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28
28ηη Οκτωβρίου
Οκτωβρίου –
– Επέτειος
Επέτειος του
του «Όχι»,
«Όχι»,
ημέρα
ημέρα μνήμης
μνήμης και
και εθνικής
εθνικής υπερηφάνειας
υπερηφάνειας
Ημέρα τιμής και
μνήμη για τους
όπου γης Έλληνες
η σημερινή καθώς
συμπληρώνονται 81
χρόνια από την ημέρα
που ξεκινούσε να
γράφεται μία ακόμη
ένδοξη σελίδα στη
μακραίωνη ελληνική
ιστορία.

Το «ύστατο χαίρε» στη
σπουδαία γυναίκα και
πολιτικό, Φώφη Γεννηματά,
απηύθυναν χιλιάδες κόσμου
που τη συνόδευσαν μέχρι το
Α΄Νεκροταφείο Αθηνών, όπου
ετάφη. Καλό ταξίδι…

Χρόνια Πολλά
Ελλάδα, Τιμή και Δόξα
στους Ήρωες μας!

σελίδα 6

Το νέο Υπουργικό
Συμβούλιο του Καναδά
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau παρουσίασε την
Τρίτη το νέο του υπουργικό συμβούλιο που θα
καθοδηγήσει την κυβέρνηση των Φιλελευθέρων
σελίδα 4
στην τρίτη θητεία τους.

The HHF and Heritage Toronto
honour site of the first Greek
community centre
The Hellenic Heritage Foundation (HHF) and Heritage Toronto
are honouring this Saturday (30/10) the site of the first Greek
community centre in Ontario, the birthplace of
one of Toronto’s strongest ethnic communities:
σελίδα 7
170 Jarvis Street.

Σύστημα «Eispraxis»:
Το ηλεκτρονικό «όπλο»
της ΑΑΔΕ για την
είσπραξη οφειλών

Προσεχώς τέλος οι
αντικειμενικές αξίες,
ευθυγραμμίζονται
με τις εμπορικές

Bank of Canada
warns on prolonged
inflation, ends bondbuying program

Ontario reveals plan
to lift all COVID-19
restrictions by
March next year

σελίδα 8

σελίδα 8
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

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

S p e c i a l s e f f e c t i v e O c t o b e r 2 9 th t i l N o v e m b e r 4 th, 2 0 2 1

Now Selling

Beer, Wine & Cider

Product of Mexico

Fresh Asparagus

1

99

Ontario Raised Pork

lb 2.18 kg

99
lb/6.59 kg

14

Chapman’s

99
/each

Gain Liquid

Fleecy

1.47 lt

1.36 lt

6

99
/each

2

4

lb/33.05

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

3

/each

4

99
/each

/100 g

425 g

3

Sliced Bread

99

Five Roses

828 ml

10 kg

2

49

/each

Wonder

/each

Hot Dog or
Hamburger Buns

All Purpose Flour

8’s

2 11
/each

/100 g

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

Two Scoops Raisin
Brand Cereal

Palmolive

49

2

99

Wonder

/each

Liquid Dish Detergent

Fabric Softener

13.56 lb

Kellogg’s

99

99

Austrian Emmenthal Cheese

49

Fine Filtered Milk

Super Frosty 18x75 ml

Laundry Detergent

Deli Sliced

11.29 lb

Natrel

Cream
Chicken Burgers, Strips Ice
Super Cones 8x120 ml
Super Sandwiches 12x120 ml
or Nuggets

7

lb/3.28 kg

/Bunch

99

1

49

Oven Roast Turkey Breast

Capless Prime Rib Roast
or Steaks

700 g

99

Canadian Raised“AAA” Grade or Higher Deli Sliced Cuddy Brand

Rib End Pork Chops

2

Royal Gala Apples

1

¢

lb/4.39 kg

Ontario Grown

Kale, Collard or
Dandelions

Florida Red Grapefruits

99

Janes Pub Style

Ontario Grown

Product of USA

99
/each

2

49
/each
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H παρέλαση του Άγιου Βασίλη στο
Τορόντο γίνεται ξανά διαδικτυακά

