞ: Πλήρης απαξίωση από
την Τουρκία των αποφάσεων
του Συμβουλίου Ασφαλείας
Η πλήρης απαξίωση από πλευράς Άγκυρας των αποφάσεων
του Συμβουλίου Ασφαλείας και
κατ’ επέκταση των Μελών του
Συμβουλίου, είναι κάτι που θεωρούμε πως θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά το ίδιο το Συμβούλιο και ειδικότερα τα Μόνιμα
Μέλη του, δήλωσε ο Υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το πέρας της συνάντησής του την Πέμπτη με τον
ομόλογό του της Ρωσίας, Σεργκέϊ
Λαβρόφ, στη Μόσχα.
Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι με τον κ.
Λαβρόφ είχαν την ευκαιρία να έχουν έναν
ειλικρινή και ανοικτό διάλογο, όπως πάντα,
και ότι έγινε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων γύρω από
τις διμερείς σχέσεις, την αντιμετώπιση της
πανδημίας, διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, τις σχέσεις ΕΕ–Ρωσίας, και για το
Κυπριακό και τις εξελίξεις στην Ανατολική
Μεσόγειο.
Ο ΥΠΕΞ εξέφρασε την εκτίμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη διαχρονική στάση
που τηρεί η Ρωσική Ομοσπονδία, ειδικότερα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ, την ξεκάθαρη τοποθέτηση για
κατάργηση του αναχρονιστικού συστήματος Εγγυήσεων του 1960, αλλά και τη σαφή
προσέγγιση σε σχέση με τον επιδιωκόμενο
στόχο της επίλυσης του Κυπριακού, που
δεν μπορεί να εκφεύγει του συμφωνημένου πλαισίου της διζωνικής δικοινοτικής
ομοσπονδίας.
"Μετέφερα την ευχή και προσδοκία μας
όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών διαδραματίσει πρωταγωνιστικό
ρόλο στις προσπάθειες που βρίσκονται σε
εξέλιξη για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών, πάντα στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ, και ζήτησα τη συμβολή
του κ. Υπουργού προς αυτή την κατεύθυνση", είπε ο Υπουργός.
Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι συζήτησαν
επίσης τις παράνομες και προκλητικές

ενέργειες της Τουρκίας στην περίκλειστη
περιοχή της Αμμοχώστου, που είναι σε
πλήρη αντίθεση με τα σχετικά Ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας.
"Ενέργειες που συνεχίζονται πάρα τη ρητή
τοποθέτηση του Σώματος μέσα από την
Προεδρική Δήλωση της 23 Ιουλίου για αντιστροφή των οποίων σχετικών με την Αμμόχωστο έκνομων αποφάσεων της Τουρκίας.
Η πλήρης απαξίωση από πλευράς Άγκυρας
των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, και κατ’ επέκταση των Μελών του Συμβουλίου, είναι κάτι που θεωρούμε πως θα
πρέπει να απασχολήσει σοβαρά το ίδιο το
Συμβούλιο και ειδικότερα τα Μόνιμα Μέλη
του", ανέφερε.
Σε σχέση με την ΑΟΖ είτε ότι οι συνεχιζόμενες προκλητικές, παράνομες ενέργειες
της Τουρκίας, που παραβιάζουν κάθε αρχή
του Διεθνούς Δικαίου, λειτουργούν αρνητικά
στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης του Κυπριακού και υπονομεύουν την σταθερότητα
και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι μέσα από την
ανασκόπηση και αξιολόγηση των διμερών
σχέσεων, προκύπτει ξεκάθαρα ότι αυτές
βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο και ότι
είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τον κ. Λαβρόφ για τις προοπτικές ανάπτυξης τους
σε συγκεκριμένους τομείς και σε ζητήματα
κοινού ενδιαφέροντος, πάντα προς όφελος
των λαών των δύο χωρών.
"Προς αυτή την κατεύθυνση συμφωνήσαμε να εργαστούμε από κοινού το επόμενο

θυμούνται τις προτάσεις του
1978 (!), κάτι ιδέες που έπεφταν στο τραπέζι και έπρεπε
ανεξαρτήτως περιεχομένουκατά την άποψη τους- να γίνουν αποδεκτές.
Οι ευκαιρίες θεωρούνται
χαμένες επειδή δεν έγιναν
αποδεκτές από την ελληνική
πλευρά, αλλά ποτέ δεν αναφέρονται στο περιεχόμενο
τους.
Ούτε στη στάση των Τούρκων αναφέρονται ή τη συμπεριφορά τους. Το θέμα της
Αμμοχώστου, στην παρούσα
φάση αλλά και παλαιότερα, δεν μπορεί
παρά να προσεγγιστεί μέσα στην ευρύτερη
εικόνα.
Πώς κινείται η κατοχική Τουρκία στην
κυπριακή ΑΟΖ, γιατί κατασκευάζει βάσεις στην Κύπρο, πώς ενεργεί σε χώρες
της ευρύτερης περιοχής.
Η Αμμόχωστος «χάθηκε» γιατί, σύμφωνα
με το γνωστό αφήγημα, δεν αποδεχθήκαμε,
για παράδειγμα, το σχέδιο Ανάν ή επειδή
δεν διαμορφώθηκε από το 1974 και εντεύθεν μια συνολική, ολοκληρωμένη, αποτρεπτική πολιτική, η οποία να συνδέεται με
πρωτοβουλίες, που να οδηγούν σε ανατροπή των κατοχικών δεδομένων; Φταίνε
οι Ελληνοκύπριοι επειδή ο Ταλάτ έχασε
από τον Έρογλου ή ο Ακιντζί από τον Τατάρ; Αυτά τα επιδερμικά συνδέονται με το
γεγονός ότι δεν ασχολούνται με την ουσία
των τουρκικών επιδιώξεων και σχεδιασμών.
Ασχολούνται με απωθημένα, σύνδρομα
αυτοεπιβεβαίωσης και λογικές πολιτικού
«καθωσπρεπισμού» , που δεν έχουν σχέση
με μια χώρα, έδαφος της οποίας είναι υπό
κατοχή.
Οι διάφορες «σχολές σκέψης» έχουν δοκιμαστεί. Κυρίως η σχολή της πεπατημένης,
που κυβέρνησε τα περισσότερα χρόνια
από το 1974 και εντεύθεν. Της πολιτικής του
«καλού παιδιού» και του κατευνασμού. Το
διάστημα. Είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το
πλαίσιο, αλλά και με αφορμή τη συμπλήρωση πολύ πρόσφατα έξι δεκαετιών διπλωματικών σχέσεων, που υπογράψαμε δύο σημαντικά έγγραφα, τα οποία καταδεικνύουν
την κοινή μας προσήλωσή στην ενίσχυση
των διμερών μας σχέσεων", ανέφερε.
Το πρώτο, σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ, είναι το
Στρατηγικό Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την τριετία 2022–
2024, που αποτελεί ανανέωση του Κοινού
Προγράμματος Δράσης που ήταν σε ισχύ
μέχρι πρότινος, ανάμεσα στις Κυβερνήσεις
των δύο χωρών και καθορίζει στην ουσία
τους στόχους της συνεργασίας μας σε ένα
ευρύτατο φάσμα θεμάτων.
Το δεύτερο είναι η Συμφωνία μεταξύ των
κυβερνήσεων Κύπρου και Ρωσίας για Συνεργασία κατά τη Διάρκεια Ανθρωπιστικών
Επιχειρήσεων σε Περίπτωση Καταστάσεων
Διαχείρισης Κρίσεων, με τη οποία προκαθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι δύο χώρες
θα συνεργάζονται σε περιπτώσεις κρίσεων
που θα καθιστούν απαραίτητη την εκκένωση πολιτών μας από τρίτες χώρες.
Για τις σχέσεις ΕΕ–Ρωσίας ο Κύπριος

Κυπριακό δεν λύθηκε. Κι αυτό πρωτίστως
επειδή δεν το αποφάσισε η κατοχική δύναμη. Και δεν το αποφάσισε γιατί, μεταξύ
άλλων, η ακολουθούμενη πολιτική της ελληνοκυπριακής πλευράς , ουσιαστικά τη
διευκόλυνε να τα θέλει όλα.
Εκεί μπορεί να εστιαστούν οι ευθύνες και
όχι γιατί δεν έγιναν αποδεκτές προτάσεις
και σχέδια, τα οποία θα καθιστούσαν την
Κύπρο «όμηρο» των ευρύτερων σχεδιασμών της Τουρκίας.
Αντί να επιδίδονται σε ένα ατέλειωτο αυτομαζοχισμό, να αυτομαστιγώνονται επειδή
δεν γίνεται αποδεκτό ότι προτείνεται, θα
πρέπει να διαμορφωθεί επιτέλους μια ολοκληρωμένη διεκδικητική πολιτική ανατροπής των κατοχικών δεδομένων.
Το σκηνικό αυτό που συντηρείται διαχρονικά προσφέρει άλλοθι για να αναπαράγονται
άγονες αντιπαραθέσεις. Να συντηρείται η
πόλωση. Αναζητούν αντίπαλο δέος για να
αποφύγουν τις αλήθειες και συντηρήσουν
την όποια κομματική πελατεία απέμεινε να
τους ακολουθεί.
Σε αυτό το σκηνικό ευθύνες έχει και η κοινωνία. Οι πολίτες που ανέχονται τις μετριότητες, τους ερασιτέχνες, τους ψεύτες και διαπλεκόμενους να χειρίζονται τις τύχες τους.
Υπάρχουν ευθύνες: Για την έλλειψη στόχων, οράματος, αφηγήματος, ολοκληρωμένης στρατηγικής.
ΥΠΕΞ είπε πως αποτελεί αδιαμφισβήτητο
γεγονός ότι υπάρχουν προκλήσεις, δυσκολίες και διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά
την ίδια στιγμή είναι κοινή η πεποίθηση ότι
η συνεργασία είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε με επιτυχία να αντεπεξέλθουμε και
να αντιμετωπίσουμε σημαντικές διεθνείς
προκλήσεις.
"Είναι σημαντικό και απαραίτητο να υπάρχει ένας συνεχής διάλογος και επικοινωνία,
καθώς αυτή είναι και η μόνη οδός για αντιμετώπιση των όποιων διαφωνιών ή/και διαφορετικών προσεγγίσεων", ανέφερε.
Στην ατζέντα βρέθηκαν και οι περιφερειακές
και διεθνείς εξελίξεις και την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρειο Αφρική
και σύμφωνα με τον Υπουργό, έγινε ανταλλαγή απόψεων μέσα από ένα ειλικρινή και
ανοικτό διάλογο.
"Το ζητούμενο σε όλες τις περιπτώσεις είναι πως δημιουργούνται προοπτικές για
επίτευξη συνθηκών σταθερότητας και
ασφάλειας, πάντα στην βάσει του Διεθνούς
Δικαίου και χωρίς προσεγγίσεις μηδενικού
αθροίσματος", ανέφερε.
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Έκφραση έχθρας η τριμερής στην
Αθήνα, υποστηρίζει η Τουρκία
Έκφραση έχθρας της Ελλάδας και της Κύπρου απέναντι στην Τουρκία, αποτελεί
η τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου,
υποστηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της
Τουρκίας, ενώ για την Αίγυπτο αναφέρει
ότι δεν έχει καταλάβει την πραγματική κατεύθυνση στην ανατολική Μεσόγειο με την
μπορεί να συνεργαστεί.
Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ, αναφέρει ότι “η δήλωση που δημοσιεύθηκε μετά
την τριμερή σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2021 με τη
συμμετοχή των ηγετών της Ελλάδας, της
Αιγύπτου και της ε/κ διοίκησης, είναι μια
νέα εκδήλωση της εχθρικής πολιτικής του
ε/κ και ελληνικού δίδυμου απέναντι στην
Τουρκία και την ‘τδβκ’”. “Η συμπερίληψη της
Αιγύπτου σε αυτή τη δήλωση είναι ένδειξη
ότι η αιγυπτιακή διοίκηση δεν έχει καταλάβει ακόμη την πραγματική διεύθυνση όπου
μπορεί να συνεργαστεί στην ανατολική
Μεσόγειο”.
Συνεχίζοντας αναφέρει ότι “έχουμε δείξει σε
φίλους και εχθρούς ότι καμία πρωτοβουλία
στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας και της ‘τδβκ’ δεν μπορεί να είναι επιτυχής” και προσθέτει ότι “η
Τουρκία υποστηρίζει ενεργειακά έργα που
θα αυξήσουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής”. Ωστόσο, "αυτά τα έργα
δεν πρέπει να αγνοούν τα δικαιώματα και
τα συμφέροντα της Τουρκίας και των Τ/κ και
πρέπει να είναι χωρίς αποκλεισμούς”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Περαιτέρω, υποστηρίζει ότι “σε αντίθεση
με τις αναφορές στη δήλωση, η κύρια πηγή
έντασης στην περιοχή είναι οι μαξιμαλιστικές και παράνομες αξιώσεις του ε/κ και
ελληνικού διδύμου και το γεγονός ότι παραβλέπονται οι Τ/κ” και προσθέτει: “Η απαραίτητη απάντηση δόθηκε στις προσπάθειες
αυτών των δύο να παραβιάσουν την υφαλοκρηπίδα μας για να προκαλέσουν ένταση
στην ανατολική Μεσόγειο. Θα συνεχίσουμε
να προστατεύουμε αποφασιστικά τόσο τα
δικά μας δικαιώματα όσο και τα δικαιώματα
των Τ/κ”.
Το ΥΠΕΞ της Τουρκίας δηλώνει ότι από την
άλλη, υποστηρίζει τη δήλωση του "υπουργείου εξωτερικών" του ψευδοκράτους σχετικά με την κοινή δήλωση. "Δεν είναι δυνατόν
μια αντίληψη που απορρίπτει τα γεγονότα
στο νησί να συμβάλει στη λύση του Κυπριακού. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε
για άλλη μια φορά ότι μια νέα διαδικασία
διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να ξεκινήσει
πριν καταχωρηθεί η κυριαρχική ισότητα και
το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τ/κ λαού,
προσθέτει.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, “το γεγονός
ότι αυτές οι χώρες, που οδήγησαν στην
αποσταθεροποίηση της Λιβύης με την υποστήριξή τους σε ορισμένες παράνομες ομάδες, στοχεύουν στο Μνημόνιο Κατανόησης
που έχουμε υπογράψει τώρα με τη νόμιμη
κυβέρνηση της Λιβύης, είναι ασέβεια προς
τα συμφέροντα και την κυριαρχία της Λιβύη
κυρίως”.

Καμία λύση δύο κρατών δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτή, είπαν ΜητσοτάκηςΑναστασιάδης στην Αθήνα
Το Κυπριακό και η ένταση της τουρκικής προκλητικότητας βρέθηκαν στο επίκεντρο της διμερούς συνάντησης που
πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκο Αναστασιάδη, στο περιθώριο της
Τριμερούς Συνόδου Κορυφής ΕλλάδαςΚύπρου-Αιγύπτου, που διεξήχθη στην
Αθήνα.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας,
σημειώνοντας ότι οι αξιώσεις και τα προαπαιτούμενα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που θέτουν η τουρκική και
τουρκοκυπριακή πλευρά είναι αδιανόητα
και απαράδεκτα.
«Η οδός που ακολουθούμε, που βασίζεται
στην προσπάθεια για έναν δημιουργικό διάλογο που βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο και
τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, είναι
η μόνη οδός. Οποιαδήποτε άλλη οδός είναι
συνταγή καταστροφής», σημείωσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
«Ειλικρινά διερωτώμαι πόσο πιο ευτυχισμένος θα ήταν ο τουρκικός λαός εάν ο Τούρκος
ηγέτης αντί να επενδύει σε μια κούρσα εξοπλισμών επένδυε στην ευημερία του λαού
του. Εάν αντί να επιδιώκει να παρεμποδίσει
του γείτονες ακολουθούσε τους κανόνες του
Διεθνούς Δικαίου, όπως όλες οι υπόλοιπες
χώρες, με ελάχιστες εξαιρέσεις», ανέφερε.
«Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μας
δοθεί η ευκαιρία να ζήσουμε ειρηνικά με τους
συμπατριώτες μας. Να δημιουργήσουμε

ένα κράτος μακριά από εξαρτήσεις, μακριά
από αναχρονιστικές εγγυήσεις, μακριά από
οποιαδήποτε κατοχικά στρατεύματα», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία όλων των
τριμερών και περιφερειακών συνεργασιών
της Κύπρου και της Ελλάδας, τονίζοντας ότι
αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια δημιουργίας μιας «λεκάνης, η οποία θα είναι
υπόδειγμα και ειρήνης».
Υποδεχόμενος τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Έλληνας
Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ένταση
της τουρκικής προκλητικότητας, η οποία,
όπως είπε, «γεννά έντονο προβληματισμό και αγανάκτηση για μια συμπεριφορά
που ξεφεύγει πλήρως από το πλαίσιο μιας
συμφωνημένης λύσης για την επίλυση του
Κυπριακού».
«Θέλω να πως για ακόμα μια φορά αυτό το
οποίο είχα την ευκαιρία να τονίσω και στην
πρόσφατη επίσκεψή μου στη Λευκωσία, ότι
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία λύση
δύο κρατών και δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από την ουσία του πλαισίου, όπως
αυτό έχει προσδιοριστεί από τις αποφάσεις

Ε.Ε.: Στο τραπέζι νέες
κυρώσεις στην Τουρκία
Το πρώτο βήμα προς την επιβολή νέων κυρώσεων στην Τουρκία
αποφάσισαν χθες οι υπουργοί
Εξωτερικών της Ε.Ε. στη συνάντησή τους στο Λουξεμβούργο,
ως απάντηση στις μονομερείς
ενέργειες της Άγκυρας στα Βαρώσια και την παρενόχληση του
ερευνητικού πλοίου «Nautical
Geo» εντός της κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.
Όπως είπε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση χθες ο
ύπατος εκπρόσωπος της Ε.Ε.
για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοσέπ Μπορέλ: «Αποφασίσαμε το καλοκαίρι ότι αν
τέτοιες δραστηριότητες συνεχίζονταν, θα
ζητούσαμε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Εξωτερικής Δράσης να προετοιμάσει ένα
έγγραφο επιλογών [options paper], που
αποτελεί από τη μια ανάλυση της κατάστασης και από την άλλη μια πρόταση για σειρά μέτρων που θα μπορούσε να εξετάσει
το Συμβούλιο αν επιθυμεί να πάρει κάποια
απόφαση. Το έγγραφο αυτό είναι το πρώτο
βήμα για να μελετηθεί η λήψη αποφάσεων
από αυτή την άποψη. Και αυτό αποφασίσαμε σήμερα».
Ο κ. Μπορέλ μίλησε για «απαράδεκτη
επέμβαση» της Τουρκίας κατά «ευρωπαϊκών πλοίων» και είπε ότι τα υπόλοιπα κράτη-μέλη εξέφρασαν «σθεναρή αλληλεγγύη»
στην Ελλάδα και την Κύπρο. «Από τη δική
μου πλευρά επιμένω ότι η μόνη λύση με διάρκεια για το Κυπριακό είναι μια λύση που
συμμορφώνεται με τα σχετικά ψηφίσματα
των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές επί των
οποίων έχει θεμελιωθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση», πρόσθεσε ο ύπατος εκπρόσωπος.

Ο κ. Μπορέλ αναφέρθηκε επίσης στην
ενεργειακή κρίση που πλήττει την Ε.Ε. και
όχι μόνο, μιλώντας για «επιτακτική ανάγκη»
οι χώρες που δεν έχουν καταθέσει ακόμα
σχέδια μετριασμού της κλιματικής κρίσης
και μακροπρόθεσμες στρατηγικές για τον
μηδενισμό των ρύπων ενόψει του COP26
«να το κάνουν άμεσα». Οι τιμές του αερίου
πρέπει να εξεταστούν υπό «γεωπολιτική
προοπτική», τόνισε ο Ισπανός αξιωματούχος της Ε.Ε., χαρακτηρίζοντας το ενεργειακό ως ζήτημα που άπτεται της εξωτερικής
πολιτικής. «Η αύξηση στις τιμές ενέργειας
έχει βαθιές γεωπολιτικές ρίζες και είναι μέρος της γεωπολιτικής μάχης», παρατήρησε. Ο ύπατος εκπρόσωπος αναφέρθηκε
επίσης στο επίμονο πρόβλημα της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών
από τη Λευκορωσία. Μίλησε για «έντονες
διπλωματικές διαβουλεύσεις» με τις χώρες
προέλευσης και διέλευσης, κάνοντας ειδική
μνεία στο Ιράκ. Η πολιτική της εργαλειοποίησης, τόνισε, «δεν είναι αποδεκτή» και τα
κράτη-μέλη θα διερευνήσουν τη δυνατότητα λήψης περαιτέρω μέτρων κατά του καθεστώτος Λουκασένκο.

Περαιτέρω επεξηγήσεις
για «βρετανικές ιδέες» στο
Κυπριακό έδωσε ο Sharma
Το θέμα του διορισμού απεσταλμένου του
ΓΓ του ΟΗΕ για το Κυπριακό δεν ήταν στην
ατζέντα των επαφών του αξιωματούχου του
βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ajay
Sharma, στην Κύπρο, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του Ηνωμένου Βασιλείου στη Λευκωσία.
Διπλωματικές πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ
πως κατά τις επαφές του κ. Sharma στην
Κύπρο, τη Δευτέρα και την Τρίτη, αυτός
έδωσε περαιτέρω επεξηγήσεις και λεπτομέρειες για τις βρετανικές ιδέες σε σχέση με
την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας για το Κυπριακό, "που εμπίπτουν
στα συμφωνημένα πλαίσια των Ηνωμένων
Εθνών για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία και προνοούν αποκέντρωση εξουσιών
στις συνιστώσες πολιτείες (αποκεντρωμένη
ομοσπονδία)".
Ο εκπρόσωπος της βρετανικής Υπάτης
Αρμοστείας ανέφερε στο ΚΥΠΕ, ερωτηθείς
για την επίσκεψη του κ. Sharma, ο οποίος είχε συναντήσεις με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, τον Τ/κ

ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, και συμβούλους τους
για το Κυπριακό, πως "ως ανώτερος αξιωματούχος του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών για το Κυπριακό, ο Ajay Sharma
επισκέφθηκε το νησί ξανά στο πλαίσιο των
τακτικών επισκέψεων που πραγματοποιεί
στην περιοχή για να συναντήσει διάφορους
συνομιλητές του".
Απαντώντας σε ερώτηση, ο εκπρόσωπος
της Υπάτης Αρμοστείας σημείωσε πως το
θέμα του διορισμού απεσταλμένου του ΓΓ
του ΟΗΕ για το Κυπριακό, δεν ήταν στην
ατζέντα των συζητήσεων του κ. Sharma.
Στο μεταξύ, αρμόδια πηγή στη Λευκωσία,
ερωτηθείσα για τις διεργασίες σε σχέση
με το θέμα του διορισμού ειδικού απεσταλμένου του ΓΓ του ΟΗΕ, είπε πως δεν
υπάρχει κάτι νεότερο, "μόνο κάποιες διαβεβαιώσεις ότι σε κάποιο στάδιο ο ΓΓ θα
διορίσει κάποιον ή κάποια απεσταλμένο/
απεσταλμένη".
Πρόσθεσε πως η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να τεθεί και πάλι η διαδικασία για
λύση του Κυπριακού σε κίνηση.

του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», σημείωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Εκφράζοντας την αμέριστη στήριξη της Ελλάδας προς την Κύπρο, ο κ. Μητσοτάκης
σημείωσε ότι η Ελλάδα διατηρεί πάντοτε τη δυνατότητα να εγείρει «το θέμα της

τουρκικής προκλητικότητας, όπως έπραξε
και στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών
Εξωτερικών, ειδικά όταν αυτή αφορά ενεργειακά έργα που χρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και έρευνες που διεξάγονται από ευρωπαϊκά κράτη»
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Antigone – Review of National Theatre Production
In
the
production
of
Sophocles’ Antigone under
review, Director Polly Findlay
adds a prologue that becomes
clear after a few minutes
James
into the play. The curtain
Karas
opens on a large, dark office
where people are running
around, passing messages and in the end
huddle around a screen. Something terribly
important is happening.
We know we are in Thebes and a
civil war is raging. We know that Eteocles
and Polyneices, the sons of the late King
Oedipus are fighting on opposite sides
and both are killed. Their uncle Creon is
the winner, supported by Eteocles and
Polyneices is on the losing side and is
considered a traitor. This is background
information and we are or should be aware
of it but all we see is the commotion in the
offices.
The play proper begins when Antigone
and Ismene, Oedipus’ daughters, appear
and discuss Creon’s orders that Eteocles
be buried with honours but Polyneices the
traitor be left unburied to be eaten by the
dogs. Antigone has decided to defy her
uncle’s edict and intends to follow higher
laws and bury her brother.

This is a taut, dramatic and moving
production done in modern dress. Antigone
and Ismene appear before a dark wall of the
revolving stage of the National Theatre in
London and the rest of the play is set in the
palace offices that we saw in the opening
scene. Set Designer Soutra Gilmour
and Lighting designer Mark Henderson
emphasize darkness with only the area of
the actors being lit.
Jodie Whittaker gives a powerful and
passionate performance as Antigone. In a
cockney accent she states her decision to
bury her brother in uncompromising terms.
The higher morality of the gods and the duty
of a sister cannot be countermanded by a
human being even if he is a king.
Christopher Eccleston’s Creon is
confident, controlling, arrogant, a king as
of right and a defender of the state. Like all
tyrants, he is convinced that he is defending
the state, he is working for the good of the
people. He is also paranoid and demands
absolute loyalty from all including family
members. He dismisses Antigone and her
sister as neurotics or lunatics. Eccleston
gives an outstanding performance in the
role.
Creon’s son Haemon (Luke
Newberry) is the voice of reason trying

to persuade his father to act sanely. He is
unsuccessful with tragic results.
A far more compelling voice is
provided by the blind prophet Tiresias.
Jamie Ballard gives a superb performance.
Tiresias looks unkempt with a hideous face
and a head full of scales or scabs as he
warns Creon of tragic consequences if he
persists in his desire to destroy Antigone.
Creon realizes his grotesque errors but if is
too late.
Notably fine performances are
given by Luke Norris as the frightened
soldier who delivers the news of the illegal
burial of Polyneices and Kobna HoldbrookSmitth as the messenger who delivers the

news of the fate of Antigone and Haemon.
Findlay judiciously introduces
Creon’s wife Eurydice (Zoe Aldrich) and
Haemon at the beginning of the play
when we first see Creon. The three stand
momentarily for a photo shot and we realize
who they are. They both appear much later
in the play but seeing them at the start is a
shrewd move by the director.
The handling of the Chorus is
always an issue in a production of Greek
tragedy. Don Taylor in his version of the play
allocates the lines of the Chorus among the
officials working in the palace offices. They
are in fact the Chorus. There is no chanting
and the choral odes and speeches are
spoken by various members without any
awkwardness.
Findlay’s adroit directing gives us a
cohesive and taut drama that flows superbly.
Sophocles’ play becomes a modern parable
about dictatorship and freedom that can be
applied to current tyrannical regimes. There
is no awkwardness with the presentation
of the Chorus and we get an excellent
production streamed to our home.
Antigone by Sophocles in a version by Don
Taylor William, recorded at the National
Theatre in 2012, is available from the
National Theatre at www.ntathome.com.

Γιάννα Αγγελοπούλου – Το φόρουμ
«Ελλάδα του 2040» είναι γενέθλιο
δώρο για όλους τους Έλληνες
Κάποια από τα θέματα που εξετάζονται
είναι πως θα είναι οι θρησκείες μέσα στις
επόμενες δεκαετίες, η μετανάστευση στην
Ελλάδα, τα θετικά σημεία της χώρας και η
σημασία του πολιτισμού μας
Ολοκληρώνεται σήμερα το φόρουμ «Η Ελλάδα του 2040» που διοργάνωσε η Επιτροπή «Ελλάδα 2021». Για τις φιλοδοξίες και
τα αποτελέσματα αυτής της δράσης μίλησε
στο «Κοινωνία Ώρα MEGA» η Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, Πρόεδρος της Επιτροπής. Το φόρουμ «Η Ελλάδα του 2040»
έχει διάρκεια τριών ημερών και όπως είπε
η κ. Αγγελοπούλου, αποτελεί ένα δώρο για
όλη την κοινωνία. Πρόκειται για μία δράση η
οποία στοχεύει να δώσει το βήμα στην κοινωνία και να καταθέσει τη δική της πρόταση
για την επόμενη 20ετία.
«Είναι μία δουλειά που ζητήσαμε ως γενέθλιο δώρο για τους Έλληνες και τη ζητήσαμε
απ’ όλους αυτούς που μας εκπροσωπούν,
δηλαδή από τους συνδικαλιστικούς φορείς,
από επιστημονικές ενώσεις, από όλα τα
επιμελητήρια», είπε η κ. Αγγελοπούλου.
«Ζητήσαμε απ’ όλους αυτούς τους ανθρώπους να σκεφτούν τι θα συναντήσουν οι
κλάδοι τους στην Ελλάδα του 2040, ποια
επαγγέλματα θα αναδυθούν ή θα εξαφανιστούν, τι επιπτώσεις θα φέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι πανδημίες και οι
γεωπολιτικές αποφάσεις. Ζητήσαμε από
ανθρώπους, όπως ο Αλμπέρτ Μπουρλά ή
ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, να σκεφτούν
πως θα είναι ο πλανήτης μας σε 20 χρόνια.
Σκεφτήκαμε προς τιμήν αυτού του έτους να
δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον μας».
Κάποια από τα θέματα που εξετάζονται
είναι πως θα είναι οι θρησκείες μέσα στις

επόμενες δεκαετίες, η μετανάστευση στην
Ελλάδα, τα θετικά σημεία της χώρας και η
σημασία του πολιτισμού μας.
«Αυτός ο χρόνος ήταν τροφή για σκέψη. Ο
εγκλεισμός μας έκανε να ψάξουμε. Βέβαια,
μας πήγε πίσω, αλλά το να ψάξουμε τι είμαστε και να βρούμε τα καλά μας, είναι η
βαλίτσα μας για το μέλλον», πρόσθεσε η
Πρόεδρος της Επιτροπής.
«Θυμηθήκαμε την ιστορία μας. Όλα αυτά
βοήθησαν τον κόσμο να συμμετέχει στα
πράγματα που τον ενδιαφέρουν. Η κοινωνία θέλει να έχει λόγο, θέλει να παίρνει μέρος. Η κοινωνία αυτή τη στιγμή δείχνει ότι
θέλει να συμμετέχει. Στην Ελλάδα πολλές
φορές γίνονται πολλά θετικά. Ο Έλληνας
έχει τεράστιες αντοχές, ένα ανοιχτό μυαλό
και μπορεί να καταφέρει πράγματα».
Η κ. Αγγελοπούλου δήλωσε ικανοποιημένη
από το αποτέλεσμα της δράσης, καθώς είδε
ότι ο κόσμος κινητοποιήθηκε και αναδύθηκαν δυνάμεις καινοτομίας. Η κοινωνία σκέφτηκε ξανά πως θα διαχειριστεί το μέλλον
της χώρας, ενώ προέκυψαν νέες προτάσεις
για συνεργασίες.
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FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977

MOBIAK S.A., a European company leader in manufacturing, assembling,
and trading of Fire Fighting Equipment, is currently looking for a SALES
REPRESENTATIVE for the promotion and marketing of its products in Canada.
For more information candidates are kindly requested to visit our website

www.mobiak.com

The ideal candidate must be:
a.
An ambitious person with excellent communication skills
b.
Car owner with valid driving license
c.
Flexible to travel regularly
d.
Former experience in sales will be considered as an asset
e.
Greek permanent Canadian resident
f.
Excellent knowledge of the French and English language
The company offers a satisfactory salary, car expenses, as well as continuous
training. Candidates are kindly requested to send their CV to the email:
exports2@mobiak.com

Legal Translation
Services

Certified
Translations

Επίσημες
Μεταφράσεις

Greek to English

Από Ελληνικά σε
Αγγλικά

English to Greek

Από Αγγλικά σε
Ελληνικά

Service within 1 day
Tassos Theodoridis
and Associates
758 Pape Ave., Toronto, On
(across Pape TTC Station)
office #: 416-465-3243
cell #: 416-888-0894
Email: translations@primus.ca
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Toronto • Montreal • Vancouver

Τραχανάς Το Ελληνικό Ζυμαρικό!

Θρεπτικό. Γευστικό. Υγιεινό.
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας στο krinos.ca
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Εθελοντισμός και γιατί;

Την Κυριακή 17 του Οκτώβρη έτρεξα κι εγώ δέκα χιλιόμετρα στην διοργάνωση
του Scotiabank Marathon
μαζί με την Irene Pavlakis,
την Eva Haralabidis, τον
Ελισσαίος
Dr. Peter Servinis και την
Κυρίλλου Stephanie Petsis. Όλο αυτό
έγινε για την ενίσχυση της
Ελληνικής ΜΑΣ Κοινότητας.
Το έναυσμα για να γράψω αυτό το κείμενο
μου δόθηκε όταν ρωτήθηκα (αρκετές φορές) "γιατί συμμετέχω στον μαραθώνιο?"
και η απάντηση μου αυτόματα ήταν "για
την ενίσχυση την Ελληνικής ΜΑΣ Κοινότητας και ότι πρέπει να υπάρχει σαν θεσμός
και ότι είναι καθήκον μας σαν έλληνες της

διασποράς να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί" είχα πει κιόλας ότι "όταν περάσουν
τα χρόνια θέλω να ξέρω ότι έκανα το καθήκον μου με τον ελάχιστο τρόπο και όταν
έπρεπε".
Ωραίες οι παραπάνω απαντήσεις δεν λέω,
αυθόρμητες και ειλικρινής. Αλλά; Από που
πηγάζει αυτή η ανάγκη; Γιατί συμμετέχουμε
στα κοινά;; Γιατί αφιερώνουμε τον ελεύθερο
μας χρόνο στον εθελοντισμό;; Χρόνος που
είναι πολύτιμος και που θα μπορούσαμε να
τον περάσουμε με την οικογένεια μας, με
τους φίλους μας, με τα παιδιά μας, με τον
άνθρωπό μας. Χρόνος που θα μπορούσαμε να τον αξιοποιήσουμε για να φτιάξουμε
την δική μας επιχείρηση ή να τον επενδύσουμε για έξτρα εισόδημα.

Έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος που
παρακολουθεί τους εθελοντές δεν
μπορεί να κατανοήσει την κινητήριο
δύναμη πίσω από τον εθελοντή - ήρθε
η στιγμή να μας δικαιώσω μέσα απ'
αυτό το κείμενο ΟΛΕ!! Η απάντηση
μπορεί να σας απογοητεύσει γιατί είναι
τόσο απλή. Η ανάγκη της προσφοράς
είναι τόσο σημαντική για τον άνθρωπο
και τεράστιας ζωτικής σημασίας. Δεν το
λέω μόνο εγώ αλλά και οι επιστήμονες,
οι οποίοι υποστηρίζουν ότι βοηθώντας
για ένα σκοπό παρατηρούμε βελτίωση
της ψυχικής μας υγείας, βελτίωση στην
διάθεση μας και μείωση του στρες.
Που θέλω να καταλήξω. Όποιος κι αν
είναι ο σκοπός, όποιος κι αν είναι ο λόγος, το αποτέλεσμα καταλήγει σε εμάς
και δεν είναι καθόλου μα καθόλου εγωιστικό αλλά υγιές. Για εμάς το κάνουμε,
για να καλύψουμε την δική μας ανάγκη,
για να αισθανθούμε καλύτερα με τον
εαυτό μας, για να δώσουμε έναν λόγο
στην ύπαρξη μας σε αυτόν τον πλανήτη. Για να νιώσουμε άνθρωποι κανονικοί με σάρκα, οστά αλλά και ψυχή.
Την επόμενη Κυριακή 24 του Οκτώβρη
θα περπατήσουμε άλλα πέντε χιλιόμετρα μαζί με την Irene Anastasakis, την Niki
Anastasakis, τον Andonis Artemakis, τον
Andreas Dimopoulos, τον Dr. Anastasios
Karantonis, τον Dr. Fotis Karantonis, την
Tereza Nikolaidis, την Julie Ruffolo, την Betty
Skoutakis και τον William Tanner.
Παραλήρημα τέλος για σήμερα.
Μέχρι το επόμενο συνεχίστε να δίνετε όπου

γουστάρει η ψυχή σας.
Με εκτίμηση,
Ελισσαίος Κυρίλλου
υγ: Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κα. Κατερίνα Τσεκαρέα, την κα. Μπέτυ Σκουτάκη, τον
κ. Γιάννη Κακαγιάννη και την κα. Τερέζα Νικολαΐδη για την υπέροχη συνεργασία που είχαμε σε αυτό το προτζεκτ. Ένα είναι το σύνθημα που θα μας ενώνει. "Μια Κοινότητα.
Ένας Στόχος. Όλοι μαζί μπορούμε." - thanks
Σκανδάλη για την έμπνευση!
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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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ΑΠΟΨΕΙΣ

22 Οκτωβρίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος
Ένας σημαντικός σταθμός στην ιστορία
της πατρίδας μας είναι η 28η Οκτώβρη του
1940. Προσφέρεται για μελέτη της ιστορικής
αλήθειας την οποία δεν μάθαμε ποτέ από
τα σχολικά βιβλία. Μαζί με την ιστορική αλήθεια είναι και η απόκτηση της γνώσης για
τις δυνάμεις που επέδρασσαν και εμπλάκησαν σε αυτό το δράμα του φονικότερου
πολέμου που γνώρισε η ανθρωπότητα.
Έχουν γραφεί πολύ τόμοι βιβλίων για τον
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και δεν είναι
δυνατόν στο πλαίσιο μίας αναφοράς με
αφορμή την 28η Οκτώβρη να αναφερθούν
όλες οι εξελίξεις εκείνης της περιόδου. Ορισμένες αναφορές ωστόσο σε ότι προηγήθηκε πριν τον Οκτώβρη του 1940 θα βοηθήσει να κατανοήσουμε το γενικό κλίμα της
εποχής εκείνης.
Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος που ήταν
και ο πιο αιματηρός πόλεμος στην ανθρωπότητα, ξέσπασε μετά από 20 χρόνια από
τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Όπως και
ο πρώτος, ήταν και αυτός ιμπεριαλιστικός.
Του δίνω τον χαρακτηρισμό «ιμπεριαλιστικός πόλεμος» γιατί ουσιαστικά έγινε για το
ξαναμοίρασμα της γης και των πλουτοπαραγωγικών πηγών του πλανήτη. Πλούσια
ιμπεριαλιστικά κράτη της Ευρώπης είχαν
αποικίες στην Αφρική και Ασία και έκαναν
μεγάλα κέρδη με την εκμετάλλευση των
πλουτοπαραγωγικών πηγών τους. Επίσης
κύρια αιτία ήταν και το μοίρασμα των σφαιρών επιρροής και η αναζήτηση καινούργιων
πηγών πλούτου που προσέλκυε τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης.
Στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο πολέμων 1929-1933, ξέσπασε μεγάλη οικονομική κρίση και μία δεύτερη το 1938. Στα
καπιταλιστικά κράτη της Ευρώπης εκδηλώνονταν μεγάλες αντιθέσεις και μεγάλοι
ανταγωνισμοί μεταξύ των οικονομικών και
πολιτικών συμμαχιών τους που οδήγησαν
στον Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο.
Παράλληλα με τα οικονομικά κίνητρα για
τον πόλεμο ήταν και οι ιδεολογίες του μίσους του Φασισμού και του Ναζισμού που
επικράτησαν στην Ιταλία και την Γερμανία.
Αυταρχικά Φασιστικά και Ναζιστικά καθεστώτα είχαν επικρατήσει στα περισσότερα
κράτη στην Ευρώπη την δεκαετία του 1930.
Στην Ελλάδα από το 1936 το αυταρχικό βασιλικό-στρατιωτικό καθεστώς του Ιωάννη
Μεταξά είχε διαλύσει την Βουλή, κατάργησε το σύνταγμα και είχε αρχίσει μία χωρίς
προηγούμενο τρομοκρατία ενάντια στους
πολιτικούς του αντιπάλους.
Με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία την 1η Σεπτέμβρη του 1939 άρχισε ο
πόλεμος. Μετά από τρεις ημέρες στις 3 του
Σεπτέμβρη η Γαλλία και η Βρετανία απάντησαν κηρύττοντας πόλεμο στην Γερμανία Στη
συνέχεια η Γερμανία εισβάλει σε 11 χώρες.
Από το σημείο αυτό και στη συνέχεια ο πόλεμος άρχισε να γενικεύεται στην Ευρώπη
προτού εξαπλωθεί στις χώρες του Ειρηνικού και στην Αφρική.
Τα νέα ότι τα σύννεφα πολέμου με την
ισχυρή πολεμική μηχανή της Γερμανίας
σκέπαζαν την Ευρώπη και προχωρούσαν
ακάθεκτα, κατέφθαναν στην Ελλάδα. Τα
γερμανικά Ναζιστικά στρατεύματα είχαν
ήδη καταλάβει μία σειρά χωρών της Ευρώπης. Οι Ιταλοί Φασίστες σύμμαχοι των
Γερμανών κατέλαβαν την Αλβανία και προχώρησαν να καταλάβουν την Ελλάδα. Το
φασιστικό καθεστώς του βασιλιά της Αλβανίας Aχμέτ Zόγου είχε ανοίξει τα σύνορα
για να περάσει ο Ιταλικός στρατός και με
διευκολύνσεις.
Την 28η Οκτώβρη στις 3 η ώρα τα

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΟ
ΟΧΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
γράφει ο Πλάτων Ρούτης

ξημερώματα ο πρεσβευτής της Ιταλίας χτύπησε το κουδούνι στο σπίτι του δικτάτορα
Μεταξά. Ο Ιταλός του δίνει το τηλεγράφημα
του Μουσολίνι που ζητάει να επιτραπεί στα
ιταλικά στρατεύματα να περάσουν στην Ελλάδα. Δεν ήταν κάτι ξαφνικό για τον Μεταξά
αυτή η κίνηση του Μουσολίνι, από πληροφορίες που είχε από τους Άγγλους συμμάχους και φίλους του ο Μεταξάς περίμενε
αυτή την επίσκεψη. Η απάντηση του δικτάτορα Μεταξά δε θα μπορούσε να ήταν διαφορετική: ΟΧΙ και συμπλήρωσε στην Γαλλική γλώσσα «επομένως έχουμε πόλεμο».
Ο ελληνικός λαός γνωρίζοντας ότι οι Ιταλοί
φασίστες είχαν κηρύξει τον πόλεμο εντελώς αυθόρμητα, πλημμύρισε τους δρόμους
της Αθήνας και είπε το δικό του περήφανο
ΟΧΙ. Σχημάτισε μεγαλειώδεις διαδηλώσεις.
«Θάνατος στο φασισμό», φώναζαν ρυθμικά οι διαδηλωτές μπροστά στα μάτια των
αστυνομικών. Οι έφεδροι γέμιζαν τα κέντρα
επιστράτευσης και ζητούσαν να επιστρατευτούν για το μέτωπο. Η ίδια εικόνα και σε
όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Όταν οι κρατούμενοι φυλακισμένοι και εξόριστοι κομμουνιστές με γράμμα τους στην κυβέρνηση
ζήτησαν να πάνε στο μέτωπο να πολεμήσουν, η δικτατορία του Μεταξά αρνήθηκε
και στη συνέχεια παρέδωσε τους κρατούμενους δέσμιους στους κατακτητές, ανάμεσά
τους και τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Νίκο Ζαχαριάδη, που τον έκλεισαν στο Νταχάου.
Το πιο σημαντικό όμως είναι το ΟΧΙ στην
εισβολή των φασιστών ο λαός μας το φώναξε στα βουνά και στις πόλεις της πατρίδας
μας και πολέμησε με αυτοθυσία την τριπλή
κατοχή των Ιταλών,
Γερμανών και Βουλγάρων χωρίς καμία
οδηγία από την κυβέρνηση. Έτσι άρχισε μια απ' τις πιο
ένδοξες σελίδες της
ελληνικής ιστορίας.
Ο λαός με πείσμα
πολέμησε στα βουνά και στις πόλεις
τους κατακτητές.
Η ιστορία διδάσκει
ότι στον πόλεμο
αυτόν του 1940 και
τα μετέπειτα χρόνια δεν υπήρξε «εθνική
ενότητα», γιατί δε μπορεί να υπάρξει τέτοια
ενότητα σε μια ταξική κοινωνία, είτε σε καιρό
ειρήνης, είτε στον καιρό του πολέμου γιατί
τα συμφέροντα του λαού με την αστική τάξη
είναι αντίθετα. Η «εθνική ενότητα» που επικαλούνται οι αστικές δυνάμεις γράφοντας
την ιστορία του πολέμου δεν είναι τίποτα