Αυξήσεις των επιτοκίων οσονούπω
Η Τράπεζα του Καναδά προειδοποιεί ότι οι αυξήσεις
των επιτοκίων ενδέχεται να έρθουν νωρίτερα από το
αναμενόμενο
Η Τράπεζα του Καναδά προειδοποιεί ότι
ο πληθωρισμός θα
παραμείνει υψηλότερος για περισσότερο
από ό,τι προέβλεπε προηγουμένως
και σηματοδότησε ότι μια αύξηση των
επιτοκίων μπορεί να έρθει νωρίτερα
από το αναμενόμενο.
Η κεντρική τράπεζα ανακοίνωσε την
περασμένη Τετάρτη ότι τώρα προβλέπει ότι
οι ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού θα συνεχίσουν την ανοδική τους ταλάντευση κατά το
υπόλοιπο έτος, κατά μέσο όρο στο 4,75%
και θα είναι 3,4% το επόμενο έτος, από την
προηγούμενη πρόβλεψή της για 2,4%, προτού επιστρέψει στο ο στόχος του 2% έως
το 2023.
Η ώθηση της αύξησης των τιμών δημιουργήθηκαν διότι οι παγκόσμιες δυνάμεις
έχουν κολλήσει στις αλυσίδες εφοδιασμού,
έχουν αυξήσει το κόστος για τις εταιρείες και
έχουν περιορίσει την προσφορά αγαθών σε
ζήτηση. Η τράπεζα αναμένει ότι τα χειρότερα προβλήματα εφοδιασμού θα σημειωθούν στο τέλος του έτους.
Στις πιέσεις προστίθενται οι υψηλότερες
τιμές για τη βενζίνη και το φυσικό αέριο,
καθώς και η ανάκαμψη των τιμών για ορισμένες προσωπικές υπηρεσίες, όπως ξενοδοχεία και ναύλα πτήσεων.
Ωστόσο, η τράπεζα είπε ότι η οικονομία
έχει ανακάμψει αρκετά ώστε να τερματίσει
το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων
που στοχεύει στην ενθάρρυνση χαμηλότερων επιτοκίων, αλλά η ανάκαμψη απέχει πολύ από το να ολοκληρωθεί, και γι'
αυτό διατήρησε το βασικό της επιτόκιο στο
0,25% .
Οι αγορές ομολόγων θα επανέλθουν στο
σημείο όπου η τράπεζα ουσιαστικά θα σταματήσει να δίνει ώθηση στην οικονομία και
μάλλον θα διατηρήσει αυτό που υπάρχει
ήδη.
Στην προοπτική της Τετάρτης, η τράπεζα
προτείνει ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων
θα μπορούσαν να ξεκινήσουν νωρίτερα
από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, ήδη
από το δεύτερο τρίμηνο του 2022, «αν και
οι πολύ ασυνήθιστες προκλήσεις για το
άνοιγμα μιας οικονομίας καθιστούν αυτό
το χρονοδιάγραμμα πιο αβέβαιο από το

συνηθισμένο».
Στην έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική, η Τράπεζα του Καναδά μείωσε τις προσδοκίες της για ανάπτυξη της καναδικής
οικονομίας φέτος στο 5,1% από την προηγούμενη πρόβλεψή της για 6,0%. Η ανάπτυξη το επόμενο έτος αναμένεται τώρα
να φτάσει στο 4,3%, χαμηλότερα από 4,6%
παλαιότερη πρόβλεψη.
Η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε ότι η
οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να επιβραδυνθεί αν υπάρξει αναζωπύρωση των
κρουσμάτων COVID-19, με την τράπεζα να
επισημαίνει στοιχεία ότι η ανοσία των εμβολίων μπορεί να εξασθενίσει ταχύτερα από
ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.
Από την άλλη πλευρά, τα νοικοκυριά μπορεί
να αποφασίσουν να αρχίσουν να ξοδεύουν
περισσότερες από τις αποταμιεύσεις τους
νωρίτερα, αν αισθάνονται πιο άνετα λόγω
των υψηλών ποσοστών εμβολιασμού, κάτι
που θα προκαλούσε αύξηση στη ζήτηση και
θα ενισχύονταν οι πληθωριστικές πιέσεις.
Ομοίως, η προοπτική προειδοποιεί ότι οι
προσωρινοί παράγοντες που οδηγούν τον
πληθωρισμό θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο επίμονοι και να οδηγήσουν την αύξηση των μισθών που τροφοδοτεί από μόνη
της μια πληθωριστική σπείρα.
Αν και η χώρα έχει ανακτήσει τα τρία εκατομμύρια θέσεων εργασίας που χάθηκαν
κατά τη διάρκεια της ύφεσης του COVID-19
πέρυσι, η ανεργία παραμένει πάνω από
τα προ πανδημίας επίπεδα και ορισμένοι
εργοδότες δυσκολεύονται να προσλάβουν
εργαζομένους.
Η τράπεζα είπε ότι οι ελλείψεις εργατικού
δυναμικού θα μπορούσαν να επιμείνουν
καθώς περισσότεροι Καναδοί εκτός εργασίας προσπαθούν να αποκτήσουν εκ νέου
δεξιότητες και να εγκαταλείψουν βιομηχανίες όπως εστιατόρια και μπαρ που έχουν
ανάγκη από εργάτες.
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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Άγιος
Βασίλης δεν θα κάνει
πορεία στους δρόμους του Τορόντο.
Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την
Παρασκευή ότι η 117η Πρωτότυπη
Παρέλαση του Άγιου Βασίλη θα είναι μια εκδήλωση που θα μεταδοθεί
μόνο διαδικτυακά φέτος.
«Είμαστε απογοητευμένοι και είμαι
σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά μέλη του κοινού που είναι απογοητευμένα», είπε ο Κλέι
Τσάρτερς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της παρέλασης,το απόγευμα της
Παρασκευής.
"Ανυπομονούσαμε να επιστρέψουμε στο
δρόμο. Συνεχίζουμε να ανυπομονούμε να
επιστρέψουμε στο δρόμο και ξέρουμε ότι
θα επιστρέψουμε στους δρόμους για να
γιορτάσουμε τις διακοπές με τους κατοίκους
του Τορόντο το 2022. Και στο μεταξύ, εμείς
ξέρετε ότι έχουμε ένα υπέροχο σόου που θα
μεταδοθεί απευθείας στο σπίτι όλων, ώστε
να μπορούν να γιορτάσουν την έναρξη της
εορταστικής περιόδου στις 4 Δεκεμβρίου."
Ο Τσάρτερς είπε ότι η απόφαση να μην γίνει
η παρέλαση αυτοπροσώπως φέτος ελήφθη
πριν από αρκετές εβδομάδες, δεδομένου
του χρόνου που απαιτείται για τον προγραμματισμό της εκδήλωσης.
Σημείωσε ότι ο οργανισμός του έλαβε υπόψη αρκετούς παράγοντες στην απόφασή
αυτή, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών
κάτω των 11 ετών που εξακολουθούν να
μην πληρούν τα κριτήρια για να λάβουν το
εμβόλιο COVID-19 και οι διοργανωτές της
παρέλασης δεν θα μπορούσαν να ελέγχουν
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

την πρόσβαση, να ελέγξουν την κατάσταση
εμβολιασμού και να επιβάλλουν κανόνες
φυσικής απόστασης και σωστή κάλυψη.
"Όχι μόνο η συντριπτική πλειονότητα των
κατοίκων του Τοροντο είναι πλέον εμβολιασμένοι, αλλά οι δείκτες δημόσιας υγείας και
υγείας είναι σταθεροί. Ο επικεφαλής ιατρός
υγείας είπε ότι υπάρχει ελάχιστος κίνδυνος
που σχετίζεται με τη συγκέντρωση ατόμων
και οικογενειών σε υπαίθριες εκδηλώσεις,
εφόσον λαμβάνονται βασικά δημόσια μέτρα
και τηρούνται, συμπεριλαμβανομένης της
κάλυψης όταν η απόσταση δεν μπορεί να
διατηρηθεί», έγραψε ο Μάρτιν.
Η παρέλαση, που πραγματοποιείται από
το 1905, συνήθως σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου στο
Τορόντο. Οι δρόμοι του κέντρου θα γέμιζαν
με χιλιάδες θεατές, κυρίως ενθουσιασμένα παιδιά που ήθελαν να δουν τον Άγιο
Βασίλη.
Η παρέλαση τυπικά περιλαμβάνει πολύχρωμα άρματα, μπάντες και εκατοντάδες
συμμετέχοντες μαζί με τον Άγιο Βασίλη.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη φετινή
παρέλαση του Άγιου Βασίλη στις 4 Δεκεμβρίου στις 7 μ.μ. σε CP24, CTV και CTV2.
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Το νέο Υπουργικό Συμβούλιο του Καναδά

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau παρουσίασε
την Τρίτη το νέο του υπουργικό συμβούλιο που θα καθοδηγήσει την κυβέρνηση των Φιλελευθέρων στην τρίτη θητεία
τους. Οι νεοσύλλεκτοι και οι βετεράνοι υπουργοί που μετατέθηκαν σε νέα χαρτοφυλάκια έχουν λιγότερο από ένα μήνα
για να εγκατασταθούν στις νέες τους θέσεις εργασίας πριν
από την ανάκληση του κοινοβουλίου στις 22 Νοεμβρίου.
Ο πρωθυπουργός προκάλεσε μεγάλη έκπληξη ορίζοντας
την Mélanie Joly υπουργό Εξωτερικών κατά την τελετή
ορκωμοσίας του νέου υπουργικού συμβουλίου του στο
Rideau Hall. Η βουλευτής του Κεμπέκ γίνεται το πρόσωπο
του Καναδά στην υπεράσπιση σημαντικών θεμάτων στη
διεθνή σκηνή.
Πρόκειται για μια σημαντική προαγωγή για τη νεαρή γυναίκα που ήταν υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και
Επίσημων Γλωσσών στο προηγούμενο Κοινοβούλιο. Το
υπουργικό συμβούλιο του Justin Trudeau απαρτίζεται από
ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών, 19 + 19 στο σύνολο 38.
Ο Steven Guilbeault, ιδρυτής του Équiterre και περιβαλλοντικός ακτιβιστής, διορίστηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος μετά από μια πρώτη θητεία ως Υπουργός Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο
στη συνοδεία του Justin Trudeau τον επόμενο μήνα στη
Σκωτία για να συμμετάσχει στην COP26 για την κλιματική
αλλαγή.
Στο Υπουργείο Υγείας, ο οικονομολόγος Jean-Yves Duclos