proutis0107@rogers.com
άλλο εκτός από μία απάτη που στοχεύει να
εξαπατήσει τον λαό.
Το πρωί της 28ης οι Ιταλοί άρχισαν να
βομβαρδίζουν τα ελληνικά φυλάκια που
βρίσκονταν στις κορυφές της οροσειράς
της Πίνδου. Μετά το βομβαρδισμό οι Ιταλοί
στρατιώτες άρχισαν να περνούν τα σύνορα. Η εισβολή άρχισε. Στην Αθήνα και στις
άλλες πόλεις ο κόσμος ξυπνούσε με τον
ήχο των σειρήνων. Κηρύχτηκε επιστράτευση. Τα πανηγύρια στους δρόμους θύμιζαν
μάλλον στιγμές εκδήλωσης αγάπης προς
την πατρίδα και όχι πολέμου. Την προθυμία του λαού να πολεμήσει τους κατακτητές
την έβλεπες παντού. Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου οι Ιταλοί έκαναν συνεχώς επιθέσεις.
Όμως δεν τα κατάφεραν να σπάσουν τις
ελληνικές γραμμές. Ο ελληνικός στρατός
ξεκίνησε αντεπίθεση και κυνηγούσε τους
φοβισμένους Ιταλούς φασίστες μέσα στην
Αλβανία. Ελευθέρωσε τις πόλεις της Αλβανίας όπου ζούσαν Έλληνες: Στην Κορυτσά,
στους Αγίους Σαράντα, στην Πρεμετή, στο
Αργυρόκαστρο. Ο μικρός στρατός που ο
Μουσολίνι λογάριαζε για εύκολο αντίπαλο
όχι μόνο άντεξε αλλά τους έριξε σχεδόν
στην θάλασσά. Ο βαρύς χειμώνας, η παγωνιά και το χιόνι που σκέπαζε τα βουνά
της Πίνδου, ταλαιπωρούσε αφάνταστα
τους στρατιώτες των δύο αντιπάλων. Τα
κρυοπαγήματα και οι θάνατοι από το κρύο
ήταν πολύ συχνά. Παρ’ όλες τις κακουχίες,
οι Έλληνες στρατιώτες πολέμησαν ηρωικά και κατάφεραν το θαύμα να κρατήσουν
τους φασίστες Ιταλούς. Την άνοιξη του 1941
οι Ιταλοί προσπάθησαν πάλι να επιτεθούν.
Το αποτέλεσμα ήταν πάλι το ίδιο: Αποτυχία.
Τη λύση έδωσαν οι σύμμαχοι της Ιταλίας,
Γερμανοί. Στις 6 Απριλίου 1941 επιτέθηκαν
στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας. Η αποτελεσματικότερη πολεμική μηχανή της εποχής έπεσε πάνω στον εξαντλημένο από
τον πόλεμο ελληνικό στρατό, έσπασε το
μέτωπο. Στην Ελλάδα έπεσε η καταχνιά και
η κατοχή. Οι αντιστασιακές οργανώσεις με
οδηγό το ΕΑΜ έδρασαν για να μην υποφέρει ο λαός. Διοργάνωσαν την πρόνοια στις
πόλεις που επικρατούσε η πείνα. Πολέμησαν τον εχθρό όπου τον έβρισκαν αλλά είχαν να πολεμήσουν και τον άλλο
εχθρό αυτό των προδοτών και
των μαυραγοριτών.
Όσοι είχαν τα χωνιά, διάλεγαν
το μέρος ώστε να ακούγεται η
φωνή πιό μακριά και πιό καθαρή:
"Εδώ η φωνή του ΕΑΜ. Θάνατος
στο φασισμό", "Εδώ η φωνή της
ΕΠΟΝ, χτυπάτε τους φασίστες",
"Σας μιλάει το ΕΑΜ, πανωλεθρία των Γερμανών στο Στάλινγκραντ", "Εδώ η φωνή του ΚΚΕ η μέρα της λευτεριάς πλησιάζει".
Η πλειοψηφία του λαού αγωνίστηκε ηρωικά και με ανιδιοτέλεια
σε δύσκολες συνθήκες ενάντια
στο εχθρό Φασισμό και Ναζισμό από τις
γραμμές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ όπως και αξιωματικοί που εξέφρασαν τον γνήσιο πατριωτισμό. Το ΚΚΕ ήταν ο βασικός ιδρυτής και
αιμοδότης της αντίστασης και έδωσε σε
αυτό τον αγώνα τα καλύτερα παιδιά του. Η
αλήθεια είναι πεισματάρα για να ξεπεράσει
την αθλιότητα του καθεστώτος της αστικής

τάξης στην Ελλάδα.
Ύστερα από την κατάκτηση της Ελλάδας
και το χωρισμό της σε τρεις ζώνες κατοχής
(γερμανική - ιταλική - βουλγαρική), ακολούθησαν μεγάλα και συγκλονιστικά γεγονότα.
Εκεί φάνηκε η προδοτική στάση της αστικής τάξης και μαζί των κατακερματισμένων
και σε βαθιά κρίση πολιτικών της δυνάμεων που ανοιχτά συνεργάστηκαν με τον
κατακτητή. Ένα τμήμα της αστικής τάξης,
οι φυγάδες πολιτικοί και στρατιωτικοί παράγοντες, ξέφυγαν και σαν τα ποντίκια φυγαδεύτηκαν στο εξωτερικό (στην Αίγυπτο)
και ο βασιλιάς εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο.
Υπήρχαν οι δωσίλογοι, ταγματασφαλίτες
και μαυραγορίτες, τους οποίους εξυμνούσε
στις μέρες μας με κάθε ευκαιρία η εγκληματική ναζιστική Χρυσή Αυγή. Ήταν οι καταδότες με το μαντήλι στα μάτια για να μην αναγνωρίζονται πρόδιδαν τους πατριώτες και
οι δήμιοι τους οδηγούσαν στο απόσπασμα
για εκτέλεση. Οι λιγοστές αστικές δυνάμεις,
που οργάνωσαν «αντιστασιακές ομάδες»,
με την καθοδήγηση των Βρετανών, είχαν
τα μάτια τους στραμμένα κυρίως στην προσπάθεια του αστικού κόσμου να περιορίσει
το αυξημένο κύρος και την επιρροή του ΚΚΕ
και του ΕΑΜ, να τα υπονομεύσει και να τα
εγκλωβίσει κάτω από ξένη σημαία, στο όνομα της «εθνικής ενότητας», για να σταθεροποιηθεί η κλονισμένη αστική εξουσία. Ένα
τρίτο λούφαξε στην Αθήνα, ενώ έπαιρνε και
μέρος στην υπονόμευση του λαϊκού αγώνα.
Και τέλος, ένα τέταρτο οργάνωσε ορισμένη
δράση κατά των κατακτητών σε συνεργασία
με τις μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας,
ενώ παράλληλα είχε διαύλους συνεργασίας
και με τους Γερμανούς.
Στόχος όλων ήταν η διατήρηση της αστικής
εξουσίας μετά τον πόλεμο. Αυτή είναι πάντα η αστική τάξη που μόνο για το τομάρι
της νοιάζεται. Ο πατριωτισμός της ήταν η
συνεργασία με τον εχθρό. Μόνο το τιμημένο
ΕΑΜ με τον στρατό του τον ΕΛΑΣ πολέμησε τους κατακτητές και επάξια φέρνει τον
τίτλο του ελευθερωτή.
Ο Ελληνικός λαός μέσα από τα συντρίμμια
του βρίσκει τη δύναμη να αντισταθεί. Στέκετε όρθιος, γενναίος και περήφανος. Τη
ρωμιοσύνη μην την κλαις! Ο λαός ξεσηκώνεται και γράφει καινούργιο έπος, το έπος
της Εθνικής Αντίστασης! Η νεολαία της πατρίδας μας δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη και
αντιστέκεται και μέσα σ’ αυτό το πανηγύρι.
Ακόμα και μικρά παιδιά βρίσκουν τον τρόπο
να επιβιώσουν μέσα στην Κατοχή και να βοηθήσουν τον αγώνα.
Από την πλευρά του, το ΚΚΕ ανέλαβε να
σηκώσει το τιμητικό βάρος του αγώνα ενάντια στο φασισμό. Με τις ελάχιστες δυνάμεις του και πληγωμένο από το μένος της
τεταρτοαυγουστιανής δικτατορίας εναντίον
του, αποδύθηκε σ' έναν τιτάνιο αγώνα, στον
οποίο έδωσε το αίμα του και την ψυχή του.
Η μεγάλη πλειοψηφία της εργατικής τάξης,
της αγροτιάς και άλλων λαϊκών στρωμάτων,
της νεολαίας και των γυναικών, συσπειρώθηκαν στο ΕΑΜ και στην ΕΠΟΝ, αλλά και
δεκάδες χιλιάδες στο ένοπλο τμήμα του,
τον ΕΛΑΣ. Χιλιάδες εκτελέστηκαν ή έπεσαν
πολεμώντας.
Η 28η Οκτωβρίου 1940 και η κατοπινή πάλη
του ελληνικού λαού ενάντια στη φασιστική
τριπλή κατοχή, μέσα από τις γραμμές του
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, αποτελεί πηγή έμπνευσης και
εξαγωγής πολύτιμων διδαγμάτων, χρήσιμων για το λαϊκό αγώνα και σήμερα, κυρίως
για την αντικαπιταλιστική κατεύθυνση που
θα πρέπει να έχει αυτός ο αγώνας.
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου φανερώνει τα ψέματα
των μέσων συσκότισης της Ελλάδας που αποσιωπούν τις πραγματικές
ειδήσεις οι οποίες δείχνουν το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης
– τσίρκο μιας κλίκας ανίκανων ακροδεξιών με συγκεκριμένη ατζέντα να
παραδώσουν την χώρα στα δόντια των ιδιωτικών συμφερόντων λαμόγιων
επιχειρηματιών, πολυεθνικών και διεθνών τυχοδιωκτών τζογαδόρων του
εργατικού και λαϊκού μόχθου με την βοήθεια της σάπιας δικαιοσύνης
Τάσος
Θεοδωρίδης και της συμπαιγνίας ντόπιων “νοικοκυραίων” που βοηθούν με την
“νοικοκυροσύνη” τους την όποια διαπλοκή πλουτοκρατών και εξουσίας
που θα τους πετάξει ένα ξεροκόμματο ή ένα ψωροδιορισμό στο δημόσιο
για τα παιδιά τους.
Η «Χρυσή Αυγή” είναι παντού – την στηρίζουν οι “νοικοκυραίοι” Νο. 1
Τα δυο τελευταία χρόνια όποιος σκέφτεται
προοδευτικά και αδέσμευτα δεν μπορεί
παρά να εκπλαγεί με την ακροδεξιά
συμπεριφορά που έχει ο σύγχρονος
Νεοέλληνας. Ναι, υπάρχει και η προοδευτική
μερίδα, αλλά οι χιμπατζήδες “νοικοκυραίοι”
του “πατρίς – θρησκεία – οικογένεια” ενός
δόγματος συντήρησης που έρχεται απ’
τα μαύρα χρόνια των μεταπολεμικών
γενεών, κυριαρχούν στην καθημερινότητα
και κάνουν τη χώρα των φιλόξενων,
λαμπερών και καλοσυνάτων Ελλήνων να
φαντάζει χώρα του μύθου. Βέβαια, κάποια
– σαθρή- δικαιολογία για την συντηρητική
στροφή της κοινωνίας είναι οι απανωτές
περίοδοι λιτότητας και φτωχοποίησης του πληθυσμού τις τελευταίες δεκαετίες, η διαφθορά
των κεντροδεξιών σχημάτων διακυβέρνησης και η διαπλοκή τους με τους μαφιόζους
λούμπεν επιχειρηματίες που έχουν και τη δύναμη και την πειθώ για να επηρεάζουν τους
εξαθλιωμένους νεοέλληνες. Αυτά, αν τα βάλεις μαζί με το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και
την ανύπαρκτη κοινωνική ευαισθησία των νεοελλήνων, καταλήγεις να έχεις “πρόβατα” που
τα πηγαίνεις όπου θέλεις, αν τους κραδαίνεις το φόβο και τη βία μπροστά τους. Έτσι έκαναν
οι ακροδεξιοί φιλοναζιστές φασίστες της “Χρυσής Αυγής” πριν χρόνια, που είναι οι ίδιοι
απόγονοι των χιτών, των ταγματαλητών, των δοσίλογων και των λογής λογής επίορκων
Ελλήνων που συμμάχησαν με τους Ναζί, εναντίον των υπολοίπων για να επιβιώσουν.
Με το “φιλολαϊκό” της πρόσωπο, και την προβολή από τα μέσα συσκότισης των ιδιωτικών
συμφερόντων καναλιών ραδιοτηλεόρασης, η εγκληματική οργάνωση αλητών μπήκε στη
Βουλή. Μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και μια αγωνιώδη στήριξη της δημοκρατίας
και της Αλήθειας από την οικογένεια, τους δικηγόρους, τους προοδευτικούς φορείς (που
κράτησε περίπου 10 χρόνια!!) η εγκληματική οργάνωση καταργήθηκε, οι υπεύθυνοί της
(όχι όλοι) καταδικάστηκαν σε φυλάκιση και άλλες ποινές, και η φασιστική οργάνωση
“διαλύθηκε”. Όχι όμως και ο φασισμός. Ο λόγος τους ακούγεται ακόμη και σήμερα από
τους “νοικοκυραίους” αυτούς που μισούν τις αλλαγές, την πρόοδο και τη διαφορετικότητα.
Αυτούς που από τον φόβο τους για το συμπολίτη τους μετατρέπονται σε δολοφόνους πίσω
από ένα τιμόνι αυτοκινήτου, ή πίσω απ’ το προσωπείο του “ιδιοκτήτη”, και με τη “δικαιοσύνη”
να παίρνει το μέρος τους. Οι δικηγόροι της Ελλάδας έχουν να διηγούνται ιστορίες φρίκης
για κακή και μεροληπτική εφαρμογή των νόμων οι οποίοι έχουν φτιαχτεί ακριβώς για να
εξασφαλίσουν την “τάξη και ασφάλεια” των νοικοκυραίων και να “σταυρώσουν” όποιον
είναι διαφορετικός, ξεφεύγει απ’ τους κανόνες (προσοχή όχι τους νόμους, τους κανόνες
των “νοικοκυραίων”) και έχει αλτρουιστική δράση. Την ίδια στιγμή, η δικαιοσύνη αφήνει
στο απυρόβλητο ηθικά κολάσιμες πράξεις που έχουν τελέσει “νοικοκυραίοι” ενώ εξαντλεί
την αυστηρότητά της σε άτομα που δεν έχουν τη σφαγίδα του “νοικοκυραίου”. Χτυπητό
παράδειγμα εδώ είναι η καταδίκη μιας καθαρίστριας με 10 χρόνια κάθειρξη επειδή
πλαστογράφησε απολυτήριο Γυμνασίου για να θρέψει την πολυμελή οικογένειά της, ενώ η
πλαστογράφηση πτυχίου πανεπιστημίου δημοσίου προσώπου της ομογένειας της Αμερικής
πέρασε στα “κλεφτά”, ο υπαίτιος δεν τιμωρήθηκε παρά μόνον όταν ο ίδιος ο κούλης που
τον είχε διορίσει σε δημόσιο πόστο, τον “παραίτησε” σαν χάδι στην πλάτη! Βλέποντας όλα
αυτά και πολλά άλλα παρόμοια παραδείγματα ήρθε σαν “φυσικό” πλην όμως λυπηρό το
νέο της ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗΣ του Πατέλη, ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΥ συνεργού δολοφόνου
του Παύλου Φύσσα, ενός πυρηνάρχη της πρώην ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ μετά από ένα χρόνο που
έκανε στην φυλακή. Στη φωτογραφία βλέπετε τον Πατέλη και το Ρουπακιά, να περπατούν
στην Αθήνα, με φόρμες “παραλλαγής” στρατιωτικές, λες και πηγαίνουν για κυνήγι
(κεφαλών). Ο πυρηνάρχης της Νίκαιας Πατέλης (πιο γνωστός και “ό,τι κινείται, σφάζεται”
κατά την προσφιλή του ρήση!!), στην οποία ήταν μέλος ο Ρουπακιάς, ο οποίος δολοφόνησε
τον Παύλο Φύσσα, αποφυλακίστηκε επειδή, λέει (θαυμάστε λογική του δικαστή) το παιδί
του είχε ψυχολογικό πρόβλημα! Και επίσης, πως δεν είναι, λέει, επικίνδυνος επειδή δεν θα
ξανατελέσει το αδίκημα επειδή όταν δολοφόνησε, ήταν “ειδικές συνθήκες”. Τι είναι αυτά βρε
παιδιά; Δηλαδή δεν θα υπάρξουν πάλι οι “συνθήκες” να ξαναδώσει εντολές ο Πατέλης να
πάνε να καθαρίσουν τον “ράπερ” οι λυσσασμένοι ναζήδες της εγκληματικής οργάνωσης και
τον ο Ρουπακιάς να μαχαιρώνει ένα αντιφασίστα και ακτιβιστή, στα καλά καθούμενα στην
καφετέρια όπου καθόταν με τους φίλους του, και να του στρίβει και το μαχαίρι στην πληγή,
σαν επαγγελματίας σφάχτης, για να σιγουρευτεί πως θα κάνει θανατηφόρο τραύμα; Και να
βγαίνουν τα μέσα συσκότισης και να λένε πως “έγινε δολοφονία για το ποδόσφαιρο”, όπως
τα ανεκδιήγητα ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ την εποχή εκείνη (που το Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης
– σικ – δεν τους έχει κλείσει για την παραπληροφόρηση και πλύση εγκεφάλου ακόμη);
Αν η σαπίλα στην Ελληνική κοινωνία έχει ένα όνομα λέγεται ελληνική δικαιοσύνη, που
υπερασπίζεται τους “νοικοκυραίους” φασίστες και στέλνει στον αγύριστο όσους είναι
διαφορετικοί, δημοκράτες, αλληλέγγυοι. Το έχουμε δει απ’ την ιστορία της νεότερης
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φασίζουσας Ελλάδας! Υπάρχει άραγε χώρος και χρόνος για να μεταμεληθεί για τα
ανομήματά της η ελληνική δικαιοσύνη;
Η «Χρυσή Αυγή” είναι παντού – την στηρίζουν οι “νοικοκυραίοι” Νο. 2
Οι “νοικοκυραίοι” λοιπόν, την νοοτροπία των οποίων στηρίζει η Νέα Δεξιά του κούλη την
οποία ψήφισαν εδώ και δυο χρόνια για να γυρίσει την Ελλάδα πίσω στα μαύρα χρόνια της
δεξιάς του μεταπολέμου, με το στόμα της υπουργού Παιδείας (μεσίτη συμφερόντων των
Σχολαρχών, είπαμε)
δεν έβγαλαν τσιμουδιά για το πρόσφατο νεοναζιστικό ξέσπασμα βίας σε ΣΧΟΛΕΙΟ της
Σταυρούπολης στη Θεσσαλονίκη λέγοντας πως καταδικάζουν τα βίαια επεισόδια που
έγιναν μέσα σε προαύλιο χώρο του σχολείου (αποσιωπώντας πως ήταν οργανωμένη
επίθεση στα δημοκρατικά αισθήματα των πολιτών από νεοναζί που σηκώνουν κεφάλι
και τους το επιτρέπει αυτό το “επιτελικό” κράτος). Ένα το κρατούμενο, που δείχνει πως η
κυβέρνηση κούλη βάζει “πλάτη” στους νεοναζί απόγονους των “παλαιο-ναζί” της πάλαιποτέ κλίκας Σαμαρά. Δεύτερον: Σήμερα ο κούλης διόρισε τον Πλεύρη, ως υπουργό Υγείας,
έναν δικηγόρο που είχε υπερασπισθεί τους δολοφόνους του Παύλου Φύσσα, όλα τα
χρόνια που γινόταν η δίκη. Δεν κρίνουμε την ιδεολογία του υπουργού υγείας (γιου του
γνωστού πατρός Πλεύρη, για όσες και όσους έχουν μνήμη), αλλά την κάλυψη που δίνει η
κυβέρνηση – τσίρκο στον νεοναζισμό. Και επιτέλους δεν θα πρέπει κάποτε αυτή η ιστορία
με τους φασίστες να μπει στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας; Αρκετό αίμα αθώων δεν έχει
χυθεί στον κόσμο; Ή θα πρέπει πάντα η Ελλάδα να είναι δαχτυλοδεικτούμενη για τους
λάθος λόγους;
Η «Χρυσή Αυγή” είναι παντού – την στηρίζουν οι “νοικοκυραίοι” Νο. 3
Αυτές τις ημέρες ξαναρχίζει η δίκη του
λιντσαρίσματος
του
Ζακ/Ζάκι
ενός
διεμφυλικού (transgendered person) από δυο
“νοικοκυραίους” που είχε σταματήσει πριν ένα
χρόνο (στην πραγματικότητα 37 μήνες ΜΕΤΑ
την δολοφονία του Ζακ/Ζάκι) και η ελληνική
δικαιοσύνη τους άφησε ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ (την
στιγμή που τον ύποπτο για επίθεση εναντίον
αστυνομικών (τον λεγόμενο “Ινδιάνο”) η
Αστυνομία τον κράτησε ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟ
10 μήνες, και στο τέλος τον άφησε λόγω μη
ύπαρξης στοιχείων!!!). Ξαναζούμε μέσα απ’
το βίντεο στο youtube που τράβηξαν ένοικοι
πολυκατοικίας) τη φρίκη του λιντσαρίσματος
ενός ατόμου, μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της
Αθήνας, που οι συνθήκες τον έφεραν να έχει
εγκλωβιστεί σε ένα κοσμηματοπωλείο και
να προσπαθεί να βγει απ’ την βιτρίνα και τον
ιδιοκτήτη του μαγαζιού καθώς και τον ιδιοκτήτη
διπλανού μαγαζιού να τον κλωτσούν στο
κεφάλι ώσπου να πέσει αναίσθητος, χωρίς
να παρεμβαίνει κανείς απ’ τους περαστικούς
που κοιτούσαν. Σήμερα, με την δίκη αυτή, όλη η κοινωνία των “νοικοκυραίων” που
περιγράψαμε πιο πάνω μπαίνει στο στόχαστρο. Η δίκη αυτή σηματοδοτεί το αν η ελληνική
κοινωνία θα δίνει δίκιο και χώρο στον διαφορετικό, στον άλλο, στον συμπολίτη μας που δεν
είναι ίδιος μ΄ εμάς, που δεν είναι “οικογενειάρχης”. Αυτό που λέμε συμπερίληψη. Αυτό που
μαθαίνουν τα παιδιά στον Καναδά απ’ το Νηπιαγωγείο ακόμη (tolerance, inclusiveness).
Αυτό που το μαθαίνανε οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας απ’ τους παππούδες και
τις γιαγιάδες, το φιλότιμο, την ανθρωπιά, την συμπόνοια. Και αυτά που κάνει πως ΔΕΝ
καταλαβαίνει ο νεοέλληνας “νοικοκυραίος”. Ξαναζούμε ένα φασισμό που “πλαγιάζει” με
την εξουσία και την εξουσία φλερτάρει η δικαιοσύνη, όπως φάνηκε απ’ τις πρώτες στιγμές
του τωρινού δικαστηρίου. Ενώ ζητήθηκε να γίνει η δίκη σε μεγαλύτερη αίθουσα για να
υπάρχουν εκπρόσωποι των μέσων ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ο δικαστής δήλωσε πως … πάπαλα
τα φλας και η κάλυψη. Δεν χρειάζεται πολλή δημοσιότητα το θέμα, γιατί οι “νοικοκυραίοι”
θέλουν να περάσουν στα μουλωχτά την υπόθεση. Ποια υπόθεση; Αυτό που περιέγραψαν
οι δικηγόροι των “νοικοκυραίων” που σκότωσαν τον Ζακ μπροστά σε δεκάδες κόσμο και
στην κάμερα κινητού που θα στοιχειώνει τον ύπνο τους: Δυο “αφηνιασμένους” ιδιοκτήτες
που επανειλημμένα κλωτσούν ένα αναίσθητο παιδί, μια ομάδα αστυνομικών που έρχονται
και περνούν χειροπέδες στο αναίσθητο αιμόφυρτο θύμα, και την ομάδα του ιατρικού
προσωπικού του ασθενοφόρου που δεν απαίτησαν την ελευθέρωση απ’ τις χειροπέδες του
θύματος για να τον αντιμετωπίσουν όπως
θα έπρεπε, σαν άνθρωπο και όχι σαν
ζώο!!! Και κατόπιν ΟΛΩΝ των μέσων
συσκότισης που καλύπτουν όλους αυτούς.
Και τι είπαν οι δικηγόροι όλων αυτών; Το
ψέμα που λένε ΟΛΑ τα μέσα συσκότισης,
(ο Πορτοσάλτε του ΣΚΑΙ, απ’ την πρώτη
στιγμή το δήλωσε: Τοξικομανής μπήκε
για να κλέψει, εγκλωβίστηκε και τον
σκότωσαν) όταν οι εξετάσεις αίματος
έδειξαν πως δεν είχε κάνει καμιά χρήση
ναρκωτικών και οι μάρτυρες απέδειξαν
πως δεν είχε μπει για να κλέψει). Η άποψη
των “νοικοκυραίων” εκφράστηκε
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αμέσως στην τωρινή δίκη: Μια “κυρία” δήλωσε
πως “πίσω μας έχουμε οικογένειες”, λες και
μόνο οι “νοικοκυραίοι” έχουν οικογένειες. Οι
διεμφυλικοί, οι ομοφυλόφυλοι, τα τρανς άτομα,
οι διαφορετικοί από επιλογή, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, γεννήθηκαν στον δοκιμαστικό
σωλήνα….
Συνέλθετε, κύριοι και κυρίαι. Η Ελλάδα του σήμερα, με τη δικαιοσύνη που στηρίζει τη
διαφθορά του πολιτικού και κοινωνικού ιστού, καθώς διαπλέκεται με ντόπιους και ξένους
επιχειρηματίες – λαμόγια που τζογάρουν το μόχθο του λαού, αυτή η Ελλάδα πλέον δείχνει
τα δόντια της καθώς γρυλίζει για να τρομάξουν όσοι δημοκράτες και προοδευτικοί έτυχε
να ζουν στην όμορφη αυτή χερσόνησο του Αιγαίου. Από μας εξαρτάται αν αυτό θα είναι το
τελευταίο – κύκνειο- γρύλισμά της ή αν θα είναι η αρχή της επικράτησης της φασίζουσας,
απάνθρωπης νοοτροπίας των “νοικοκυραίων” που ανενόχλητοι διαφεντεύουν το τσιφλίκι
που τους παράδωσαν γενιές και γενιές αγωνιστών και δημοκρατών προγόνων μας. (Στην
φωτο: Ο “άνθρωπος” ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου, μαζεύει τα σπασμένα γυαλιά της
βιτρίνας απ’ το δρόμο, μετά την “κλωτσοπατινάδα” του εναντίον ενός άλλου ανθρώπου
που οδήγησε στον θάνατό του!!). Σε ποιο κράτος του κόσμου θα επέτρεπε η αστυνομία,
το κράτος τέλος πάντων, να σκουπίζει ο ένοχος τα αίματα και να καθαρίζει τα στοιχεία
δολοφονίας και να τον αφήνει ελεύθερο να σουλατσέρνει και να λέει την γνώμη του σε μέσα
συσκότισης; Το μαντέψατε, στο Ελλαδιστάν.
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Για όλα φταίνε οι πολίτες, είναι
‘ατομική ευθύνη”
Αυτή η κυβέρνηση-τσίρκο τα έχει ρίξει
όλα στους πολίτες. Για την αποτυχία του
εμβολιαστικού προγράμματος και τους
15000 + νεκρούς απ’ την πανδημία, για
τη λιτότητα, για την φτώχεια, φταίνε οι
πολίτες με τις επιλογές τους. Για τα 1,3
εκατομμύρια στρέμματα γης που κάηκαν
στην Ελλάδα σε μια εβδομάδα με το
κράτος να κάνει πως δεν βλέπει τίποτε,
για τις καταστροφές των περιουσιών
τους, για τις πλημμύρες, για όλα “φταίνε τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα”. Αποθέωση
αυτού του κλίματος ακούστηκε απ’ τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Στην
πρόσφατη νεροποντή που έγινε στην Ελλάδα, παρόλο που η μετεωρολογική υπηρεσία
είχε ειδοποιήσει για τη σφοδρότητα των φαινομένων και η πολιτική ηγεσία είχε δηλώσει
πως “είναι πανέτοιμο το κράτος”, η νεροποντή “έπνιξε” τις περιοχές που έπρεπε να πλήξει
– άλλωστε, η φύση αυτό κάνει, να εκδικείται την παρέμβαση των ανθρώπων. Και η δουλειά
της πολιτικής ηγεσίας / προστασίας είναι να διασφαλίζει πόρους και να προστατεύει την
ζωή, την υγεία, την περιουσία και το περιβάλλον των πολιτών / φορολογούμενων της.
Βγήκε λοιπόν ο Πατούλης και είπε πως για την παρά λίγο τραγωδία που συνέβη στην
Αττική, με ένα λεωφορείο να βυθίζεται στα νερά κάτω από γέφυρα και τους επιβάτες να
γλυτώνουν το πνίξιμο τελευταία στιγμή, πως έφταιγε λέει ο οδηγός που πήγε να περάσει
από κάτω απ’ τη γέφυρα. Τι λες βρε μεγάλε! Και ποιος είναι ο υπεύθυνος εργοδότης του
οδηγού; Εγώ; Η πολιτική ηγεσία που ΔΕΝ απαγόρευσε την κυκλοφορία στην περιοχή
ήταν, είναι και θα είναι. Διότι στο συγκεκριμένο σημείο ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ τα
αντιπλημμυρικά έργα όπως δήλωσε η ένωση εργαζομένων, κάτι που δεν αρνήθηκε και
ο Περιφερειάρχης. Άρα, αν θρηνούσαμε θύματα, σύμφωνα με το σκεπτικό του Πατούλη,
δεν θα έφταιγε η διεύθυνση του οδηγού του λεωφορείου που “κόλλησε” στο σημείο, αλλά
ο ίδιος ο οδηγός! Καταλάβατε πού “κολλάει” η λεζάντα πως “είναι ατομική ευθύνη των
πολιτών” αν θα πάθουν τίποτε; Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση-τσίρκο των ευθυνόφοβων, είναι
μόνο για να ροκανίζει τα χρήματα των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων και να μεγαλώνει το χρέος
της Ελλάδας στο ΜΙΣΟ ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ!!! (από 260 δις που ήταν πριν δυο χρόνια!). Είπαμε, θα
πουλήσουμε και το αλάτι του Αιγαίου για να ξεχρεώσουμε σε κανένα αιώνα!!!
Δεν θέλεις να εμβολιαστείς κύριε, μη σώσεις!!!
Τάδε έφη ο Σπυράδωνης, από τηλεοπτικό σταθμό
αναφερόμενος σε όσους ακόμη διστάζουν, ή
έχουν ιατρικούς λόγους ή έχουν αμφιβολίες για
να εμβολιαστούν. Μάλιστα. Έτσι φέρεται ένας
υπουργός υγείας προς τους υποτακτικούς του, και
αυτό δείχνει και το ήθος των ακροδεξιών μαριονετών
που κουμαντάρουν την Ελλάδα τα τελευταία δυο
χρόνια. Αν δεν εμβολιαστείς, “ατομική ευθύνη” τότε
καλά να πάθεις ό,τι πάθεις. Κάποιος έγραψε πως η
Ελλάδα έχει τους πολιτικούς που της αξίζουν. Ίσως
αδικούνται πολλοί στην μπανανία της μεσογείου, που
την κουμαντάρει μια κλίκα ακροδεξιών κλόουν που
δηλώνουν “άριστοι” και γνώστες του αντικειμένου
τους. Δηλαδή τους ψήφισαν επειδή νόμιζαν πως
ήξεραν να κάνουν την δουλειά της διαχείρισης του
κράτους. Σίγουρα είναι ικανοί για τη διαχείριση
των δικών τους συμφερόντων ενώ τακτοποιούν
τις οικονομικές και ιδιοκτησιακές απαιτήσεις των
πλουτοκρατών και των λαμόγιων. Θα μου πεις, τι
περίμενες; Να σας πω τι περίμενα. Αρχικά, δεν υποχρεώνεις τον κόσμο να εμβολιαστεί, όταν
μάλιστα δεν είσαι σίγουρος πως αυτό που τους δίνεις δεν είναι λύση, ούτε έχει δοκιμαστεί.
Είναι συνταγματικό δικαίωμα κάθε πολίτη να αποφασίζει για την υγεία του, και θα πρέπει
να τον αφήσεις ελεύθερο να διαλέξει. Αν θέλει εμβολιάζεται, αν δεν θέλει, δικό του το ρίσκο,
αλλά δώστου περίθαλψη. Παράλληλα, και επειδή το σύστημα υγείας (που πληρώνεται απ’
τα λεφτά των φορολογούμενων) θα “κλατάρει” με λίγα λόγια απ’ τον φόρτο των ασθενών,
ΔΙΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑ για την πρόληψη και θεραπεία της αρρώστιας, και παράλληλα ΔΙΝΕΙΣ
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ΧΡΗΜΑΤΑ για να προσλάβεις γιατρούς, νοσοκόμες και ιατρικό προσωπικό. Απλό ε; Αυτό
λέει η λογική, του απλού, του μη – επιστήμονα πολίτη. Ε, λοιπόν, αυτοί έκαναν τα αντίθετα.
Υποχρέωσαν όλους να βάλουν εμβόλια αμφιβόλου αποτελεσματικότητας συνάπτοντας
ποιος ξέρει τι συμβόλαια με τις φαρμακευτικές εταιρείες (οι μπίζνες πάνω απ’ την υγεία
των ανθρώπων), αντί να προωθήσουν τη θεραπεία και την αναχαίτηση της αρρώστιας.
Έκοψαν κονδύλια απ’ τα νοσοκομεία, συγχωνεύοντας τμήματα και κλινικές, και μη
προσλαμβάνοντας νέο προσωπικό. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τα λεφτά που περίσσεψαν
τα έδωσαν στις ιδιωτικές κλινικές να αρμέγουν τον κρατικό κορβανά και να εξυπηρετούν
όλους τους ασθενείς για τις υπόλοιπες παθήσεις εκτός του COVID, τα οποία περιστατικά
τα στέλνουν στα δημόσια νοσοκομεία. Τέτοια αδιαφορία και εμπαιγμό για τη δημόσια υγεία
και τον φορολογούμενο πολίτη μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα δεξιών και ακροδεξιών
γκαιμπελίσκων συναντάς. Δεν θες να εμβολιαστείς κύριε, ας μην με ψήφιζες, θα σου πουν!!