καταλαμβάνει τη θέση που κατείχε η Patricia Hajdu από το
2019. Ο υπουργός Υγείας του Κεμπέκ, Christian Dubé, δήλωσε ικανοποιημένος με την επιλογή του Justin Trudeau.
Η νέα βουλευτής του Brome-Missisquoi, Pascale SaintOnge, διορίστηκε στο Υπουργείο Αθλητισμού, μόλις ένα
μήνα μετά την είσοδό της στην πολιτική σκηνή.
Το γεγονός ότι η Chrystia Freeland διατήρησε τη θέση της
ως υπουργός Οικονομικών και αναπληρώτρια πρωθυπουργός του Καναδά, δεν αποτελεί έκπληξη μια που είχε
ήδη προανακοινωθεί. Η βουλευτής του Gaspésie-Iles-dela-Madeleine Diane Lebouthiller διατηρεί το χαρτοφυλάκιο
των εθνικών εσόδων παρά τη δύσκολη τελευταία θητεία
της.
Από το Κεμπέκ ο François Philippe Champagne διατηρεί
το Υπουργείο Καινοτομίας, Επιστήμης και Βιομηχανίας. Ο
Pablo Rodriguez θα συνεχίσει το έργο του ως πολιτικός
υπασπιστής του Justin Trudeau στο Κεμπέκ και θα γίνει
υπουργός Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Για πρώτη φορά μετά την Kim Campbell το 1993, μια γυναίκα αναλαμβάνει τα ηνία του Υπουργείου Άμυνας. Ο Justin
Trudeau επέλεξε την Anita Anand για να εκπροσωπήσει το
υπουργείο, το οποίο έχει βυθιστεί σε ντροπή από τις πολυάριθμες καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις στο προσωπικό των καναδικών δυνάμεων.
Ο πρώην αστροναύτης Marc Garneau είναι ο μεγάλος χαμένος αυτής της τελετής ορκωμοσίας, καθώς αποκλείστηκε

από το υπουργικό συμβούλιο του Trudeau. Οι Φιλελεύθεροι
αναμένεται να του αναθέσουν στο εγγύς μέλλον μια διπλωματική θέση στο εξωτερικό.
Δημιουργήθηκε επίσης ένα νέο υπουργείο: το Υπουργείο
Ψυχικής Υγείας και Εξαρτήσεων. Επικεφαλής της θα είναι
η Carolyn Bennett. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής
εκστρατείας, ο Τζάστιν Τρουντό υποσχέθηκε να αναλάβει
δράση για τα θέματα ψυχικής υγείας, χρηματοδοτώντας τη
φροντίδα και τις υπηρεσίες σε ολόκληρο τον Καναδά. Αυτό
είναι ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
“Οι Καναδοί χρειάζονται ένα ισχυρό και ποικιλόμορφο
υπουργικό συμβούλιο για να υλοποιήσει τις προτεραιότητές τους και να συνεχίσει ο Καναδάς να κινείται
προς τα εμπρός για όλους. Αυτή η ομάδα θα ολοκληρώσει τον αγώνα κατά του COVID-19, θα υλοποιήσει
την παιδική φροντίδα των 10 δολαρίων την ημέρα, θα
βοηθήσει τους Καναδούς να βρουν ένα δικό τους σπίτι, θα αντιμετωπίσει την κλιματική κρίση και θα συνεχίσει να προωθεί τη συμφιλίωση με τους αυτόχθονες
πληθυσμούς. Μαζί, θα εργαστούμε ακούραστα για να
οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους
Καναδούς”.
~ Justin Trudeau, Πρωθυπουργός του Καναδά

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
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Την Κόρη (αρ. 670) του Μουσείου της Ακρόπολης θα
θαυμάσουμε στο Μουσείο του Τορόντο ROM
To 2022 η Ελλάδα θα στείλει στο
Τορόντο μια από τις πιο όμορφες
και πολύτιμες Κόρες της, για να
γιορτάσουμε όλοι μαζί τα 80 χρόνια
από τη σύναψη επίσημων διπλωματικών σχέσεων με τον Καναδά.
Τον Οκτώβριο του 2018, λίγες
εβδομάδες μετά την άφιξή μου στο
Τορόντο, είχα την τιμή να υποδεχθώ τον πρόεδρο του Acropolis
Museum - Μουσείο Ακρόπολης
καθηγητή κ. Δημήτριο Παντερμαλή, ο οποίος είχε προσκληθεί για
να δώσει μια διάλεξη στο Royal
Ontario Museum, κατόπιν ενεργειών του προκατόχου μου, αγαπητού συναδέλφου Alexandros Ioannidis. Σε εκείνη την
επίσκεψη συζητήσαμε πολύ το ενδεχόμενο
να συμφωνηθεί μια προσωρινή ανταλλαγή εκθεμάτων μεταξύ των δύο μουσείων.
Πράγματι, ο κ. Παντερμαλής περιηγήθηκε
για πολλοστή φορά την ελληνική πτέρυγα
του καναδικού μουσείου και εντόπισε δύο
παναθηναϊκούς αμφορείς, οι οποίοι θα
μπορούσαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για
αυτό το σκοπό. Από την Αθήνα ήξερε ήδη
ποιά ήθελε να στείλει: την εντυπωσιακή Αρχαϊκή Κόρη αρ. 670, μία από τις πιο όμορφες
της συλλογής του Μουσείου Ακρόπολης,
που διατηρεί ακόμη και σήμερα στοιχεία

από τον αρχικό της χρωματισμό. Τα χέρια
δόθηκαν με το διευθυντή του ROM κ. Josh
Basseches, αλλά χρειάστηκε να περάσουν
πάνω από δύο χρόνια για να υλοποιηθεί η
συμφωνία. Η αρχική μας πρόθεση ήταν η
άφιξη της Κόρης στο Τορόντο να ενταχθεί
στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 200
ετών από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, αλλά ενέσκηψε η πανδημία. Χάρη
στις υπερεντατικές προσπάθειες των στελεχών των δύο Μουσείων έχουμε πλέον τις
οριστικές ημερομηνίες: οι επισκέπτες ενός
από τα μεγαλύτερα μουσεία του Καναδά
θα μπορούν να θαυμάσουν από κοντά την
Κόρη αρ. 670 στην κεντρική αίθουσα υποδοχής του ROM από τις 12 Μαρτίου 2022

Επίσκεψη στελέχους του Γενικού
Προξενείου Τορόντο στο Winnipeg
(25-26 Νοεμβρίου 2021)
To Γενικό Προξενείο Τορόντο προγραμματίζει επίσκεψη κλιμακίου στο Winnipeg της
πολιτείας Manitoba το διάστημα από 25
έως 26 Νοεμβρίου 2021, για να παράσχει
προξενικές υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες που διαβιούν στην περιοχή.
Για την έγκαιρη προετοιμασία των προξενικών πράξεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν, το αργότερο έως
τις 19 Νοεμβρίου, μήνυμα στο toronto@
mfa.gr , αναφέροντας στον τίτλο του μηνύματος τη λέξη «MANITOBA» και στο κυρίως
σώμα του μηνύματος ακριβή στοιχεία επικοινωνίας τους καθώς και το θέμα, για το
οποίο επιθυμούν να εξυπηρετηθούν.
Οι προξενικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν,
τις ημέρες και ώρες που θα κοινοποιηθούν

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

έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2022.
H συγκυρία είναι ιδανική για πολλούς λόγους.
Πρώτα απ' όλα διότι, με την πολύτιμη υποστήριξη του Hellenic Heritage Foundation,
θα εκπονηθούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για μαθητές των
σχολείων του Τορόντο, στα οποία εδώ και
πολλά χρόνια και χάρη στις προσπάθειες
της Greek Community Of Toronto το μήνα
Μάρτιο δίνεται ειδική έμφαση στη διδασκαλία στοιχείων του ελληνικού πολιτισμού.
Δεύτερον, διότι με πρόταση της ελληνικής
καταγωγής κ. Effie Triantafilopoulos ο ίδιος
μήνας έχει ανακηρυχθεί από τη βουλή του

Οντάριο ως "μήνας ελληνικής πολιτιστικής
κληρονομιάς" σε όλη την πολιτεία. Τρίτον,
διότι το 2022 συμπληρώνονται 80 χρόνια
από την επίσημη σύναψη διπλωματικών
σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και Καναδά και η
συνεργασία δύο εκ των πιο σημαντικών πολιτιστικών ιδρυμάτων των δύο χωρών είναι
ένδειξη του βάθους και της ποιότητας που
έχουν οι σχέσεις μας. Και τελευταίο, διότι
ελπίζουμε όλοι ότι τότε επιτέλους θα έχουμε αρχίσει να βγαίνουμε οριστικά από τη
σκοτεινή αυτή περίοδο που μας έκλεισε στα
σπίτια μας και μας απέκλεισε από τη δυνατότητα να εκτιμούμε την ομορφιά των έργων
του ανθρώπου.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

Ελληνικό Κέντρο Μέτρησης
Ακοής (Ακουστικά Βαρηκοϊας)
στους ενδιαφερόμενους, στους χώρους της
Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Winnipeg:
St Demetrios Greek Orthodox
Church & MHCC
2255 Grant Avenue
Winnipeg, MB R3P 0S2 Canada

• 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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28η Οκτωβρίου – Επέτειος του «Όχι», ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας
Η 28η Οκτωβρίου 1940 θα παραμείνει πάντα μια ζωντανή δύναμη και ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού έθνους.
Η Θυσία των προγόνων μας ας γίνει για εμάς
χρέος ενότητας και προσήλωσης στα ιδανικά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας.
Με τον ηρωισμό των Ελλήνων μαχητών
του 1940, με τις νίκες στα πεδία των μαχών
αλλά και τη σκληρή Κατοχή, γράφτηκαν σελίδες πατριωτισμού στην ένδοξη ιστορία
της Χώρας μας. Η γενιά του ’40 απέδειξε για
μια ακόμη φορά, ότι το ιερό πάθος για την
ελευθερία της Πατρίδας είναι υπέρτατο καθήκον όλων των Ελλήνων.
Καθώς τιμούμε και φέτος τους υπερασπιστές των αξιών, των ιδανικών και του πατριωτισμού, η σημαία μας το σύμβολο του
έθνους μας, πρέπει να κυματίζει περήφανα
σε κάθε σπίτι και σε κάθε επιχείρηση, στέλνοντας το μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας.
Δόξα και Τιμή σε εκείνους που πολέμησαν
για να ζήσουμε εμείς ελεύθεροι!