Δικαιοσύνη – Διαφθορά, 0-1.
Και το ματς συνεχίζεται
Θυμάστε τον Φουρθιώτη;
Τόση φασαρία για το τίποτε.
Τον έβαλαν στη φυλακή, για
2 αδικήματα, αποφυλακίστηκε
και αυτός “υπό όρους” (να μην
μιλήσει, ίσως για διαπλοκή
πολιτικών;) παρόλα αυτά,
φαίνεται να “κρατά πολιτικούς”
και γι’αυτό βγάζει ξανά την
εφημερίδα του όπου διαφημίζει
συνέντευξη με την υπουργό
Σοφία Βούλτεψη. Βλέπετε, του
απαγόρεψαν να βγαίνει στην
τηλεόραση, όμως του έδωσαν
τόσα χρήματα από την “λίστα
Πέτσα” αναγνωρίζοντας την εφημερίδα του, και όπως φαίνεται, αν “κρατάς την κυβέρνηση
στο χέρι” και δήθεν της “ασκείς κριτική” προωθώντας το “έργο” της, τότε όλες οι πόρτες
ανοίγουν. Είναι ή δεν είναι μια διεφθαρμένη χώρα όπου βασιλεύει ο νόμος του ισχυρού, η
Ελλαδίτσα μας; Μια χώρα που αποφυλακίζει τον χρυσαυγίτη Πατέλη μετά από ένα χρόνο,
ο οποίος είχε παραγγείλει την δολοφονία του Παύλου Φύσσα, και τον Φουρθιώτη μετά
2-3 μήνες ο οποίος βγάζει εφημερίδα – φιλοκυβερνητική – όπου προωθεί την ατζέντα της
κυβέρνησης – τσίρκο, επειδή του απαγόρεψαν να κάνει τηλεόραση. Πού αλλού γίνονται
αυτά; Σε ποια μπανανία; Λοιπόν, το ξαναγράφουμε. Αν δεν γίνει κάτι να ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ
το τοπίο από τους δικαστικούς και εισαγγελείς που είναι τυλιγμένοι στη διαπλοκή με την
πολιτική και το έγκλημα, η Ελλάδα δε θα πατήσει ποτέ στα πόδια της ως δημοκρατική χώρα
(και όσοι απ’αυτούς είναι “καθαροί” θα φανεί σε κάποιου είδους αξιολόγηση – εκκαθάριση,
αλλά ας γίνει κάτι!!). Αν συνεχίσουμε έτσι, η Ελλάδα θα είναι πάντα ο παράδεισος όλων
όσων θέλουν να κάνουν τις βρομοδουλειές τους και να τους χειροκροτούν από πάνω!!!
Παράλληλα, θα φεύγουν απ’ τη χώρα όσοι απαιτούν και ζητούν δικαιοσύνη, ίση και δίκαιη
μεταχείριση και σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της
διαφορετικότητας και ιδιαιτερότητας του καθένα και της καθεμιάς.
Λοβέρδος, όπως λέμε ηθικά ένοχος και θρασύς
Για τον υποψήφιο του ΚΙΝΑΛ που θέλει να το κάνει … ΠαΣΟΚ ή κάποια άλλη παραλλαγή
που θα στηρίζει τον ...κούλη, τα έχουμε γράψει. Ελεύθερη χώρα είναι, ό,τι θέλει κάνει με
τους πολίτες που στερούνται μνήμης, όπως έχουμε αναφέρει. Όμως η ηθική πάει απ’ το
παράθυρο με τον Λοβέρδο. Η ηθική του καθωσπρέπει αξιοπρεπούς πολίτη, που ανέχεται
ένα Λοβέρδο να του κουνά το χέρι για ηθική
και να του απαγορεύει το δικαίωμα επιλογής
υποψηφίου που θα ευνοήσει μια διεύρυνση
του κόμματος προς τα αριστερά. Ποιος; ο
Λοβέρδος, το είπε. Πως δεν θα επιτρέψει
ΟΤΑΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΛ
να συμμαχήσει το κόμμα προς τα αριστερά
(εννοεί με ΣΥΡΙΖΑ, ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ κλπ).
Μάλιστα. Ποιος; Ο Λοβέρδος που “κρέμασε
στα μανταλάκια” τις οροθετικές γυναίκες, όταν
ήταν υπουργός υγείας, αυτό το υποκείμενο
που σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα έκτιε
ποινή φυλάκισης για ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ συμπολιτών
του, από θέση ισχύος. Μερικές απ’ τις
γυναίκες που εξέθεσε ο ανήθικος αυτός
πολιτικάντης έχουν αφήσει τον μάταιο αυτό
κόσμο, και οι υπόλοιπες δεν έχουν συνέλθει
προσωπικά και κοινωνικά απ’ τον διασυρμό.
Θα μου πείτε, γιατί να μην δοκιμάσει την τύχη
του το παλικάρι στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, το
κόμμα έτσι κι αλλιώς είναι μεταξύ φθοράς
και αφθαρσίας, χρειάζεται νέα ηγεσία και
κατεύθυνση για να επιβιώσει. Τι να επιβιώσει,
και τι μέλλον μπορεί να έχει ένα κόμμα (λέει, τώρα η λογική σκέψη) όταν χρωστάει
εκατοντάδες εκατομμύρια σε χρέη και μαζί με το κυβερνών κόμμα πλησιάζουν ένα χρέος
μισού δισεκατομμυρίου Ευρώ; Δεν θα είναι αυτά τα κόμματα επιρρεπή σε “επιρροές”; Να
ψάχνουν ‘σπόνσορες´ και να είναι εξαρτημένα απ’ την κάθε νεοδεξιά κυβέρνηση; Τι σόι
ανεξαρτησία είναι αυτή; Αλλά αυτά τα αφήνω για τους πιο επαΐοντες, και τους “ηθικούς”
του κόμματος, που σαν τον Λοβέρδο έχουν “όραμα” και γνωρίζουν πού θέλουν να πάνε το
“κίνημα”. Κούνια που τους κούναγε..
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Εξερευνώντας τα μονοπάτια των Μετεώρων
Ένα θαύμα της φύσης και της ανθρώπινης
θέλησης, ξεδιπλώνεται μπροστά στα ίδια
σου τα μάτια. Καλώς ήρθες στα Μετέωρα.
Αν υπάρχει ένα μέρος στην Ελλάδα, όπου
μπορείς να δεις τη φύση και την πνευματικότητα να ενώνονται με τον πιο θεαματικό
τρόπο, αυτό είναι τα Μετέωρα. Το μέρος
Γιάννης
Κακαγιάννης αυτό σου δίνει δύο επιλογές: είτε να σταθείς κάτω από τα βράχια και να θαυμάσεις
τα μοναστήρια και τους θαυμάσιους γεωλογικούς σχηματισμούς ή… να φορέσεις τα πιο άνετα παπούτσια σου και να εξερευνήσεις μόνος σου ένα από τα πιο
μαγικά μέρη για πεζοπορία στην Ελλάδας.
Το τοπίο είναι επιβλητικό, αλλά μην ξεγελαστείς. Η μαγεία
των Μετεώρων βρίσκεται στο ότι τα μονοπάτια τους μπορούν
να περπατηθούν ακόμα κι από οικογένειες. Τα περισσότερα από αυτά έχουν μια πολύ ήπια κλίση (200-500m), ενώ η
ομορφιά του τοπίου θα σε κάνει να περπατήσεις 8 χλμ. χωρίς
να νιώσεις την παραμικρή κούραση.
Τα μονοπάτια είναι σε τόσο καλή κατάσταση, που μπορείς να
τα ακολουθήσεις και μόνος σου, αλλά αν θέλεις να ανακαλύψεις όλα τα κρυμμένα «μυστικά», καλύτερα να επιλέξεις μια
οργανωμένη ομάδα πεζοπορίας. Με τον τρόπο αυτό θα έχεις
την ευκαιρία να περπατήσεις τα ίδια μονοπάτια με τους μοναχούς που ήρθαν εδώ πριν από 15 αιώνες και να εξερευνήσεις τις σπηλιές στις οποίες αναζήτησαν το καταφύγιό τους.
Επιπλέον, θα έχεις την τύχη να περιηγηθείς σε τουλάχιστον

ένα μοναστήρι και θα δεις με τα ίδια σου τα
μάτια γιατί αυτό το μέρος έχει ανακηρυχθεί
ως Διατηρητέο και Προστατευόμενο Μνημείο της Ανθρωπότητας από την UNESCO.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Υπάρχουν πολλά μονοπάτια που μπορείς
να ακολουθήσεις αλλά ιδανικά μπορείς να
ξεκινήσεις από το Καστράκι, ένα χωριό βόρεια της Καλαμπάκας.
Πώς ξεκινάς; Διασχίζεις το μονοπάτι που
ξεκινάει από τον Άγιο Νικόλαο, το μοναστήρι του χωριού, και κατευθύνεσαι προς την
σπηλιά του Αγίου Γεωργίου του Μαντηλά.
Tip: ετοίμασε την κάμερά σου για τα πολύχρωμα μαντήλια που είναι καρφωμένα
στον βράχο από αναρριχητές- το θέαμα
είναι φανταστικό.
Στη συνέχεια το μονοπάτι σε πηγαίνει μέχρι το κατεστραμμένο μοναστήρι του Παντοκράτορα, σε περνάει μέσα από ένα
καταπράσινο δάσος στο αναστηλωμένο
μοναστήρι της Υπαπαντής και φτάνει μέχρι τα δυο μεγαλύτερα μοναστήρια του βράχου, την Ιερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου και την Ιερά Μονή Βαρλαάμ.
Επιπλέον, υπάρχουν άλλα μονοπάτια που σε οδηγούν στη
Βυζαντινή Εκκλησία της Παρθένου Μαρίας ή στην Ιερά Μονή

Αγίου Νικολάου Μπάντοβα.
Αν έχεις δηλώσει συμμετοχή σε κάποιο tour με ξεναγό, θα
έχεις την ευκαιρία να μάθεις ποια φυτά και βότανα είναι
βρώσιμα.
Αν κάνεις την πεζοπορία σου το απόγευμα, εντόπισε ένα
καλό σημείο για να απολαύσεις το πιο κινηματογραφικό ηλιοβασίλεμα της ζωής σου!

ΗΠΑ – Τέλος οι απαγορεύσεις για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες από την ΕΕ
Η άρση των περιορισμών θα ισχύσει
από τις 8 Νοεμβρίου
Από τις 8 Νοεμβρίου θα ξεκινήσουν εκ
νέου οι πτήσεις από την Ευρώπη προς τις
ΗΠΑ, με τον Λευκό Οίκο να αίρει την απαγόρευση εισόδου πολιτών από χώρες του
εξωτερικού.
Σύμφωνα με την αμερικανική κυβέρνηση,
η άρση των περιοριστικών ταξιδιωτικών

μέτρων αφορά αποκλειστικά τους εμβολιασμένους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπόλοιπων κρατών.
Η απαγόρευση είχε πρωτο-επιβληθεί επί
προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, στις αρχές
του Νοεμβρίου του 2020. Δηλαδή πριν από
περίπου έναν χρόνο.
Η επανέναρξη των διατλαντικών και

δια-ειρηνικών ταξιδιών αναμένεται να
προσφέρει μεγάλη «ανακούφιση» στις αεροπορικές εταιρείες της χώρας, όπως η
Delta, η United και η American Airlines, οι
οποίες προσπαθούν να ανακτήσουν την
κερδοφορία.
Η εξέλιξη κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική και
για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις

πληρότητες των πτήσεων προς την Ελλάδα, στο σκέλος της διαδρομής από την Αθήνα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στη Ευρώπη, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση
όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν ήδη χαλαρώσει τους περιορισμούς για τους Αμερικανούς ταξιδιώτες, κάτι όμως που η Ουάσιγκτον δεν είχε πράξει μέχρι σήμερα.