ΠτΔ: «Το έπος του '40
μας θυμίζει όλα αυτά που
μπορούμε να πετύχουμε
όταν είμαστε ενωμένοι»

«Το έπος του ' 40 μας θυμίζει όλα αυτά που
μπορούμε να πετύχουμε όταν είμαστε ενωμένοι», δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, για την εθνική
επέτειο του «ΟΧΙ» και υπογράμμισε πως
«οι Ενοπλες Δυνάμεις εγγυώνται την ασφάλεια μας και προασπίζονται την πατρίδα
απέναντι σε κάθε απειλή».
«Η επέτειος του "ΟΧΙ" είναι μια μέρα τιμής
και υπερηφάνειας για το έθνος μας. Μια
ένδοξη στιγμή της ιστορίας μας, όταν οι
Έλληνες αρνήθηκαν να παραδοθούν, αντιτάχθηκαν ηρωικά στη φασιστική εισβολή
και κατανίκησαν έναν υπέρτερο εχθρό. Το
έπος του ‘40 μας υπενθυμίζει όλα αυτά που
μπορούμε να πετύχουμε όταν είμαστε ενωμένοι», είπε η κ. Σακελλαροπούλου και συνέχισε: «Είναι μεγάλη η ευγνωμοσύνη μας
στις Ένοπλες Δυνάμεις που εγγυώνται την
ασφάλειά μας και προασπίζονται την πατρίδα απέναντι σε κάθε απειλή. Από το υψηλό
φρόνημα και την ετοιμότητά τους αντλούμε
παράδειγμα ευθύνης και ομοψυχίας».

Κυρ. Μητσοτάκης: «Τιμούμε
σήμερα αυτούς οι οποίοι
αγωνίστηκαν κόντρα
στον φασισμό και στον
κατακτητή»

«Τιμούμε

σήμερα

αυτούς

οι

οποίοι

Μανώλης Χριστοδουλάκης:
«Οι Έλληνες ενωμένοι,
είμαστε δυνατοί»

αγωνίστηκαν κόντρα στο φασισμό και στον
κατακτητή και η φετινή επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου συμπίπτει με τον εορτασμό των
200 ετών από την έναρξη του αγώνα για την
ελευθερία των Ελλήνων. Σήμερα έχουμε το
δικαίωμα να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αυτοπεποίθηση και περισσότερη
αισιοδοξία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της παρέλασης που παρακολούθησε στο Παλαιό
Φάληρο.
«Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή. Είναι
πιο ισχυρή γεωπολιτικά με εκσυγχρονισμένες Ένοπλες Δυνάμεις, με διεθνείς συμμαχίες, μια χώρα η οποία τείνει χείρα φιλίας
σε όλους ταυτόχρονα όμως είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία και
τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η Ελλάδα
σήμερα είναι πιο ισχυρή οικονομικά με ανάπτυξη για όλους, με επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, με μειωμένους φόρους που βελτιώνουν το διαθέσιμο
εισόδημα όλων των Ελλήνων», συνέχισε ο
κ. Μητσοτάκης.
Και πρόσθεσε: «Εύχομαι και ελπίζω να μπορέσουμε να πορευτούμε σε αυτό το μέλλον
με την ενότητα που οι καιροί απαιτούν και
να έχουμε πάντα την ευθυκρισία να ξεχωρίζουμε τα χρήσιμα «ναι» από τα αναγκαία
«όχι». Χρόνια Πολλά σε όλες τις Ελληνίδες,
σε όλους τους Έλληνες με αισιοδοξία και με
αυτοπεποίθηση για ένα καλύτερο αύριο».

Δ. Κουτσούμπας: Η 28η
Οκτωβρίου 1940, και τα
80 χρόνια από την ίδρυση
του ΕΑΜ, εμπνέουν τους
αγώνες του σήμερα για μια
κοινωνία χωρίς φασισμό,
πολέμους, εκμετάλλευση

«Η 28η Οκτωβρίου του 1940, αλλά και τα
80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ, μπορούν να εμπνέουν τους αγώνες του σήμερα
για μια κοινωνία χωρίς φασισμό, πολέμους,
εκμετάλλευση. Αυτό είναι και το πραγματικό περιεχόμενο της λαϊκής ενότητας απέναντι σε μια κάλπικη «εθνική ομοψυχία»,
που συνήθως προβάλλουν οι δυνάστες του
λαού μας» δήλωσε για την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου 1940, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

ακόμα καθαρό ΟΧΙ. Στην πανδημία και τον
ιό, έναν επικίνδυνο εχθρό.
Να τον νικήσουμε με όπλο μας τον εμβολιασμό. Όλοι. Χωρίς δισταγμούς και
υπεκφυγές.

Τσίπρας για 28η
Οκτωβρίου: Ο φασισμός
-όπως και αν εκφράζεται- δε
θα περάσει

Δήλωση Μανώλη Χριστοδουλάκη, Γραμματέα Κινήματος Αλλαγής, από τη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη
Θεσσαλονίκη:
Οι Έλληνες ενωμένοι, είμαστε δυνατοί,
μπορούμε. Μπορούμε να αποκρούσουμε
κάθε απειλή, να υπερασπιστούμε τα εθνικά
μας δίκαια. Μπορούμε να κοιτάξουμε ψηλά,
ακόμη και στα δύσκολα, να δημιουργήσουμε την ισχυρή Ελλάδα που μας αξίζει.
Αυτό μας διδάσκει η σημερινή επέτειος
του ΟΧΙ. Αυτή την αισιοδοξία και την πίστη
στις δυνάμεις μας, μας δίδαξε και η Φώφη
Γεννηματά.
Σήμερα όμως πρέπει να πούμε και ένα

28 Οκτωβρίου. Μέρα μνήμης για όσους
πολέμησαν το φασισμό και υπερασπίστηκαν την πατρίδα με κόστος τη ζωή τους. Για
όσους μεταξύ σκλαβιάς και αξιοπρέπειας
διάλεξαν το δύσκολο δρόμο της Εθνικής
Αντίστασης. Όπως τότε, έτσι και τώρα: ο
φασισμος -όπως και αν εκφράζεται- δε θα
περάσει.

Μήνυμα Ανδρ. Κατσανιώτη προς
τους απόδημους Έλληνες για την
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
«Στο υπερήφανο "όχι" συνοψίζεται η πίστη
των Ελλήνων στις πανανθρώπινες αξίες
της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της
αφοσίωσης στα εθνικά ιδεώδη», αναφέρει
ο υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, σε μήνυμά του προς τους απόδημους Έλληνες για την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου 1940, την οποία χαρακτηρίζει
«ημέρα μνήμης και τιμής».
«Τιμάται σήμερα η ομοψυχία και η ομοθυμία με την οποία οι πρόγονοί μας όρθωσαν
το ανάστημά τους απέναντι στον εκβιασμό του επίδοξου εισβολέα. Φώναξαν "όχι"
απέναντι στον φασισμό και στον ναζισμό»,
σημειώνει και προσθέτει: «Η άρνηση της
Ελλάδας, τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου, να παραδοθεί στις δυνάμεις του Άξονα, μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε έναν ενθουσιώδη λαϊκό παλμό ενός πλήθους που
έπαιρνε στα χέρια τα άρματα για να υπερασπιστεί τα άγια χώματα της Πατρίδας».
Ο υφυπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι «το
σθένος αυτό των Ελλήνων προκάλεσε δέος
στους λαούς -σε φίλους και εχθρούς μαςκαι αποδείχθηκε συνώνυμο του ηρωισμού.
Παράδειγμα ενότητας ενός λαού που δεν
λύγισε μπροστά στην υπεροχή του εχθρού.
Αντιθέτως, πήρε δύναμη να ριχθεί στη μάχη,
αποδεικνύοντας πως καμία αριθμητική και
στρατιωτική υπεροχή δεν συγκρίνεται με τη
δύναμη της ψυχής και της καρδιάς».
Όπως επισημαίνει ο κ. Κατσανιώτης, ο εορτασμός της φετινής επετείου του '40 συμπίπτει με τους εορτασμούς των 200 ετών από

την έναρξη του Αγώνα της Παλιγγενεσίας.
«Προκύπτει με αυτόν τον τρόπο, η προσφορότερη όλων συγκυρία για εθνική ιστορική επισκόπηση και πατριωτική ανάταση",
υπογραμμίζει και συμπληρώνει: «Οι θυσίες
των προγόνων μας μάς εμπνέουν και μας
καθοδηγούν μέχρι σήμερα. Η πίστη στα
ιδανικά της ελευθερίας και της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας, το αίσθημα ευθύνης για την
προάσπιση της Πατρίδας, το σθένος που
υπερνικά τον φόβο και τροφοδοτεί την ελπίδα. Όλα τούτα αποτελούν οδηγό μας και
φωτίζουν το μονοπάτι που καλούμαστε
να διαβούμε, όλοι μαζί, ως Έθνος και μας
εμπνέουν να προοδεύουμε, με το βλέμμα
στις επόμενες γενεές Ελλήνων».
«Σε αυτόν τον δρόμο σάς καλώ να πορευθούμε ενωμένοι σαν μία γροθιά, με μοναδικό μέλημά μας την επίτευξη των εθνικών
μας στόχων αλλά και ένα λαμπρότερο μέλλον για τα παιδιά μας», καταλήγει ο υφυπουργός Εξωτερικών.
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The HHF and Heritage Toronto honour site of the first Greek community centre
The Hellenic Heritage Foundation (HHF)
and Heritage Toronto are honouring
this Saturday (30/10) the site of the first
Greek community centre in Ontario, the
birthplace of one of Toronto’s strongest
ethnic communities: 170 Jarvis Street.
In 1912, Greek immigrants across Ontario
raised funds so that the community could
purchase the building. It served as their first
church, their first Greek School, their first
community centre.
“We at the Hellenic Heritage Foundation
(HHF) and the Greek Community of Toronto
felt it was important to honour this part of
our heritage,” said Sandra Gionas, HHF
Board Member, “and so we applied to have a
historical plaque erected at 170 Jarvis Street
through Heritage Toronto.”
The plaque will be unveiled on Saturday,
October 30 at 9:30 a.m. with Mayor John
Tory in attendance and leaders of the Greek
community, to help mark this historic event.
The HHF invite everyone to attend the event
and hear the story of how the Greeks built
their community into the larger mosaic that
is Toronto, to commemorate this important
part of Greek Canadian history.
This event is part of the HHF’s
commemoration of the 200th anniversary
of the Hellenic Republic and under the
auspices of Greece 2021.
The Hellenic Heritage Foundation (HHF),
a not-for-profit organization dedicated to
promoting Hellenism throughout Canada
through educational, cultural and heritage
initiatives.