Έτοιμο στο τέλος του έτους το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων
Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
κα Λίνα Μενδώνη, συνοδευόμενη από την
Έφορο Αρχαιοτήτων Χανίων κα Ελένη Παπαδοπούλου, πραγματοποίησε αυτοψία
στο υπό κατασκευή Αρχαιολογικό Μουσείο
Χανίων. Το κτίριο του Νέου Αρχαιολογικού
Μουσείου έχει ήδη ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Κρήτης - ΕΣΠΑ 2007-2013
και πλέον βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι
εργασίες εφαρμογής της μουσειογραφικής
μελέτης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η
έκθεση.
Το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων –το παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο
στον Άγιο Φραγκίσκο έκλεισε οριστικά τον
Σεπτέμβριο 2020- εμβαδού 6.000 τμ., έχει
χωροθετηθεί στην περιοχή της Χαλέπας,
αποτελώντας ήδη ένα δυναμικό τοπόσημο
για την πόλη.
Η υπουργός περιήλθε τους χώρους στους
οποίους έχουν μεταφερθεί τα εκθέματα -μια
εργασία επίπονη που απαιτεί ειδικές δεξιότητες και συνεργασία πολλών ειδικοτήτων,
επιστημονικών και τεχνικών- από το παλαιό
μουσείο και τις αποθήκες. Η οργάνωση της
έκθεσης και ο εξοπλισμός των αποθηκών
χρηματοδοτήθηκε με 3.300.00 ευρώ από
το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης – ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και
από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων του ΥΠΠΟΑ και της Περιφέρειας Κρήτης.

Η έκθεση ακολουθεί την πορεία μέσα στον
χρόνο, που διαπερνά τους προϊστορικούς
οικισμούς και τις πόλεις των ιστορικών
χρόνων της περιφερειακής ενότητας των
Χανίων, αναδεικνύοντας την κοινωνική και
διοικητική οργάνωση, τη θρησκεία, το εμπόριο, την καθημερινή ζωή των κατοίκων τους.
Διαρθρώνεται σε πέντε θεματικούς άξονες,
περιλαμβάνει πλήθος νέων εκθεμάτων, που
για πρώτη φορά βγαίνουν από τις αποθήκες, ενώ δεν φείδεται των ψηφιακών μέσων,
ώστε η έκθεση να γίνεται περισσότερο κατανοητή και ελκυστική στους επισκέπτες
της.
Μετά την αυτοψία σε όλους τους χώρους
του μουσείου, η υπουργός Πολιτισμού και
Αθλητισμού έκανε την ακόλουθη δήλωση:
“Ένα ακόμη νέο μουσείο, το Αρχαιολογικό
Μουσείο Χανίων σε λίγο ανοίγει τις πύλες
του για να υποδεχθεί τους επισκέπτες του,
Έλληνες και ξένους. Όλο το προσωπικό της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων, με επικεφαλής την προϊσταμένη κα Ελένη Παπαδοπούλου, δούλεψε και δουλεύει με αφοσίωση
εντός και εκτός ωραρίων, για να φτάσουμε
σήμερα ως εδώ. Περισσότερα από 3.500
αντικείμενα συγκροτούν την έκθεση του
μουσείου, εκ των οποίων περίπου 1.000
εκτίθενται για πρώτη φορά. Οι εργασίες
για την έκθεση ακολουθούν πιστά το χρονοδιάγραμμα και το μουσείο αναμένεται
να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους. Το
μουσείο παρέχει μεγάλους χώρους για τη

διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων. Αποτελεί όχι μόνο κιβωτό για
την διαφύλαξη του εξαιρετικά πλούσιου
πολιτιστικού αποθέματος της περιφερειακής ενότητας των Χανίων, αλλά
και ιδιαίτερα σημαντικό οικονομικό και
αναπτυξιακό πόρο για την Κρήτη, αλλά
και για την χώρα. Τα Χανιά αποκτούν
έναν επιπλέον χώρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας”.

Παναγίτσα Πέλλας: Το χωριό όπου
σχεδόν όλοι οι κάτοικοι είναι συνεταίροι
Από τους 300 μόνιμους κατοίκους της Παναγίτσας, οι 250 είναι μέτοχοι μιας εταιρείας, στις συσκέψεις της οποίας συζητούνται
πρώτα τα προσωπικά νέα και μετά τα επαγγελματικά, αφού γνωρίζονται πολύ καλά
μεταξύ τους, δεδομένου ότι οι περισσότεροι
μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά.
Στο ειδυλλιακό χωριό Παναγίτσα της Πέλλας, στα 750 μέτρα υψόμετρο, οι κάτοικοι
δεν είναι μόνο συγχωριανοί, συγγενείς και
φίλοι, αλλά και συνεταίροι, καθώς απασχολούνται οι περισσότεροι στην ίδια επιχείρηση. Από τους 300 μόνιμους κατοίκους
της Παναγίτσας, οι 250 είναι μέτοχοι μιας
εταιρείας, στις συσκέψεις της οποίας συζητούνται πρώτα τα προσωπικά νέα και μετά

τα επαγγελματικά, αφού γνωρίζονται πολύ
καλά μεταξύ τους, δεδομένου ότι οι περισσότεροι μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά.
«Είμαστε μια πολυμετοχική εταιρεία λαϊκής
βάσης, που την αποτελεί το εξήντα τοις εκατό των κατοίκων. Προσπαθούμε όλοι μαζί να
δημιουργήσουμε τις συνθήκες εκείνες που
να κρατούν τον κόσμο στην περιοχή μας,
διότι αν δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εδώ, ποιος ο λόγος να φύγουν από το
χωριό;» δηλώνει μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού/Μακεδονικού
Πρακτορείου Ειδήσεων, «Πρακτορείο 104,9
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Επίκεντρο της Ευρώπης
έγινε η Θεσσαλονίκη…
Εστιάζοντας στην καίρια θέση της επιστήμης στην κοινωνία και τη συνεισφορά της
στο Κοινό Καλό, η απονομή του φετινού
Ευρωπαϊκού Βραβείου «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό μνημείο της Ροτόντας στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της Α.Ε. της Προέδρου της
Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.
Μέσα σε κλίμα συγκίνησης και έκφρασης
σεβασμού τιμήθηκε το ζευγάρι που ανέπτυξε το πρώτο εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού, ο δρ. Uğur Şahin και η δρ. Özlem Türeci,
οι δυο επιστήμονες που με την αδιάλειπτη
προσπάθεια τους να επιλύσουν μια πρωτοφανή υγειονομική κρίση, οδηγήθηκαν σε
μια ανακάλυψη που μετέτρεψε τον φόβο σε
ελπίδα όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλη
την Ανθρωπότητα.
Παραλαμβάνοντας το βραβείο, η Δρ. Özlem
Türeci τόνισε τη συνεισφορά πολλών γενεών ερευνητών που συνέβαλαν στην κατανόηση της mRNA τεχνολογίας, ευχαρίστησε την ομάδα της BioNTech για αυτόν
τον αγώνα δρόμου προς το εμβόλιο που
ονόμασαν Project Lightspeed, αλλά και τον
άμεσο συνεργάτη τους Άλμπερτ Μπουρλά
με τον οποίο έθεσαν ως κοινό άξονα της
συνεργασίας τους την ασφάλεια όλων. Καταλήγοντας είπε πως «η Επιστήμη μπορεί
πραγματικά να κάνει τη διαφορά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά ας μην περιμένουμε
για το επόμενο παγκόσμιο πρόβλημα, την
επόμενη μεγάλη κρίση, για να δημιουργήσουμε την αίσθηση του κατεπείγοντος». Ο
δρ. Uğur Şahin αναφερόμενος στην τεχνολογία mRNA ως τη νέα επανάσταση στην
ιατρική, σημείωσε: «να είμαστε γενναίοι
και αισιόδοξοι – τα όρια της εφαρμογής της
FM», η υπεύθυνη τουριστικής
δράσης της επιχείρησης, Σταυρούλα Παρθενοπούλου.
Η επιχείρηση των συγχωριανών, με την επωνυμία «Εβόρα», δημιουργήθηκε το 1997
από την τότε κοινότητα, στην
οποία ήταν πρόεδρος ο πατέρας της κ. Παρθενοπούλου.
Μαζί με τους υπεύθυνους του
αγροτικού συνεταιρισμού και
τους κατοίκους πήραν την
απόφαση να επενδύσουν στον
τόπο τους. Η πολυμετοχική
επιχείρηση ξεκίνησε αρχικά με
τρεις τεχνητές λίμνες για την υδροδότηση
των καλλιεργειών, ενώ σήμερα κινείται σε
τρεις πυλώνες. Ύδρευση μαζί με παραγωγή ενέργειας, μεταποίηση με πολλά τοπικά
προϊόντα αλλά και τουρισμό, καθώς έχουν
να καμαρώνουν για την «Εβόρα» τους.
Αρκετά ψηλότερα από το χωριό, στα 1.030
μέτρα, στις εγκαταταστάσεις της «Εβόρας»,
που στα ποντιακά σημαίνει «ίσκιος», λειτουργούν εστιατόρια, καφέ και οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν δραστηριότητες
όπως ψάρεμα στις λίμνες.
«Έχει αναλάβει ο καθένας τον τομέα στον
οποίο τα καταφέρνει καλύτερα και αξιοποιούμε τα δυνατά μας σημεία. Ο πατέρας μου
που το εμπνεύστηκε και το ξεκίνησε όλο
αυτό, νιώθει σήμερα περήφανος που και οι
τρεις κόρες του, που παρέμειναν στο χωριό.
Εγώ ασχολούμαι με το τουριστικό κομμάτι,
η μικρή μου αδερφή με τα προϊόντα που
παράγουμε, καθώς έχει μεταπτυχιακό στην
τεχνολογία τροφίμων και η μεγάλη αδερφή
μου με τα οικονομικά, καθώς είναι και η πρόεδρος του χωριού» εξηγεί.

τεχνολογίας mRNA, είναι τα όρια της βιολογίας. Ο κόσμος βρίσκεται τώρα σε ένα
στάδιο όπου η γνώση της βιολογίας και της
ασθένειας εξελίσσεται δραματικά. […] Ας
κατανοήσουμε την ιστορική μας ευθύνη και
ας σκεφτούμε σε παγκόσμιο επίπεδο. […]
Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε σήμερα
εδώ, και ανυπομονούμε να συμβάλουμε
σε ένα καλύτερο αύριο – μαζί με έμπιστους
συνεργάτες από τους τομείς της επιστήμης,
της οικονομία και της πολιτικής».
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με έναν ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο από την πρώτη παρουσίαση του διεθνούς καινοτόμου Εκπαιδευτικού Προγράμματος MakeMusiCovit!,
σε μια πρωτότυπη υβριδική συναυλία πανευρωπαϊκής μουσικής συνεργασίας, που
σχεδιάστηκε εν μέσω πανδημίας υπό τη
διεύθυνση του Γιώργου-Εμμανουήλ Λαζαρίδη (συνθέτη) και της Safira Antzus Ramos
(μαέστρου). Παράλληλα με το μουσικό έργο
και μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας και
της τεχνικής του projection mapping, παρουσιάστηκαν σε τρεις μεγάλες κόγχες του
μνημείου εικόνες από τα μοναδικά ψηφιδωτά της Ροτόντας.

Οι κάτοικοι - μέτοχοι καλούνται πολλές φορές να απαντήσουν στο ερώτημα πώς γίνεται να τα βρίσκουν τόσοι πολλοί σε αριθμό
συνέταιροι, μιας και συχνά είναι δύσκολη η
συνεργασία ακόμη και σε ολιγομελείς επιχειρήσεις. Απαντούν ότι ο κοινός στόχος,
που είναι η αγάπη τους για τον τόπο τους,
τα κάνει όλα να δουλεύουν σαν καλοκουρδισμένο ρολόι .
Η επιχείρηση μάλιστα επεκτάθηκε και τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει μπει στο χώρο
της μεταποίησης, με τα προϊόντα της Παναγίτσας να φτάνουν σε πολλές χώρες της
Ευρώπης.
«Ό,τι φτιάχνουμε γίνεται μόνο με δικά μας
προϊόντα, από τη δική μας γη και από τα
χωράφια μας. Παρασκευάζουμε υπέροχα
γλυκά και αποξηραμένα φρούτα. Η μαρμελάδα κυδώνι - μήλο είναι αυτή που παραγγέλνουν μετά μανίας οι Ολλανδοί και αρκετοί από τους παραλήπτες λένε πως στόχος
τους είναι να έρθουν στην περιοχή, για να
την απολαύσουν με τη θέα του γραφικού
χωριού» σημειώνει η κ. Παρθενοπούλου.
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28η Οκτωβρίου 1940: Η μέρα που η Ελλάδα ξαναέγραψε ιστορία
Ο Ελληνοιταλικός πόλεμος ή
αλλιώς Πόλεμος του 40 ήταν η
αρχή των Βαλκανικών Πολέμων
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και
ξεκίνησε στις 28 Οκτωβρίου του
1940 μετά την άρνηση του Έλληνα πρωθυπουργού και δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά στις απαιτήσεις των Ιταλών για διέλευση του
Ιταλικού στρατού μέσα από την
Ελλάδα και παραχώρηση στρατηγικών σημείων της χώρας.
Οι συμπλοκές των δύο χωρών που κράτησαν περίπου 6 μήνες εξελίχθηκαν στην
Ήπειρο και στο Αλβανικό μέτωπο, στα σύνορα δηλαδή Ελλάδας και Αλβανίας. Παρά
τις αρχικές επιτυχίες του Ελληνικού στρατού ενάντια στους Ιταλούς τους πρώτους
μήνες του πολέμου, η μετέπειτα εισβολή
των Γερμανών στις 6 Μαρτίου 1941, κατάφερε να λυγίσει την άμυνα των Ελλήνων και
να λήξει τον πόλεμο λίγες μέρες μετά
Αρκετά πριν την έναρξη του πολέμου και
λόγω των επεκτατικών βλέψεων του Μουσολίνι, είχε ξεκινήσει στην Ιταλία προπαγάνδα εναντίον της Ελλάδας, οι οποίες
έφτασαν στο αποκορύφωμα με τον τορπιλισμό του ελληνικού καταδρομικού Έλλη
από Ιταλικό υποβρύχιο στην Τήνο στις 15
Αυγούστου 1940.
Παρά το γεγονός οτι δεν υπήρχαν αδιάσειστες αποδείξεις οτι η επίθεση ήταν ευθύνη
των Ιταλών, η κοινή γνώμη ήταν σίγουρη για
την εμπλοκή της Ιταλίας, η οποία προετοιμαζόταν ήδη για την επερχόμενη εισβολή
στην Ελλάδα.
Το σχέδιο επίθεσης των Ιταλών, προέβλεπε την κατάληψη της Ελλάδας σε
τρεις φάσεις: Πρώτα της Ηπείρου και των
Ιονίων νησιών, μετά της Βόρειας Ελλάδας
και στο τέλος το υπόλοιπο της χώρας. Οι
Ιταλοί υπερτερούσαν δραματικά στον αέρα,
καθώς διέθεταν μεγάλη και σύγχρονη για
την εποχή πολεμική αεροπορία.
Επίσης, οι Έλληνες δεν διέθεταν καθόλου
άρματα μάχης και ο οπλισμός τους ήταν
απαρχαιωμένος. Ωστόσο οι Έλληνες ήταν
προετοιμασμένοι για τον πόλεμο από το τέλος της δεκαετίας του '30 και διέθεταν καλύτερο ηθικό.
Οι βασικές ελληνικές δυνάμεις στη περιοχή των Ελληνο-Αλβανικών συνόρων

ένδοξα κέρδισε τους προηγούμενους
μήνες.
Τον Μάρτιο του 1941, οι Ιταλοί επιχείρησαν ακόμη μια μεγάλη επίθεση,
η οποία επίσης απέτυχε και τα Ιταλικά στρατεύματα έμειναν σε αναμονή,
καθώς οι Γερμανικές δυνάμεις κατευθύνονταν προς την Ελλάδα. Στις 6
Απριλίου, Γερμανοί και Ιταλοί ξεκίνησαν μια μεγάλη επίθεση.
αριθμούσαν τους 35.000 άνδρες, αλλά
μπορούσαν γρήγορα να ενισχυθούν από
γειτονικές δυνάμεις στη Μακεδονία και τη
κεντρική Ελλάδα. Μετά την αρνητική απάντηση του Μεταξά στο τελεσίγραφο των
Ιταλών στις 28 Οκτωβρίου, την ίδια ημέρα
κιόλας, Ιταλικές δυνάμεις εισέβαλαν στην
Ελλάδα από τα σύνορα της με την Αλβανία,
την οποία είχαν ήδη καταλάβει.
Αρχικά κατάφεραν να πιέσουν την ελληνική
άμυνα, όμως το ορεινό έδαφος της περιοχής δυσκόλευε την κίνηση των Ιταλικών αρμάτων. Την 1η Νοεμβρίου καταλαμβάνουν
τη Κόνιτσα, αλλά λόγω της αντίστασης αποτυγχάνουν να προχωρήσουν περισσότερο
στο εσωτερικό.
Παράλληλα, ειδικές μονάδες του Ιταλικού
στρατού (αλπινιστές), επιτίθενται μέσα από
την Πίνδο, επιχειρώντας να διασπάσουν
τον ελληνικό στρατό και καταφέρνουν στις 2
Νοεμβρίου να καταλάβουν το χωριό Βοβούσα, βόρεια από το Μέτσοβο
Οι ελληνικές αντεπιθέσεις κατάφεραν να
ελευθερώσουν τη Βοβούσα δύο μέρες μετά
και στις 8 Νοεμβρίου οι Ιταλικές ειδικές
δυνάμεις άρχισαν να υποχωρούν από την
Πίνδο, μέχρι την τελική τους εξουδετέρωση από τους Έλληνες στις 13 Νοεμβρίου
(Μάχη της Πίνδου).
Ήδη από τις 9 Νοεμβρίου, ο Μουσολίνι
βλέποντας την απρόσμενη αντίσταση των
Ελλήνων, είχε αντικαταστήσει τον προηγούμενο διοικητή των επιχειρήσεων του Ιταλικού στρατού με τον Ubaldo Soddu, ο οποίος
αναγνωρίζοντας οτι η Ιταλική εισβολή είχε
αποτύχει, διέταξε τις Ιταλικές δυνάμεις να
αλλάξουν τη στάση τους σε αμυντική.
Στα μέσα του Νοεμβρίου, οι εφεδρείες του
ελληνικού στρατού είχαν ήδη φτάσει στο

Αλβανικό Μέτωπο, ενισχύοντας τις ελληνικές δυνάμεις τις οποίες διοικούσε ο στρατηγός Αλέξανδρος Παπάγος και δίνοντας
έτσι καθαρή αριθμητική ανωτερότητα στους
Έλληνες.
Στις 14 Νοεμβρίου, ο ελληνικός στρατός
εισβάλει στην Αλβανία και επιτίθεται στους
Ιταλούς, οι οποίοι υποχωρούν. Στην αρχή
του νέου έτους, σχεδόν όλη η νότια Αλβανία
βρίσκεται στη κατοχή των Ελλήνων.
Η ελληνική αυτή νίκη, ήταν η πρώτη νίκη
των Συμμάχων ενάντια στον Άξονα και βοήθησε στην ανύψωση του ηθικού ολόκληρης της Ευρώπης. Ιστορικοί υποστηρίζουν
οτι μερικώς άλλαξε και τη ροή του πολέμου,
καθώς οι Γερμανοί θέλοντας πρώτα να βοηθήσουν τους Ιταλούς, καθυστέρησαν την
Εισβολή στη Σοβιετική Ένωση.
Η προέλασή των Ελλήνων σταματά στο τέλος του Ιανουαρίου, καθώς οι Ιταλικές δυνάμεις είχαν ενισχυθεί εν τω μεταξύ.
Στις 4 Μαρτίου, φτάνει η πρώτη βοήθεια
από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα με
57.000 άνδρες, οι οποίοι όμως δεν έφτασαν
στο μέτωπο έγκαιρα για να πολεμήσουν.
Και οι δύο δυνάμεις - Έλληνες και Ιταλοί έμειναν καθηλωμένοι, καθώς καμία από τις
δύο πλευρές δεν είχε αρκετές δυνάμεις για
να ξεκινήσει μια μεγάλη επίθεση. Ωστόσο,
οι Έλληνες είχαν μεταφέρει όλες τους τις δυνάμεις στην Αλβανία, αφήνοντας ακάλυπτα
τα σύνορα με τη Βουλγαρία σε μια πιθανή
επίθεση των Γερμανών.
Η ελληνική πλευρά - αντίθετα με τη στρατιωτική λογική η οποία επέβαλε την υποχώρηση των στρατευμάτων από τις μακρινές
θέσεις στην Αλβανία και την ενίσχυση της
Μακεδονίας, πίστευε πως δεν έπρεπε με
κανέναν τρόπο να χάσει τις θέσεις που τόσο

Στις 12 Απριλίου η ελληνική στρατιωτική
διοίκηση βλέποντας τη γρήγορη επέλαση
των Γερμανών, διατάζει την απομάκρυνση
των ελληνικών δυνάμεων από την Αλβανία.
Στις 18 Απριλίου, ο ελληνικός στρατός της
Ηπείρου αποκόπτεται στο Μέτσοβο από
τους Γερμανούς και την επόμενη μέρα, οι
Γερμανοί καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα.
Στις 20 Απριλίου, ο στρατηγός Γεώργιος
Τσολάκογλου χωρίς την έγκριση του στρατηγού Παπάγου, παραδίδει τον ελληνικό
στρατό στους Γερμανούς για να αποφύγει
την ντροπιαστική παράδοση στους Ιταλούς.
Η παράδοση στους Γερμανούς προέβλεπε
οτι οι Έλληνες στρατιώτες δεν θα γίνονταν
αιχμάλωτοι πολέμου και οι αξιωματικοί θα
διατηρούσαν τους βαθμούς τους.
Εξαγριωμένος ο Μουσολίνι για αυτή τη μονομερή παράδοση, θα ζητήσει να επαναληφθεί η τελετή παράδοσης στις 23 Απριλίου,
παρουσία Ιταλών αντιπροσώπων
Στις 24 Απριλίου, ο Ιταλικός στρατός ενώνεται με τον Γερμανικό και επιτίθενται στην
Αττική, οι Βρετανοί ξεκινούν την απομάκρυνσή τους από την Ελλάδα, ενώ οι Βουλγαρικές δυνάμεις εισβάλουν στη Θράκη.
Στις 3 Μαΐου, μετά την κατάληψη της Κρήτης, ολοκληρώθηκε η κατοχή ολόκληρης
της χώρας από τον Άξονα, η οποία εορτάστηκε και με παρέλαση Γερμανών και Ιταλών στην Αθήνα.
Τα επόμενα τρία χρόνια, διατηρήθηκε η κατοχή και ο έλεγχος της χώρας από τις τρεις
αυτές δυνάμεις, ενώ μεμονωμένες δυνάμεις
Ελλήνων δημιούργησαν την Αντίσταση, η
οποία συντέλεσε στην απελευθέρωση περιοχών της ορεινής Ελλάδας και την απομάκρυνση των Γερμανών στο τέλος του 1944.
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Ανδρέας Παπανδρέου: Από το ΕΑΜ στο ΠΑΣΟΚ
Γιώργος Λακόπουλος
Αν το τετράπτυχο Εθνική Ανεξαρτησία – Λαϊκή Κυριαρχία – Κοινωνική Απελευθέρωση
– Δημοκρατική Διαδικασία που συμπύκνωνε η Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη 1974
ήταν η μεγάλη σύλληψη του Ανδρέα Παπανδρέου όταν ίδρυε το ΠΑΣΟΚ, στη συνέχεια
υπήρξε κάτι μεγαλύτερο στην κορυφή της
συνθηματολογίας του: η διακήρυξη «είμαστε το κίνημα των γενεών της Εθνικής Αντίστασης, του 1-1-4 και του Πολυτεχνείου»
που προετοίμασε τον θρίαμβο του 1981.
Με το πρώτο απαντούσε στα μεγάλα ιδεολογικά και πολιτικά διλήμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου της εποχής γύρω
από τον μαρξισμό και καλούσε σε στράτευση για ανεξάρτητη, σοσιαλιστική και δημοκρατική Ελλάδα.
Ετσι η επαγγελία της Αλλαγής οριοθετήθηκε ανάμεσα στο διχασμένο κομμουνιστικό κίνημα και την επιβαρυμένη Δεξιά της
εποχής. Με το δεύτερο διαμόρφωσε ένα
εκπληκτικής έμπνευσης σπιράλ που έδεσε
ιστορικά, ιδεολογικά και βιωματικά –αλλά
και αισθητικά– τρεις γενιές, από τη γερμανική κατοχή μέχρι την κατάρρευση της
δικτατορίας.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ
ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΔΙΕΞΟΔΟ
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ
ΔΙΩΓΜΩΝ

Αυτές οι γενιές, με τον πατριωτισμό του
ΕΑΜ, τον ριζοσπαστισμό της ΕΔΑ και της
αριστερής πτέρυγας της προδικτατορικής Ενωσης Κέντρου και τον ηρωισμό της
νεολαίας στη νοεμβριανή κορύφωση της
αντιδικτατορικής πάλης, απέκτησαν έτσι
έναν κοινό παρονομαστή: το χρέος να συμπράξουν και να διαμορφώσουν τη «γενιά
της Αλλαγής» ως φυσική τους συνέχεια,
αλλά νικηφόρα αυτήν τη φορά. Αυτή η σύλληψη εμπόδισε από τη μια πλευρά το ΚΚΕ
να δρέψει τις δάφνες του ως «κόμμα των
ηρώων και των μαρτύρων», σε συνθήκες
νομιμότητας πλέον, έπειτα από τέσσερις
δεκαετίες μετεμφυλιακών διωγμών. Αλλά
εμπόδισε και τους παράγοντες του προδικτατορικού κέντρου να ανασυνταχθούν ως
αντικαραμανλικός πόλος.
Με την άρνησή του να πάρει το δαχτυλίδι
της διαδοχής του Γεωργίου Παπανδρέου ο
Ανδρέας συμβόλισε την αλλαγή ιστορικής
φάσης. Αυτός ο συνδυασμός συνθηματολογίας και ιδεολογικών επιλογών είχε διπλή
επενέργεια στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, η
οποία αναζητούσε τον δρόμο της χωρίς να
έχει καν εμπεδώσει ακόμη τον δημοκρατικό χαρακτήρα των εξελίξεων, αφού η δημοκρατία παρέμενε ασταθής και ευάλωτη,
παρά τους ρεαλιστικούς χειρισμούς του Καραμανλή –που επικρίθηκαν, αβασάνιστα,
ως ανοχή στη χούντα– και την απαλλαγή
του δημόσιου βίου από τη βασιλεία με το
δημοψήφισμα και το νέο σύνταγμα.
Από τη μια λειτούργησε ως πεδίο συσπείρωσης δυνάμεων που περιλάμβαναν από
ορθόδοξες μαρξιστικές ομάδες έως το παλαιό κέντρο. Από την άλλη διαμόρφωσε ένα
τεράστιο κανάλι διοχέτευσης και εκτόνωσης
των διαδοχικών προοδευτικών κινημάτων
που βίωσαν διαψεύσεις στο παρελθόν.
Στη δεκαετία του 1940 δεν είδαν το κοινωνικό όραμα του ΕΑΜ να πραγματώνεται –
εξαιτίας των λαθών του ΚΚΕ. Στη δεκαετία

του 1950 υπέστησαν διώξεις και ταπείνωση από το μετεμφυλιακό κράτος ως
«συνοδοιπόροι». Στη δεκαετία του 1960
το μαχητικό και μαζικό κίνημα που διαμόρφωσαν οι ανένδοτοι αγώνες και οι
Λαμπράκηδες ηττήθηκε από τους απριλιανούς κολονέλους. Από τις αρχές της
δεκαετίας του 1970 όλοι αναζητούσαν
ερμηνείες και απαντήσεις στο ιδεολογικό κομφούζιο που βγήκε στην επιφάνεια
μετά την πτώση της χούντας.
Τα πάντα έπρεπε να δικαιολογήσουν την
ύπαρξή τους από την αρχή. Αν η Ιστορία
έχει τον τρόπο να ανοίγει κανάλια συντονισμού των επιμέρους παραμέτρων της
κοινωνικής δυναμικής σε μια κατεύθυνση,
ο Ανδρέας Παπανδρέου υπήρξε ιδανικός
ερμηνευτής της ιστορικής στιγμής στη συγκυρία του 1974. Ανοιξε έναν διάδρομο
πολύ ευρύ ώστε να χωρούν πολλές τάσεις,
από το ΠΑΚ και τις μαρξιστικές ομάδες της
αντιδικτατορικής περιόδου που επηρεάζονταν από τη διεθνή έξαρση των ιδεολογιών
μέχρι τους ρεφορμιστές της εγχώριας σοσιαλδημοκρατίας και τους εθισμένους στους
κώδικες διακυβέρνησης μετά το 53% του
1964 κεντρώους και κεντροαριστερούς. Η
πολυσυλλεκτικότητα του νέου κόμματος
ήταν το πολιτικό του πλεονέκτημα και η μέθοδος της αυτοοργάνωσης την επικύρωσε
και την εγκλώβισε για πρώτη φορά σε ένα
κόμμα. Ολοι μπήκαν σε ένα καμίνι, αντιπαρατέθηκαν μεταξύ τους, συνυπήρξαν συγκρουσιακά στις κομματικές οργανώσεις,
στα συνδικάτα και τα φοιτητικά αμφιθέατρα,
αναμετρήθηκαν ανελέητα και «μάτωσαν».
Αλλά το καταστάλαγμα ήταν ένα κόμμα
εξουσίας με τον ίδιο τον Παπανδρέου αδιαμφισβήτητο οδηγό σε μια πορεία που δεν
είχε προηγούμενο: το πέρασμα στον σοσιαλισμό από τον περίφημο Τρίτο Δρόμο. Για
να αποκτήσει ιδεολογικό εξοπλισμό αυτή η
πορεία –σε μια περίοδο που η πάλη των
ιδεών είναι έντονη και με περιεχόμενο– ο
ίδιος ο Παπανδρέου κατέθεσε ιστορικά κείμενα, πέρα από την ιδρυτική διακήρυξη.
Με το άρθρο του «Ο Μαρξ, ο Λένιν και η
δικτατορία του προλεταριάτου», την μπροσούρα «Κοινωνικές τάξεις και φορείς του
σοσιαλιστικού μετασχηματισμού» και άλλα
παρεμφερή κομματικά ντοκουμέντα διέλυσε
συγχύσεις και έδωσε στο κίνημα ιδεολογική ταυτότητα και επιχειρήματα στη δημόσια αντιπαράθεση με τις άλλες δυνάμεις
του αριστερού τόξου. Ο μαρξισμός γίνεται
αποδεκτός από το πρώιμο ΠΑΣΟΚ απλώς
ως «εργαλείο ανάλυσης», οι λενινιστικές
και συναφείς εκδοχές για την επανάσταση
–ακόμη και διά των όπλων– αποδοκιμάζονται και οι εσωκομματικές φράξιες που τις
ασπάζονται εκκαθαρίζονται, παράλληλα με
τους «δεξιούς σοσιαλδημοκράτες».
Κατά έναν σχεδόν μαγικό τρόπο αυτή η
οριοθέτηση είχε δύο ευεργετικές συνέπειες. Πρώτον, έδωσε απαντήσεις σε θεωρητικά ζητήματα που καταπονούσαν το λαϊκό
κίνημα από την περίοδο του ΕΑΜ και κατά
τη δημοκρατική έκρηξη από το 1958 έως τη
δικτατορία μέχρι τις αδιέξοδες τριβές μεταξύ
και εντός των αντιστασιακών ομάδων μέσα
και έξω από τη χώρα επί χούντας. Ετσι
επέδρασε σαν μπούσουλας στους νέους
επιβάτες του τρένου της πολιτικοποίησης –
ειδικά της νεολαίας– που ξεκίνησε από τον
σταθμό της μεταπολίτευσης με ενθουσιασμό και πάθος αλλά σε μια διαδρομή χωρίς
ράγες. Με τις ιδεολογικές επεξεργασίες του

ο Ανδρέας Παπανδρέου –έχοντας ριζοσπαστικοποιηθεί ο ίδιος στη διάρκεια της δικτατορίας– διαμόρφωσε τις ράγες που έλειπαν.
Τώρα υπήρχαν απαντήσεις –ακόμη και για
τους κεντρογενείς, όχι μόνο για τους αριστερούς– για τον μαρξισμό, τον σοσιαλισμό,
τον ιμπεριαλισμό… Μόνο όσοι το έζησαν
μπορούν να το καταλάβουν.

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΚΟΙΝΟ ΤΟΠΟ ΤΩΝ «ΜΗ
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ»

Δεύτερον, ανακούφισε τις μετριοπαθείς
έως και συντηρητικές δυνάμεις που τον
ακολούθησαν παρασυρόμενες από την
προδικτατορική δράση του και τη δίνη που
δημιουργούσαν τα αντιδεξιά στοιχεία του,
αλλά είχαν επιφυλάξεις για τις αριστερές
εκφάνσεις του ΠΑΣΟΚ. Παλαιοί κεντρώοι,
προδικτατορικοί σοσιαλδημοκράτες, μεταπολιτευτικοί ριζοσπάστες βρήκαν ισορροπίες και συμφιλιώθηκαν με τις σοσιαλίζουσες αρχές του νέου κινήματος – παρότι τις
δαιμονοποιούσε η νεοδημοκρατική προπαγάνδα στο πλαίσιο της καταγγελίας του
Καραμανλή ότι ο Ανδρέας είναι «η Αριστερά
της Αριστεράς».
Κλείνοντας με αυτό τον αξιοθαύμαστο τρόπο τα ιδεολογικά μέτωπα και από τις δύο
πλευρές του, ο Ανδρέας Παπανδρέου βρήκε την ευκαιρία να συνδέσει ουσιαστικά το
ΠΑΣΟΚ με το ΕΑΜ –υπερβαίνοντας έτσι το
ΠΑΚ και την Ενωση Κέντρου ταυτόχρονα–
με στόχο να μαζικοποιήσει το κίνημα παρά
την πρώτη εκλογική απογοήτευση του 13%.
Πάνω στις μαρξίζουσες διακηρύξεις για κατάργηση της «εκμετάλλευσης ανθρώπου
από άνθρωπο» εδραίωσε το «κίνημα των
μη προνομιούχων» συνδέοντάς το απευθείας με τα χαρακτηριστικά του ΕΑΜ και τις
κοινωνικές αναφορές του. Το ΠΑΣΟΚ ορίζεται ως το κόμμα των εργατών, των αγροτών,
των μικρομεσαίων και της νεολαίας. Αν ήταν
ταινία θα ήταν εκπληκτικό ριμέικ του ΕΑΜ.
Αυτή η σύνδεση παρέκαμπτε εν μέρει τα χαρακτηριστικά του κινήματος του 114 και της
φοιτητικής εξέγερσης στη Νομική και το Πολυτεχνείο που εξελίχθηκαν στους δρόμους
της πρωτεύουσας, αλλά έδενε το ΠΑΣΟΚ
με τις ρίζες του λαϊκού κινήματος στην περιφέρεια και τον παλλαϊκό χαρακτήρα του
αντιστασιακού κινήματος στις πόλεις επί
Κατοχής.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ

Θα έλεγε κανείς ότι ο Παπανδρέου είχε
πλήρη ιστορική συναίσθηση των συνεπειών της δημιουργίας ενός κινήματος με τόσο
εκρηκτικό μείγμα στην ελληνική κοινωνία.

Ενδεχομένως να αντιλαμβανόταν και ότι
τα πράγματα μπορούσαν να του ξεφύγουν
προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση και η
αλήθεια είναι ότι στα πρώτα στάδια διέτρεξε τον κίνδυνο να τον καταπιεί το εγχείρημά του. Επικράτησε χάρη στη χαρισματική
προσωπικότητά του και την αποφασιστικότητα που έδειξε απέναντι στις εσωτερικές
συσπειρώσεις τις οποίες ο ίδιος είχε εντάξει
προηγουμένως. Αυτή η αποφασιστικότητα
έπεισε ότι επιδιώκει όχι να συντηρήσει ένα
κίνημα διαμαρτυρίας αλλά να διαμορφώσει
ένα κόμμα εξουσίας επαγγελλόμενος τον
σοσιαλισμό, μακριά τόσο από τις υπαρκτές
εφαρμογές του στην Ανατολή όσο και τις αόριστες αναθεωρήσεις του στη Δύση.
Η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ δεν είχε καμία ώσμωση με τον υπαρκτό σοσιαλισμό της σοβιετικής επικυριαρχίας ούτε με τις ιδεολογικές
αβεβαιότητες της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας ή του ευρωκομμουνισμού. Ακόμη
και οι αναφορές του στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα του Τρίτου Κόσμου και των
Αδεσμεύτων έχουν τακτικές επιδιώξεις: τη
συντήρηση του αγωνιστικού φρονήματος
στις γραμμές του. Ετσι , τα προδομένα οράματα, τις πολιτικές περιπέτειες και πρωτίστως το μαχητικό φρόνημα των τριών γενετο ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του συνδέθηκε
απευθείας με την αγωνιστική κουλτούραών
στις οποίες ανάβει καντήλια αλλά και από
τις οποίες αιμοδοτείται. Εχει το περίγραμμα
ενός σοσιαλιστικού κόμματος νέου τύπου
με ριζοσπαστικό χαρακτήρα, όπως προέκυπτε από τη ρητορική του και την επιλεκτική
υιοθέτηση ιδεολογικών όρων. Αλλά ταυτόχρονα προτάσσει τον πατριωτικό χαρακτήρα του με αναφορές στην τουρκική απειλή
στο Αιγαίο και στη Θράκη καθώς και στο
δράμα της Κύπρου. Αυτά τα στοιχεία δεν τα
δανείστηκε από κανένα υπερόριο πρότυπο.
Τα άντλησε κατευθείαν από την εγχώρια
Ιστορία, τις μνήμες και τις δραστηριότητες
των τριών γενεών που το 1974 συνυπήρχαν και αναζητούσαν τη σύνδεσή τους – για
πρώτη φορά, έπειτα από τέσσερις δεκαετίες, σε συνθήκες πλήρους ελευθερίας. Αυτός
ήταν ο λόγος για τον οποίο το ΠΑΣΟΚ ρίζωσε, διεύρυνε την ακτινοβολία του σε συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα και εντέλει
επέβαλε την παρουσία του με την εκλογική
νίκη του 1981.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου εδραίωσε την επικράτησή του όχι με παροχές, όπως λέει η
επιδερμική ανάλυση, αλλά με την ανάδειξη
της δικαίωσης αυτών των γενεών. Πράγματι, είδαν τα οράματά τους να ενσαρκώνονται στο πρόσωπο των εκπροσώπων
τους που βρέθηκαν στην εξουσία και τη
διακυβέρνηση.

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΠΟ ΜΕΣΑ

Οσα ακολούθησαν αργότερα είναι άλλη
ιστορία που άρχισε με τη φυσική αδυναμία
του ύστερου Παπανδρέου και κορυφώθηκε από τους επιγόνους του, στα χέρια των
οποίων το ρωμαλέο Κίνημα της Αλλαγής
μεταλλάχθηκε και κατεδαφίστηκε από μέσα.
Σήμερα, 43 χρόνια από τη Διακήρυξη της
3ης Σεπτέμβρη, μένει να αποδειχθεί –και
αυτό θα γίνει στις επόμενες εκλογές– αν το
ριμέικ του ΕΑΜ με το ΠΑΣΟΚ που σκηνοθέτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου μπορεί να
εξελιχθεί σε ριμέικ του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ, με σκηνοθέτη τον Αλέξη Τσίπρα αυτήν
τη φορά.
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

ΑΕΚ - Ατρόμητος 3-0
Η ΑΕΚ επικράτησε του
Ατρομήτου με 3-0 στο
ΟΑΚΑ και πέτυχε το δεύτερο διαδοχικό τρίποντο
στο πρωτάθλημα στο ντεμπούτο του Αργύρη Γιαννίκη. Αραούχο, Τσούμπερ
Ντίνος
και Βράνιες οι σκόρερ για
Μέλλιος
την Ένωση.
Η ΑΕΚ αναμετρήθηκε με
τον Ατρόμητο στο ΟΑΚΑ για την έκτη αγωνιστική της Super League Interwetten, με
την Ένωση να επικρατεί με 3-0, χάρη στα
γκολ των Αραούχο στο 24', Τσούμπερ στο
78' και Βράνιες στο 80ο λεπτό. Η Ένωση
δεν ενθουσίασε με την εικόνα της, ωστόσο

ήταν ανώτερη από τον Ατρόμητο σε γενικές
γραμμές και δικαίως επικράτησε των αξιομάχων Περιστεριωτών, στο ντεμπούτο του
Αργύρη Γιαννίκη στον πάγκο της ΑΕΚ. Η
Ένωση για κάποια διαστημάτα έβγαλε κάποια από τα στοιχεία που θέλει ο Γιαννίκης,
ωστόσο πρέπει να προσθέσει διάρκεια στο
παιχνίδι της.

Λαμία - Άρης 0-1
Ο Άρης πήρε το διπλό στην έδρα της Λαμίας, καθώς επικράτησε 1-0 με σκόρερ τον
Μπράμπετς στο 50ο λεπτό για την 6η αγωνιστική της Super League Interwetten. Με
δέκα παίκτες αγωνίζονταν οι γηπεδούχοι
από το 37ο λεπτό.
Ο Άρης επέστρεψε στις νίκες παίρνοντας
ένα σημαντικό διπλό σε μία δύσκολη έδρα,
όπως είναι αυτή της Λαμίας. Οι κίτρινοι
επικράτησαν 1-0 της ομάδας του Μιχάλη
Γρηγορίου για την 6η αγωνιστική της Super
League Interwetten, με τον Μπράμπετς να
σκοράρει με κεφαλιά στο 50ο λεπτό. Η Λαμία αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 37'
εξαιτίας αποβολής του Ελευθεριάδη. Με
αυτό το αποτέλεσμα, ο Άρης έφτασε τους

πέντε βαθμούς και είναι στην 8η θέση (είχε
ξεκινήσει το πρωτάθλημα με -6). Από την
άλλη, η Λαμία, η οποία πάλεψε στο παιχνίδι, είναι στην 12η θέση πάνω από Απόλλωνα και Ατρόμητο με τέσσερις πόντους.

“Η ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ” Κάποιος μισούσε έναν άνθρωπο που του είχε κάνει
κακό. Ήθελε να τον εκδικηθεί κάποια μέρα. Μα , σε λίγο καιρό,
γνώρισε τον Ιησού Χριστό. Τον εχθρό του δεν τον συνάντησε από
τότε. Κάποια φορά βρέθηκε σε μιά άλλη πόλη. Ήταν Κυριακή πρωϊ και
πήγε στην εκκλησία. Πριν ακριβώς από την Θεία Κοινωνία, αναγνώρισε
τον παλιό του εχθρό. Ταράχτηκε και βγήκε έξω σιωπηλά. Από τη μιά
σκεφτόταν τη σωτηρία του. Από την άλλη, δεν μπορούσε τον άνθρωπο
αυτό να τον συγχωρήσει. Τότε ήταν που το πνεύμα του Θεού του θύμισε
τα λόγια του Χριστού και φώναξε: “Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ, τον
συγχωρώ!” Γύρισε πίσω στην εκκλησία. Έτσι, με καθαρή καρδιά πήρε
μέρος στο δείπνο του Κυρίου.
Δυστυχώς, αδέλφια σκοτώνονται για κληρονομικές
διαφορές. Ανδρόγυνα που ενώθηκαν για μια ευλογημένη πορεία
μισούνται θανάσιμα. Και όλοι είναι χριστιανοί μυρωμένοι και
βαπτισμένοι. Πολλοί πηγαίνουν και κοινωνούν, χωρίς να έχουν
τακτοποιήσει τις σχέσεις τους με τους άλλους. Ο Χριστός είπε: “Πήγαινε
συμφιλιώσου με τον εχθρό σου και μετά ελεύθερα να πάρεις Θεία
Κοινωνία”. Ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό του Γολγοθά για χάρη μας.
Εμπρός λοιπόν όλοι μας, ας συμφιλιωθούμε με όλους που δεν τα πάμε
καλά. Τηλεφώνησε κάποιον και συμφιλιώσου μαζί του. Κάνε αυτό το
βήμα και να είσαι σίγουρος, η καρδιά σου θα γεμίσει με χαρά και
δύναμη Θεού. Στο ευχόμαστε ολόψυχα!

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

Στα προημιτελικά της Μόσχας και στα
τελικά των WTA Finals η Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη, από την περασμένη Δευτέρα Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, εξασφάλισε συμμετοχή στα WTA Finals,
που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο μήνα (8-17/11) στη Γκουανταλαχάρα (Μεξικό), με τη συμμετοχή των 8 κορυφαίων τενιστριών του πλανήτη.
Στο πλαίσιο του «γύρου των 16» στο τουρνουά της Μόσχας, με
αντίπαλο την Ρωσίδα Άννα Καλίνσκαγια (Νο 125), η Σάκκαρη
πήρε σχεδόν άκοπα τη νίκη.
Με το σκορ στο 1-0 σετ (6-2) υπέρ της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και την Καλίνσκαγια να βρίσκεται πίσω στο δεύτερο με
0-1 γκέιμ, η Ρωσίδα τενίστρια εγκατέλειψε τον αγώνα.
Στα προημιτελικά, αντίπαλος της Σάκκαρη στο τουρνουά της
ρωσικής πρωτεύουσας θα είναι η νικήτρια του αγώνα μεταξύ
της Ρουμάνας Σιμόνα Χάλεπ και της Ρωσίδας Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

Άιντραχτ - Ολυμπιακός 3-1
Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε
να φύγει με κάτι από τη Γερμανία, ηττήθηκε 3-1 από την
ανώτερη Άιντραχτ, όμως παραμένει δυνατά στο κόλπο
της πρόκρισης στην επόμενη
φάση του Europa League.
Μπορέ (26'), Τουρέ (45') και
Καμάντα (59') οι σκόρερ των
Γερμανών. Το 1-1 είχε πετύχει
ο Αραμπί (30'). Ο Ολυμπιακός
δεν κατάφερε να πάρει κάνει
από τo Deutsche Bank Park.
Η Άιντραχτ επικράτησε 3-1 των ερυθρόλευκων για τη τρίτη αγωνιστική του Europa
League. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι και

το επιβεβαίωσαν με το σκορ.
Η Άιντραχτ άνοιξε το σκορ
με τον Μπορέ στο 26', ισοφάρισε ο Ελ Αραμπί στο 30'
με πέναλτι, ενώ στη συνέχεια
"κλείδωσαν" το ματς για τους
Γερμανούς οι Τουρέ (45') και
Καμάντα (59').
Ο Ολυμπιακός παραμένει
δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης στην επόμενη φάση,
καθώς είναι δεύτερος με έξι
πόντους, στο -1 από την
πρωτοπόρο Άιντραχτ. Η Φενέρμπαχτσε
βρίσκεται στην 3η θέση με δύο πόντους,
ενώ έχει έναν πόντο η Άντβερπ.

Κοπεγχάγη – ΠΑΟΚ 1-2
– Νίκη κορυφής για τον
«δικέφαλο» του Βορρά
Ο ΠΑΟΚ έφυγε αλώβητος από την Κοπεγχάγη και έπιασε πρωτιά στον όμιλο.
Οι Δανοί έμειναν με δέκα παίκτες στο
8′, Σίντκλεϊ και Ζίβκοβιτς σκόραραν στο
πρώτο μέρος και παρά το άγχος στο φινάλε η ομάδα του Λουτσέσκου επικράτησε με 2-1.

Η νίκη του ΠΑΟΚ έστειλε
την Ελλάδα στη 16η θέση

Η Ελλάδα με τους 500 βαθμούς που
πρόσθεσε η νίκη του ΠΑΟΚ στη βαθμολογία της χώρας προσπέρασε Τσεχία και
Κύπρο και βρίσκεται στη 16η θέση και είναι
μόλις 200 βαθμούς πίσω από τη 15η θέση
που είναι η Κροατία. Ακόμη 500 βαθμούς
πρόσθεσε στη βαθμολογία της Ελλάδας
στην UEFA ο ΠΑΟΚ επί της Κοπεγχάγης
στη Δανία. Μια επικράτηση και 500 βαθμοί
κόντρα σε μια χώρα που βρίσκεται πίσω
από την Ελλάδα στη βαθμολογία.
Αντίθετα δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός
στη Γερμανία καθώς ηττήθηκε με 3-1 από
την Άιντραχτ με αποτέλεσμα αυτή τη φορά
να μη δώσει βαθμούς στην Ελλάδα.
Με τη νίκη του ΠΑΟΚ όμως η χώρα μας ανέβηκε στην 16η θέση στη βαθμολογία, προσπέρασε Τσεχία και Κύπρο και συνεχίζει να
δίνει τη μάχη της για να μπορέσει να βρεθεί
στο τέλος των ευρωπαϊκών διοργανώσεων

στην 15η θέση και να κερδίσει ένα ακόμη
ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη σεζόν 2023-24.
Βρέθηκε με παίκτη παραπάνω στο 8′, με
υπέρ του 1-0 στο 19′ και με υπέρ του 2-0
στο ημίχρονο. Έκανε γιοα 65-70 λεπτά ότι
ήθελε στην κόντρα επίθεση και θα μπορούσε να σκοράρει περισσότερα γκολ. Δεν τα
πέτυχε, με αποτέλεσμα στο τέλος να αγχωθεί από το γκολ των Δανών, ωστόσο ο
ΠΑΟΚ κατάφερε να κρατήσει μέχρι το φινάλε το υπέρ του 2-1 στην Κοπεγχάγη και να
πιάσει κορυφή.
Στους εφτά βαθμούς ο δικέφαλος, έναν περισσότερο από την Κοπεγχάγη, την οποία
υποδέχεται στην Τούμπα την επόμενη αγωνιστική για να… τελειώσει με την πρόκριση
οριστικά και αμετάκλητα. Φοβερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο από τους οπαδούς και
των δύο ομάδων.

27

22 Οκτωβρίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος

Απόλλων Σμύρνης –
Αστέρας Τρίπολης 0-1
Πρώτη νίκη στην άκρως φιλόξενη Ριζούπολη για τον Αστέρα Τρίπολης.
Οπως και την περσινή σεζόν, ο Μπαράλες έκρινε την αναμέτρηση των
Αρκάδων με τον Απόλλωνα Σμύρνης.
Και το σερί του Αστέρα στη Ριζούπολη συνεχίζεται. Πάλι με γκολ του Χερόνιμο Μπαράλες, οι Αρκάδες πήραν
τη πρώτη τους φετινή νίκη, έχοντας το
απόλυτο στο «Γ. Καμάρας».
Για ακόμα μια σεζόν, η Ριζούπολη αποδείχθηκε ιδιαίτερα φιλοξένη για τον
Αστέρα Τρίπολης. Οπως και τη περσινή σεζόν, οι Αρκάδες επικράτησαν 1-0
του Απόλλωνα Σμύρνης, πάλι με σκόρερ
τον Μπαράλες! Πρώτη νίκη για τους «κυανοκίτρινους», παραμένει χωρίς τρίποντο η
«Ελαφρά Ταξιαρχία».
Μια αλλαγή σε σχέση με την τελευταία
11άδα που παρέταξε ο Φέστα στο «Βικελίδης», με τον Ιωαννίδη να παίρνει τη θέση
του Ντάουντα στην κορυφή της επίθεσης.
Tρεις έκανε ο Μίλαν Ράσταβατς, η μια αναγκαστική. Ο Σέρβος τεχικός άφησε εκτός

τον Παπαδόπουλο που δεν πατούσε καλά
στα δύο τελευταία παιχνίδια των Αρκάδων
με Ολυμπιακό και Βόλο, δίνοντας γάντια
βασικού στον Τσιφτσή, ενώ τη θέση του
Κανελλόπουλου πήρε ο Σόνι, σκόρερ του
μοναδικού τέρματος που έχουν σημειώσει
μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα οι «κιτρινομπλέ». Λίγο πριν τη σέντρα, προέκυψε και
η… εκτός προγράμματος, αφού ο Ατιένθα
ένιωσε ενοχλήσεις, τη θέση του στην 11άδα
πήρε ο Σανταφέ και εκείνη στο κέντρο της
αμυνας ο Βαλιέντε.

ΠΑΟΚ - Βόλος 4-4
Ένας απίστευτος Βόλος στην Τούμπα σόκαρε τον ΠΑΟΚ καθώς αν και ήταν πίσω
στο σκορ με 4-1 έως το 54' της αναμέτρησης κατάφερε να πετύχει τρία γκολ και να
ισοφαρίσει σε 4-4 παίρνοντας έναν σπουδαίο βαθμό.
Απίστευτος ο Βόλος μέσα στην Τούμπα σόκαρε τον ΠΑΟΚ σε παιχνίδι για την 6η αγωνιστική και έφυγε από τη Θεσσαλονίκη με
έναν σπουδαίο βαθμό και μια ισοπαλία, 4-4
αν και ήταν πίσω στο σκορ με 4-1 μέχρι το
54' της αναμέτρησης.
Η ομάδα της Μαγνησίας κατάφερε με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο μέρος και με
τον Αμπασκάλ να βοηθάει με τις αλλαγές
που έκανε σε αντίθεση με τον Λουτσέσκου
αρχικά να μειώσει με δύο τέρματα σε οκτώ
λεπτά, από τους Μπαρτόλο και Ροσέρο στο
54' και το 62' αντίστοιχα και στο 83' να φτάσει στην ισοφάριση με τον Ρινέρ ο οποίος
επίσης είχε περάσει ως αλλαγή στη διάρκεια του δευτέρου 45λεπτου.
Ο Βόλος χτύπησε από τα αριστερά της επίθεσης του, από εκεί πέτυχε τα δύο γκολ για
τη μείωση του σκορ με τους Μπαρτόλο και
Ροσέρο να βγαίνουν στην πλάτη του Τέιλορ
ενώ από εκεί έγινε και η σέντρα του Φεράρι
για τον Ρίνερ στο 83'.

Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Μαγνησίας και πάλι είχε σοκάρει τον ΠΑΟΚ προηγούμενη στο σκορ με το τέρμα του Φαν
Βερτ στο 14' με σουτ μέσα από την περιοχή.
Οι γηπεδούχοι που ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοση τους κατάφεραν μέσα σε
οκτώ λεπτά όχι μόνο να ισοφαρίσουν αλλά
να πάρουν και προβάδισμα δύο γκολ.
Ο Μιχαηλίδης πήρε την κεφαλιά στο 24' με
τον Γκρίλο να βρίσκει τη μπάλα και να την
στέλνει στα δίχτυα της ομάδας του. Εν συνεχεία με μαέστρο τον Μπίσεσβαρ ο ΠΑΟΚ
βρήκε δύο ακόμη τέρματα με τους Άκπομ
στο 30' για το 2-1 και τον Ζίβκοβιτς στο 32'
για το 3-1. Ενώ με σουτ του Σέρβου στο 42'
είχαμε το 4-1 με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στην ανάπαυλα.

ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός 1-2
Ο Ολυμπιακός πέρασε δύσκολα από τους
Ζωσιμάδες με τον Αραμπί να δίνει εν τέλει
τη λύση στο 84ο λεπτό και τους ερυθρόλευκους να επικρατούν 2-1 του ΠΑΣ Γιάννινα στην 6η αγωνιστική της Super League
Interwetten.
Δύσκολο ήταν το βράδυ για τον Ολυμπιακό στους Ζωσιμάδες, αλλά κατάφερε να
φύγει με το τρίποντο. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 2-1 του ΠΑΣ Γιάννινα για την 6η
αγωνιστική της Super League Interwetten.
Τη λύση έδωσε ο Αραμπί που πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 84ο λεπτό. Ο Αγκιμπού
Καμαρά άνοιξε το σκορ στο 17', ενώ στο 61'
με πέναλτι ισοφάρισε ο Εραμούσπε.
Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Ολυμπιακός πέρασε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με
14 πόντους και βρίσκεται στο +1 από ΑΕΚ,

ΠΑΟΚ και Βόλο. Στην 6η θέση με εννέα
πόντους στο +2 από τον ΟΦΗ είναι ο ΠΑΣ
Γιάννινα, που γνώρισε την πρώτη του ήττα
στο πρωτάθλημα.
Στην επόμενη αγωνιστική ο Ολυμπιακός
αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος
Καραϊσκάκης

Στις 27/10 ο αγώνας ΑτρόμητοςΠαναθηναϊκός – Το πρόγραμμα της
5ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος
Την Τετάρτη 27/10, στις 7 μ.μ., θα διεξαχθεί η σημαντικότερη αναμέτρηση για την
5η φάση του κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ
του Ατρομήτου και του Παναθηναϊκού.
Συνολικά, οι έντεκα από τους δώδεκα
αγώνες θα γίνουν το τριήμερο 26-28
Οκτωβρίου, ενώ το παιχνίδι της Κηφισιάς
με τον Απόλλωνα Σμύρνης προγραμματίστηκε για τις 3 Νοεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες της 5ης φάσης είναι νοκ-άουτ και οι νικητές προκρίνονται στους «16», όπου θα «μπουν» στη
διοργάνωση και οι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ,
ΑΕΚ και Αρης.
Το πρόγραμμα της 5ης φάσης: ΤΡΙΤΗ
26/10 15:00 Λεβαδειακός-Αστέρας Τρίπολης 15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Καλλιθέα 17:15 ΑΕΛ-ΠΑΣ Γιάννινα
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/10 14:00 ΑΕ Λευκίμμης-Αγιος

Νικόλαος 15:00 Ξάνθη-Ιωνικός 15:00 Ηλιούπολη-Λαμία 17:15
Πανσερραϊκός-Βόλος 19:00 Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 21:30
Παναχαϊκή-Παναιτωλικός
ΠΕΜΠΤΗ 28/10 15:00 Αχέρων ΚαναλακίουΟΦΗ 17:15 Τρίκαλα-Νίκη Βόλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/11 15:00 Κηφισιά-Απόλλων
Σμύρνης

Παναθηναϊκός - Ιωνικός 4-1
Ο Παναθηναϊκός σε ένα ακόμη εντός
έδρας παιχνίδι έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο και φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ τον
Ιωνικό, 4-1, έχοντας ως απόλυτο πρωταγωνιστή τον Καρλίτος που πέτυχε χατ
τρικ μετά από 3,5 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός ήταν απολαυστικός σε ένα ακόμη
εντός έδρας παιχνίδι. Πέτυχε και πάλι
τέσσερα γκολ επί του Ιωνικού τον οποίο
κέρδισε με 4-1 ενώ έφτασε τα 13 γκολ
σε τρεις αγώνες εντός έδρας καθώς οι
πράσινοι είχαν ρίξει τέσσερα τέρματα
και κόντρα στον Απόλλωνα Σμύρνης και
πέντε κόντρα στο Βόλο.
Το τριφύλλι έδειξε πως στη Λεωφόρο, όπου
έχει το απόλυτο, με τον κόσμο στο πλευρό
του μπορεί να συνδυάσει γκολ και θέαμα.
Πήρε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του με τον

Καρλίτος απόλυτο πρωταγωνιστή καθώς
πέτυχε χατ τρικ μετά από 3,5 χρόνια και
συγκεκριμένα μετά το 2018 ενώ ο Ισπανός φορ έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον
Μπεργκ το 2017 που πέτυχε τρία γκολ σε
αγώνα του Παναθηναϊκού.

Παναιτωλικός - ΟΦΗ 1-2
Ο ΟΦΗ επικράτησε 2-1 του Παναιτωλικού
στο Αγρίνιο παίρνοντας ένα πολύ σημαντικό διπλό με ανατροπή στην 6η αγωνιστική
της Super League Interwetten. Ο Νέιρα με
εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 61' έφερε
τούμπα το ματς.
Ένα πολύτιμο διπλό πανηγύρισε ο ΟΦΗ στο
Αγρίνιο. Οι Κρητικοί επικράτησαν 2-1 του
Παναιτωλικού και πανηγύρισαν την πρώτη

τους νίκη στη Super League Interwetten. Οι
Αγρινιώτες άνοιξαν το σκορ στο 7', ο ΟΦΗ
ισοφάρισε με αυτογκόλ του Μαλή στο 17',
ενώ ο Νέιρα έφερε το ματς τούμπα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 61'. Η ομάδα
του Νίκου Νιόπλια μετά από αυτό το αποτέλεσμα έφτασε τους επτά πόντους, είναι
στην 7η θέση, στο +2 από τον Παναιτωλικό
που έμεινε στους πέντε βαθμούς.

RELIGION
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Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: γιορτάζει τα 30 χρόνια στο θρόνο
Με τις παρεμβάσεις και τις κινήσεις του συνέβαλε στην εξάπλωση των Ορθοδόξων
Εκκλησιών σχεδόν σε όλο τον κόσμο, αποτελώντας τον πνευματικό πάστορα πάνω
από 300 εκατομμυρίων Ορθοδόξων, ενώ
αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα για την
επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής
της Χάλκης. Στις 22 Οκτωβρίου 1991, η Ιερά
Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου
εξέλεξε τον αρχαιότερο τότε Μητροπολίτη
Χαλκηδόνα Βαρθολομαίο στην κορυφή του
Οικουμενικού Πατριάρχη. Βρήκε στο πρόσωπο του Μητροπολίτη Βαρθολομαίου Αρχοντόν, του νέου πρωτεύοντος της Μητέρας
Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.
Τριάντα χρόνια αργότερα, ο 269ος διάδοχος του αποστόλου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, ιδρυτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, άφησε το σημάδι του με τον
πιο επιδραστικό τρόπο στην παγκόσμια
Ορθοδοξία.
Ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως,
Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος, με καταγωγή από το χωριό των Αγίων Θεοδώρων vμβρου, σε αυτό
το μακρύ ταξίδι στον Οικουμενικό Θρόνο,
είδε πολλούς από τους στόχους του και η
λαμπρότητα του Οικουμενικού Πατριάρχη
πραγματοποιήθηκε.
Δυναμικός ηγέτης
Δυναμικός ηγέτης, παθιασμένος πνευματικός πατέρας, εξέχουσα πνευματική προσωπικότητα, οικουμενικός άνθρωπος, ο
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος,
παρά τις τιμές και τις αναγνωρίσεις που
απολαμβάνει αυτά τα 30 χρόνια, δεν έπαψε να είναι ένας ταπεινός, απλός Διάκονος
της Εκκλησίας που χαίρεται που βρίσκεται
κοντά α, να φροντίσει την ελληνική διασπορά και, ταυτόχρονα, να διαχειριστεί τα κύρια
προβλήματα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, να
αγωνιστεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις θρησκευτικές ελευθερίες και να υπερασπιστεί τα δικαιώματα του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, όπου κι αν βρίσκεται.
Στα τριάντα χρόνια υπήρξαν πολλά σημαντικά γεγονότα, όπως η προετοιμασία της
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης
Εκκλησίας, που πραγματοποιήθηκε στην
Κρήτη το 2016, η ανασύσταση των Μητροπόλεων του Οικουμενικού Θρόνου και η
δημιουργία νέων σε διάφορα μέρη του κόσμου, η επαναλειτουργία της εκπαίδευσης
των Ελλήνων στην mbμβρο και η υποστήριξη της ομογένειας στην πόλη. Επιπλέον,
οι πρωτοβουλίες του Πατριαρχείου για την
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, για
διαχριστιανικό και διαθρησκευτικό διάλογο
και οι αμέτρητες προσπάθειες για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της
Χάλκης, έκλεισαν από το 1971.
1. Πράσινος Πατριάρχης
Από την πρώτη κιόλας στιγμή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έθεσε, με τις παρεμβάσεις
του στην κοινή γνώμη, το ζήτημα της προστασίας του πλανήτη γη. Έχει οργανώσει
μια σειρά συνεδρίων για τα οικοσυστήματα
που δοκιμάζονται από τη Μαύρη Θάλασσα
στον Αμαζόνιο, και από τον Βόρειο Πόλο
έως το Αιγαίο, καθώς και συνέδρια για μικρότερα οικοσυστήματα όπως ο Αργοσαρωνικός, υπό το φως του πώς ένα μικροκλίμα επηρεάζει τους ανθρώπους. Παρενέβη
σε διεθνή φόρουμ με το πρωταρχικό ζήτημα
του σεβασμού της δημιουργίας του Θεού,
στο οποίο ανήκει το περιβάλλον, στο οποίο

ο άνθρωπος δεν είναι κυρίαρχος αλλά εξαρτάται άμεσα από το φυσικό του περιβάλλον.
Το μήνυμα είναι «προστατέψτε το δημιούργημα του Θεού». Ο άνθρωπος δεν μπορεί
να είναι χωρίς φύση, πρέπει να τηρείται,
είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
2. Αξία διαλόγου
Αναδεικνύει σε όλα τα επίπεδα τον διάλογο μεταξύ διαφορετικών λαών, τον διάλογο
μεταξύ των διαφορετικών θρησκειών, μεταξύ Χριστιανών και μεταξύ Ορθοδόξων. Ο
διάλογος είναι το θεμελιώδες μέσο για την
επίτευξη της ειρηνικής συνύπαρξης των ανθρώπων, πιστεύει ο Βαρθολομαίος.
Σε Ορθόδοξο επίπεδο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συγκαλεί πολυάριθμες συναντήσεις και συναντήσεις των Προκαθημένων,
με αποκορύφωμα την Αγία και Μεγάλη
Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην
Κρήτη το 2016. Υποστηρίζει το διάλογο σε
διαχριστιανικό επίπεδο στο πλαίσιο επίσημου διαλόγου με τη Ρωμαιοκαθολική
Εκκλησία, αλλά και διμερείς διαλόγους με
άλλες χριστιανικές εκκλησίες και ομολογίες. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εργάζεται
συστηματικά για την προσέγγιση και τη συνεργασία των Χριστιανών σε θέματα κοινού
ενδιαφέροντος, όπως η κοινωνία και το περιβάλλον, ταξιδεύει στον κόσμο και συναντά
πρωτεύοντες άλλες Εκκλησίες, οι οποίοι
τον επισκέπτονται επίσης στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο. Στον Διαθρησκευτικό Διάλογο
ο ακαδημαϊκός διάλογος που υπάρχει με
το Ισλάμ και τον Ιουδαϊσμό συνεχίζεται, και
για αυτό το λόγο ο Οικουμενικός Πατριάρχης συγκαλεί διαθρησκευτικές συναντήσεις
όπως αυτές στην Κωνσταντινούπολη και
τις Βρυξέλλες (2001) λίγο μετά την επίθεση
στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη.
οι θρησκευτικοί ηγέτες του Χριστιανισμού,
του Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ καταδικάζουν κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης της
θρησκευτικής πίστης για άλλους σκοπούς.
Επιπλέον, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εργάζεται με συστηματικό τρόπο
και προωθεί τον Διάλογο Θρησκειών και
Πολιτισμών ως βασικό εργαλείο αμοιβαίας
κατανόησης και πρόληψης εντάσεων μεταξύ διαφορετικών λαών.
3. Αναδείξτε το ρόλο του Οικουμενικού
Πατριαρχείου
Αναδεικνύοντας το ρόλο του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, στο πανορθόδοξο πλαίσιο,
με την πιο σημαντική στιγμή των τελευταίων χρόνων την ανάθεση του Τόμου της Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας.
Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το
Οικουμενικό Πατριαρχείο άσκησε τα ιστορικά προνόμια που του επέβαλαν οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, αλλά και
η παράδοση της Εκκλησίας, όπως διαμορφώθηκε ανά τους αιώνες. Άλλωστε, παρά

την καθυστερημένη αντίδραση της
Μόσχας, δεν είναι η πρώτη φορά
που το Οικουμενικό Πατριαρχείο
ασκεί τα δικαιώματά του και παραχωρεί αυτοκέφαλη σε μια τοπική
Εκκλησία, αλλά αυτό συνέβη στο
πρόσφατο και μακρινό παρελθόν
με όλες τις νέες αυτοκέφαλες εκκλησίες που έλαβαν. αυτοκεφαλία.
Πατριαρχείο, όπως η Ρωσία, η
Σερβία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία,
η Εκκλησία της Ελλάδας, η Αλβανία κ.λπ.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος
παραχώρησε την Αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Τσεχικής Δημοκρατίας και της
Σλοβακίας το 1998 και ανοικοδόμησε την
Εκκλησία της Αλβανίας το 1992. Ο Καναδάς επέλεξε ικανούς και δυναμικούς Ιεράρχες. Πιο πρόσφατες είναι οι αλλαγές στις
Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και το
Ηνωμένο Βασίλειο, επιλέγοντας Ιεράρχες
με υψηλή μόρφωση και άξιοι για βασικές
θέσεις.
Στην εποχή του, ήταν επίσης δυνατό για
όλους τους Ιεράρχες του Θρόνου, από όλο
τον κόσμο, να εναλλάσσονται στην Αγία και
Ιερά Σύνοδο των Οικουμενικών Θρόνων.
4. Η ελληνική διασπορά της πόλης και
η νεολαία
Η ανησυχία του για την ελληνική κοινότητα
της Πόλης, της vμβρου και της Τένεδου συνεχίζεται επίσης, ειδικά για τους νέους. Την
εποχή του άνοιξαν τα ελληνικά σχολεία της
vμβρου και της Τένεδου, όπου φοιτούν περισσότεροι από 50 μαθητές. Ενδιαφέρεται
πολύ για το ορφανοτροφείο του Πρίγκιπα,
αν και δεν ξεχνά ποτέ τον τόπο καταγωγής του και κάθε φορά που του δίνεται η
ευκαιρία περνάει λίγες μέρες κοντά στους
συμπατριώτες του, στην mbμβρο όπου παρακολουθεί το καφέ του πατέρα του και το
σχολείο του νησιού.
5. Η επαναλειτουργία της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης
Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που έκλεισε από το 1971,
αφορά τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Είναι
πρόβλημα για πολλές χώρες και εκκλησίες
σε όλο τον κόσμο, χάρη στις συνεχείς προσπάθειες του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρεται
συχνά στην προσφορά της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης στην Εκκλησία και
στα θεολογικά γράμματα, αλλά και στην

άδικη διακοπή της δραστηριότητάς της,
πριν από μισό αιώνα. Η Ιερά Θεολογική
Σχολή ήταν εκκλησιαστικό εκπαιδευτικό κέντρο, φυτώριο Ιεραρχών, με σκοπό να παραμείνει πιστός στη βυζαντινή παράδοση
και στις πανορθόδοξες οικουμενικές αξίες
του πατριαρχικού θεσμού και στο οικουμενικό πνεύμα του Φαναρίου.
Βαρθολομαίος για τον κορονοϊό: «Το
στοίχημα δεν είναι η πίστη αλλά οι
πιστοί»
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος έχει εμβολιαστεί, έδωσε ένα
μήνυμα σχετικά με τη δοκιμασία που βιώνει
η ανθρώπινη φυλή λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό επικεφαλής
των πασχόντων μας, σε ερευνητές και ειδικούς που αναζητούν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και εμβόλιο για να σωθούν
από τον ιό, αλλά και όλους εκείνους που
εργάζονται ενεργά για την αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας. Η συμβολή αυτών των
ομάδων στην κοινωνία, τόνισε, “είναι ανεκτίμητη, είναι θυσία και αξίζει κάθε τιμή και
ευγνωμοσύνη. Αγγίζοντας το λεπτό θέμα
της πίστης και της τήρησης των μέτρων, τόνισε:” Το διακύβευμα δεν είναι πίστη αλλά οι
πιστοί, δεν είναι ο Χριστός αλλά οι Χριστιανοί μας, δεν είναι ο Άνθρωπος-Θεός αλλά
εμείς οι άνθρωποι. Η πίστη μας είναι βαθιά
ριζωμένη στις ρίζες του πολιτισμού μας. Η
πίστη μας είναι ζωντανή και καμία έκτακτη
ανάγκη δεν μπορεί να την περιορίσει ».
Εκκλησία της Ελλάδας: εκδηλώσεις με
αφορμή την 30η επέτειο από την εκλογή
του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον οικουμενικό θρόνο
Οι τιμητικές εκδηλώσεις με αφορμή την 30η
επέτειο από την εκλογή του Πατριάρχη
Βαρθολομαίου στον οικουμενικό θρόνο στις
22 Οκτωβρίου θα διοργανωθούν από την
Εκκλησία της Ελλάδος, μετά από πρόταση
του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

Χειροτονία διακόνου στην
Αρχιεπισκοπή Καναδά
Ακόμα έναν νέο κληρικό, που
θέλησε να ζήσει το μυστήριο
της ιερωσύνης, δέχθηκε αυτές τις μέρες η Αρχιεπισκοπή Καναδά. Συγκεκριμένα,
στις 14 Οκτωβρίου ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος
Καναδά κ. Σωτήριος τέλεσε
την εις Διάκονον χειροτονία
του π. Ευάγγελου Αναστασιάδη στον Άγιο Νικόλαο του
Τορόντο.
Άξιος!
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Αγ. Γλυκερίας /
Ευλαλίου Επισκο.
Λαμπούσης
Κύπρου/
Αβερκίου Επισκο.
Ιεραπόλεως

16 Σάββατο

17 Κυριακή

18 Δευτέρα

19 Τρίτη

Αγ.Ιακώβου
Αδελφοθέου /
Μακαρίου του
Ρωμαίου / Ιγνατίου
Α΄ Κων/πόλεως

Αγ. Αρέθα
Μ/ Μάρτυρος /
Σεβαστιανής /
Ουαλεντίνου/
Θεοφίλου εκ
Κιέβου

Αγ. Χρυσαφίου/
Μαρκιανού /
Μαρτυρίου /
Ταβιθάς της
φιλανθρώπου /
Μακαρίου
Επισκο. Κύπρου

Αγ. Δημητρίου
Μ/ Μάρτυρος /
Ιωάσαφ οσιομ.
1536
Κεδ εξ Αγγλίας

20 Τετάρτη

Αγ. Νέστορος
Μάρτυρος /
Πρόκλης συζύγου
Πιλάτου / Νέστορος
χρονογράφου
εκ Κιέβου

21 Πέμπτη

Αγ. Παρασκευά εκ
Ικονίου / Διομήδους
εκ Κύπρου /Αγγελή,
Γεωργίου, Μανουήλ
Νικολάου - Κρήτης

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑΝ»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ Α΄Κορ. 6:12-20)

Η ΦΥΓΗ ΠΟΥ ΣΩΖΕΙ
ΓΕΝΙΚΗ είναι η διαπίστωση σήμερα, ότι η
ατμόσφαιρα που αναπνέουμε, σε γενικές
γραμμές, είναι ατμόσφαιρα αποσυνθέσεως. Αυτή η αποσύνθεση είναι πιο έκδηλη στα ήθη μας. Σε όλα τα στρώματα της
σημερινής κοινωνίας τα ήθη έχουν πάρει
ένα δρόμο κατηφορικό και πολύ ολισθηρό. Αυτό το βλέπει όμως κανείς πιο πολύ
ίσως στο κύκλο των νέων ανθρώπων.
Εδώ η ανηθικότητα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, ώστε τελευταία να κινηθούν και
ειδικοί επιστήμονες (γιατροί, ψυχολόγοι,
κοινωνιολόγοι, παιδαγωγοί, δικαστικοί) για
να μελετήσουν το θέμα που είναι κίνδυνος
θάνατος για την κοινωνία και το Έθνος μας.
Πριν όμως από όλους τους «ειδικούς» έχει
μιλήσει το Πνεύμα του Θεού για το ζήτημα
αυτό πολύ καθαρά. Και ο μεγάλος αναμορφωτής του κόσμου ο Απόστολος Παύλος στο
σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα αναφέρει
τους λόγους για τους οποίους πρέπει να είναι
μισητή η ανηθικότητα στον Χριστιανό. Ας τον
παρακολουθήσουμε:
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΘΑ ΑΝΑΣΤΗΘΕΙ
Από τότε που ο αρχηγός της πίστεώς μας,
ο Ιησούς Χριστός, αναστήθηκε, από τότε,
το σώμα μας δεν εξαφανίζεται, αλλά γίνεται
άφθαρτο. Ας διαλύεται η σάρκα μας μέσα
στον τάφο, ας διασκορπίζονται τα μέλη μας
μέσα στα πελάγη και τους ωκεανούς ή τις

κορυφές των βουνών και τα πεδία των μαχών. Θα αναστηθεί και πάλι θαυματουργικώς και θα ενωθεί με την ψυχή. Εκείνο που
καταργεί ο πολυεύσπλαχνος Κύριος είναι,
όπως αναφέρει ο θείος Παύλος, η «κοιλία».
Η επιθυμία δηλαδή των φαγητών και των
ποτών δεν θα υπάρχει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, διότι ο Θεός «και ταύτην
και ταύτα καταργήσει». Το σώμα μας λοιπόν
πρέπει να παρουσιασθεί ενώπιον του Θεού,
ελεύθερο από κάθε δεσμό και υποδούλωση.
Ο Χριστός ήλθε και ελευθέρωσε τον όλο, τον
«ενιαίον άνθρωπον». Πώς λοιπόν να υποκύψουμε στην ακαθαρσία και στα δεσμά που
μας εξευτελίζουν; Δεν είναι ντροπή να φορέσουμε χειροπέδες; Και αν είναι αιχμαλωσία
η κοιλιοδουλία, μπορεί να αντιληφθεί ο καθένας μας τι εξευτελισμός είναι η παράδοσή
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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
Free estimates
προσφορά σας.

του στα δεσμά της ανηθικότητος, τα οποία
δένουν και την ψυχή.
Το σώμα έχει πλασθεί, όχι για να ζει ασώτως,
όχι για να είναι σπήλαιο παθών, όργανο ικανοποιήσεως κατωτέρων επιθυμιών, αλλά για
να είναι ναός του Θεού.
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ
Η αλήθεια αυτή δημιουργεί μια διπλή υποχρέωση. Αφ’ ενός μεν οφείλουμε να
φροντίζουμε και περιποιούμαστε το σώμα
μας, όπως φροντίζουμε κάθε ναό του Κυρίου
και αφ’ ετέρου να μην λησμονούμε, ότι δεν
μας ανήκει το σώμα μας, αλλά είναι κτήμα
του Ιησού Χριστού. Από την ημέρα που βαπτιστήκαμε στην αγία κολυμβήθρα, από τότε
γίναμε Χριστιανοί και λυτρωθήκαμε από την
αμαρτία, από τότε είμαστε κτήμα του Σωτήρα
μας. Μας εξαγόρασε ο Ιησούς «εκ της κατάρας του νόμου τω τιμίω του αίματι». Γι’ αυτό
και λέει σήμερα ο Απόστολος Παύλος «ουκ
εστέ εαυτών. Ηγοράσθητε γαρ τιμής». Δεν είμαστε λοιπόν μέλη του εαυτού μας. Είμαστε
μέλη του Ιησού Χριστού. Και βγάζει ο Απόστολος του Κυρίου το τρομερό συμπέρασμα:
Κι ερωτώ: Θα προτιμήσω λοιπόν, εγώ ο Χριστιανός το σώμα μου να γίνει δούλο της ακαθαρσίας και να μην είναι μέλος του Χριστού;
Θα περιφρονήσω Εκείνον που τόσο με τίμησε, ώστε να χύσει το αίμα Του για μένα και να
κάνει το σώμα μου άφθαρτο, για να παραδοθώ στην αγκαλιά της αμαρτίας; Μη γένοιτο

ποτέ να το κάνω αυτό. Και όμως αυτό κάνουν
όσοι ζουν ασώτως. Τρομάζουν όταν τους
πεις: Να πάρε αυτή την εικόνα του Χριστού
και πέταξέ τη στο βόρβορο. Πώς να το κάνω
αυτό; Σας λένε έκπληκτοι. Άπιστος δεν είμαι.
Και όμως κάτι τέτοιο κάνουν όταν τον εαυτό
τους, που είναι ζωντανή εικόνα του Θεού τον
μολύνουν και τον εξαχρειώνουν. Οι άγιοι του
Θεού, οι πραγματικοί Χριστιανοί, ξέρουν ότι
το σώμα τους είναι εκκλησία, ναός, μέλος του
Χριστού, γι’ αυτό προσέχουν πού θα πάνε
και πού θα σταθούν, όπως θα πρόσεχαν πού
θα τοποθετούσαν ένα άγιο δισκοπότηρο, μια
άγια εικόνα ή κάτι παρόμοιο. «Το πού θα καθίσω και τίνι προσεγγίσω και πού τα μέλη τα
σα προσανακλίνω. εις ποία έργα, εις ποίας
ταύτας πράξεις όλως χρήσωμαι τα φρικτά τε
και θεία» (Συμεών Ν. Θεολόγος) αποτελούσε
γι’ αυτούς φροντίδα μεγάλη.
Τα αμαρτήματα της ανηθικότητος ήταν και
είναι πληγή της κοινωνίας, ανατίναξη εθνών,
διάλυση οικογενειών, αποχωρισμός της ψυχής από τον Θεό, δηλαδή με μια λέξη θάνατος πολύπλευρος και αιώνιος. Γι’ αυτό η
προτροπή του Αποστόλου λέγει: «Φεύγετε
την πορνείαν» είναι ανάγκη να προσεχθεί
πολύ. Σήμερα που υπάρχουν τόσες παγίδες
με επιδεξιότητα στημένες, το «φεύγετε» του
Παύλου σημαίνει «μετά σπουδής ποιείσθε
την απαλλαγήν του κακού» (Χρυσόστομος).
Η αμαρτία, αγαπητοί μου, έχει θέλγητρα, γι’
αυτό αγρυπνείτε. Η φυγή εδώ σώζει.
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Chillies & Cheese Snack
Keftedes With Ouzo
•
•
•
•
•
•

1 kilo of lean ground lamb
4 slices bread (soaked in water, then
squeezed to remove liquids)
1 egg
1 Tbsp. Ouzo
2 medium sized onions, grated
1 clove garlic, crushed

•
•
•
•
•

1 Tbsp. parsley, finely chopped
2 Tbsp. fresh (1 Tbsp. dry) mint,
finely chopped
1 Tbsp. dry oregano
flour for dusting meatballs sunflower
oil or corn oil for shallow frying
salt and pepper to taste

1.
In a bowl,
combine the ground
lamb and the bread.
Add the onion, garlic,
parsley, mint, oregano,
egg, ouzo, salt and
Πήτερ
pepper.
Μινάκης
2.
Test out a
meatball for flavour by
cooking it quickly in the microwave or
fry one in a skillet. Adjust for seasoning.
Cover the bowl with plastic wrap and
refrigerate for at least 3 hours for the
flavours to marry.
3.
Use your hands to mix all the
ingredients.
4.
Roll into small balls (golf ball
size), dust with flour and fry in plenty of hot oil. When browned all over, drain meatballs on
paper towel to remove excess oil, then serve.

Κεφτέδες Με Ούζο
•
•
•
•
•

1 κιλό άπαχο αλεσμένο αρνί
4 φέτες ψωμί (μουλιασμένο σε νερό,
στη συνέχεια στυμμένο για να φύγουν τα υγρά)
1 αυγό
1 κουταλιά της σούπας Ούζο
2 μεσαίου μεγέθους κρεμμύδια,
τριμμένα

•
•
•
•
•
•
•

1 σκελίδα σκόρδο, τριμμένο
1 κ.σ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο
2 κ.σ. φρέσκο (1 κ.σ. ξηρό) δυόσμο,
ψιλοκομμένο
1 κ.σ. ξερό ρίγανη
αλεύρι για αλεύρωμα
ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο
αλάτι και πιπέρι για γεύση

1.
Σε ένα μπολ, ανακατεύουμε το αρνί και το ψωμί. Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το
σκόρδο, τον μαϊντανό, τον δυόσμο, τη ρίγανη, το αυγό, το ούζο, το αλάτι και το πιπέρι.
2.
Δοκιμάζουμε ένα κεφτεδάκι για γεύση, μαγειρεύοντάς το γρήγορα στο φούρνο
μικροκυμάτων ή το τηγανίζουμε σε ένα τηγάνι και προσαρμόζουμε τοκαρύκευμα. Σκεπάζουμε το μπολ με πλαστική μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες
για να δέσουν οι γεύσεις.
3.
Χρησιμοποιούμε τα χέρια μας για να αναμείξουμε όλα τα συστατικά.
4.
Πλάθουμε σε μικρές μπάλες (μέγεθος μπάλας γκολφ), πασπαλίζουμε με αλεύρι
και τηγανίζουμε σε άφθονο καυτό λάδι. Όταν ροδίσουν παντού, στραγγίζουμε τα κεφτεδάκια σε χαρτοπετσέτα για να φύγει το περιττό λάδι και στη συνέχεια σερβίρουμε.

Ζάχαρη καρύδας: Γιατί και πώς να
την εντάξετε στη διατροφή σας
Η ζάχαρη καρύδας είναι ένα υποκατάστατο
της λευκής ζάχαρης με χαμηλό γλυκαιμικό
δείκτη, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Πόσοι, όμως, από εσάς ξέρετε να τη
χρησιμοποιείτε στις συνταγές σας;
Ας μάθουμε πρώτα τι είναι η ζάχαρη
καρύδας
Με καταγωγή από τη Νοτιοανατολική Ασία
(Ινδονησία, Φιλιππίνες), η ζάχαρη καρύδας
προέρχεται από τον χυμό του άνθους μιας
συγκεκριμένης ποικιλίας κοκοφοίνικα. Για
να καταφέρουν να τον συλλέξουν, ανεβαίνουν στα δέντρα, ώστε να πάρουν το χυμό

από τα λουλούδια. Αφού τον πάρουν, τον
βράζουν ώστε να εξατμιστεί το υγρό στοιχείο και να κατακάτσει η ζάχαρη. Οι ειδικοί
δηλώνουν ότι πρόκειται για μια ζάχαρη με
μεγάλη διάρκεια ζωής καθώς ο κοκοφοίνικας είναι ένα δέντρο που ανθίζει με λίγο
νερό.
Το σημαντικό ατού της
Η ζάχαρη καρύδας αποτελείται κυρίως από
σακχαρόζη, όπως και η λευκή ζάχαρη. Περιέχει όμως και ινουλίνη, μια προβιοτική
φυτική ίνα, που εμποδίζει την απορρόφηση
των γλυκιδίων, μειώνοντας κατά πολύ τον

•
•
•
•
•

1 cup all purpose white flour
1 cup whole wheat flour
1 heaping Tbsp. of baking powder
2 eggs
6 Tbsp. of plain Greek yogurt

•
•
•
•

6 Tbsp. of olive oil
1/2 cup grated Kefalograviera
1 Tbsp. of Boukovo (red chili flakes)
salt & pepper to taste

1.
Add all your ingredients
into one big bowl and mix until
thoroughly incorporated. The
dough should be wet but firm
(add some more yogurt and oil if
too dry, more flour if too wet).
2.
Turn on your stovetop
to a medium-low, place the nonstick pan on the burner with the
cover on and allow the pan the
warm up for about 5-7 minutes.
3.
Without pouring any oil
into the pan, use a teaspoon to
scoop and place pieces of dough
in the pan. Cover with the lid and
cook for 6-7 minutes and flip and
cook another 6-7 minutes.
4.
Repeat step#3 for the second batch. This recipe makes about 30 pieces. Serve
warm or room temperature.

Σνακ με Τσίλι & Τυρί
•
•
•
•
•

1 φλιτζάνι λευκό αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
1 φλιτζάνι αλεύρι ολικής άλεσης
1 κυταλιά της σούπας. μπέικιν
πάουντερ
2 αυγά
6 κ.σ. απλό ελληνικό γιαούρτι

•
•
•
•

6 κ.σ. ελαιόλαδο
1/2
φλιτζάνι
τριμμένη
κεφαλογραβιέρα
1 κουταλιά της σούπας μπούκοβο
(νιφάδες κόκκινου τσίλι)
αλάτι και πιπέρι για γεύση

1.
Προσθέτουμε όλα τα υλικά σε ένα μεγάλο μπολ και ανακατεύουμε μέχρι να ενσωματωθούν καλά. Η ζύμη πρέπει να είναι υγρή αλλά σφιχτή (προσθέτουμε λίγο γιαούρτι
και λάδι αν είναι πολύ στεγνό, περισσότερο αλεύρι αν είναι πολύ υγρό).
2.
Τοποθετούμε το αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά με το κάλυμμα και αφήνουμε το τηγάνι να ζεσταθεί για περίπου 5-7 λεπτά.
3.
Χωρίς να ρίξουμε λάδι στο τηγάνι, χρησιμοποιούμε ένα κουταλάκι του γλυκού για
να πάρουμε τη ζύμη και τοποθετούμε τα κομμάτια ζύμης στο τηγάνι. Σκεπάζουμε με το
καπάκι και μαγειρεύουμε για 6-7 λεπτά και αναποδογυρίζουμε και ψήνουμε για άλλα 6-7
λεπτά.
4.
Επαναλαμβάνουμε το βήμα#3 για τη δεύτερη παρτίδα. Αυτή η συνταγή κάνει
περίπου 30 κομμάτια. Σερβίρουμε ζεστά ή σε θερμοκρασία δωματίου.
γλυκαιμικό δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή του γλυκαιμικού
δείκτη είναι μόλις 35, ακριβώς
το μισό από την κανονική ζάχαρη (70). Όλα τα προϊόντα
με αυτά τα χαρακτηριστικά
προστατεύουν τον οργανισμό
μας μακροπρόσθεσμα από τον
διαβήτη Τύπου Β. Η ζάχαρη
καρύδας περιέχει και πολλά
μεταλλικά στοιχεία, όπως κάλλιο, μαγνήσιο και σίδηρο αλλά
και αντιοξειδωτικά. Ωστόσο, οι
ποσότητες που καταναλώνουμε είναι μικρές για να μπορέσουμε να επωφεληθούμε από
αυτά τα θρεπτικά συστατικά.
Δεν παύει να είναι ζάχαρη…
Το ότι περιέχει κάποια θρεπτικά συστατικά
δεν σημαίνει ότι μπορούμε να την καταναλώνουμε χωρίς μέτρο. Η ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα οποιασδήποτε ζάχαρης
είναι 25 γρ. την ημέρα είτε πρόκειται για λευκή, μαύρη, καρύδας ή μέλι. Το καλό με τη
ζάχαρη καρύδας είναι ότι επειδή έχει ιδιαίτερο άρωμα, χρειάζεται λιγότερη ποσότητα

για να δώσει τη γλύκα στα επιδόρπιά μας.
Με ποιες συνταγές ταιριάζει πιο πολύ
Οι νότες καραμέλας παντρεύονται ιδανικά
με εξωτικές συνταγές, όπως ο ψητός ανανάς, το φλαν καρύδας ή το banana bread.
Επίσης ταιριάζει πολύ σε κρέμες -για τα
παιδιά ή τους μεγάλους- και σπιτικά μπισκότα. Μπορείτε να τη συνδυάσετε τέλεια
και με τις νιφάδες καρύδας στα επιδόρπιά
σας, ώστε να έχετε μια πιο ολοκληρωμένη,
μεστή και γλυκιά γεύση.
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