Where: Outside Haven Toronto at 170

Jarvis St.

When: Saturday, October 30 from 9:30
a.m. to 10:00 a.m.

What: A Heritage Toronto plaque unveiling.

Speeches from Mayor John Tory, HHF
Board Member Sandra Gionas and HHF
Modern Greek History Chair Prof. Sakis
Gekas, of York University.

ABOUT 170 JARVIS, A History  By Chris
Grafos, Co-Founder and Co-Director
of the HHF Greek Canadian Archives at
York University
170 Jarvis Street acted as the first Greek
Orthodox Church and Greek language
day school in Toronto. While the site is
of ostensible significance to the Greek
community in Toronto, it is also emblematic
of the city’s social and cultural landscape
in the early 1900s. Like many other ethnic
groups, early Greek immigrants negotiated
their belongingness and relationship with
mainstream Toronto in unique ways.
While inserting themselves into Toronto’s
commercial landscape, many Greeks in
Toronto organized themselves into an official
community. The purpose was to construct
an organization that offered a sense of
familiarity and tradition. The building at 170
Jarvis Street signifies two spaces where
Toronto’s Greeks resisted integration;
religion and language. The allure of
Toronto as a place for economic betterment
compelled many Greeks to settle in the
city, but as many married and had children,
connections to a known rootedness grew in
importance.
The site’s history is well over a century
old. In 1909, approximately two hundred

Ελληνική Κοινότητα Τορόντο: Ημέρα
τιμής, μνήμης και υπερηφάνειας

Η Εθνική Επέτειος της 28ης
Οκτωβρίου 1940 αποτελεί ημέρα τιμής, μνήμης και υπερηφάνειας, για τις Ελληνίδες και τους
Έλληνες που με τη γενναιότητά
τους έγραψαν μια από τις πιο λαμπρές σελίδες της νεότερης ιστορίας του Ελληνικού
Έθνους. Το μεγαλειώδες ΟΧΙ του 1940,
συμβολίζει την αντίσταση στον φασισμό
αλλά και το βροντερό ΝΑΙ, στην ελευθερία και την εθνική μας αξιοπρέπεια. Η πίστη μας σε αυτές τις αξίες και τα ιδανικά,

αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τη δική μας
γενιά, αλλά, είναι χρέος και καθήκον μας να
θυμόμαστε τις θυσίες των προγόνων μας.
Ενωμένοι, ας παραδειγματιστούμε από το
ήθος των ηρώων του 1940. Ενωμένοι, θα το
πετύχουμε. Χρόνια Πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες!

Greek immigrants in Toronto met at
a Y.M.C.A. to officially form the St.
George Greek Orthodox Community
of Ontario. In 1912, the organization
bought Kay’s House, here at 170
Jarvis Street. The down payment
was collected from Greeks all
across Ontario by a sub-committee
consisting of George Letros, Bill
Karry, and Constantine Kanas. In
1917, $14,000 was collected from
donations and the mortgage was
paid in full. Prior to the building’s
transformation into a church, the
Greek Orthodox community in
Toronto’s religious services were
performed by itinerant priests. The
first priest assigned to the community
was
Reverend
Amvrossios
Parashakes, who left the parish in 1912 to
fight for Greece during the Balkan War.
In 1921, the upper level of the building was
turned into a day school called Athena,
which taught both English and Greek.
Eventually, the programme was turned
into an afternoon Greek language school
where approximately one hundred students
attended.
The site was also home to the St. George’s
Ladies’ Auxillary. The organization was
formed in 1921 following a visit to Toronto
by the Bishop of Boston, Rt. Rev. Joachim
Alexopoulos. Its purpose was community
charity, primarily caring for the sick and
needy. The first president of the organization
was Maria Harakas. Despite an all-male
clergy, the ladies auxillary unit was organized
and run by Greek women and offered one of
the few spaces where women could take on
public leadership positions.

The church also represents the propensity
of early Greek immigrants to remain
endogamous. In Toronto, where many
Greeks resided, 170 Jarvis allowed for
Greeks to marry other Greeks. This is not
necessarily true in the rest of Canada where
census figures do not support a monolithic
construction of Greek identity or community.
In 1921, 29.3 percent of the Greek born
population had become naturalized British
subjects (Canadians). This number grew to
62.7 percent in 1931. Of the 9,444 Greeks
in Canada in 1931, 69.4 percent were Greek
Orthodox, 10.9 percent were Anglican, 7.2
percent were Roman Catholics, 3.1 percent
were followers of the United Church, and
13.9 percent professed to be adherents of
other denominations. In Toronto, this site
was a bastion of Greek Orthodox identity.
In short, 170 Jarvis Street is an important
piece of Toronto and Canadian history. It
is not strictly a Greek-Canadian tale, it is
an immigrant narrative during one of the
earliest expansions of this city’s diversity.
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Προσεχώς τέλος οι αντικειμενικές
αξίες, ευθυγραμμίζονται
με τις εμπορικές
Το νέο σύστημα που ετοιμάζεται θα
έχει στόχο την αυτόματη αναπροσαρμογή των τιμών με βάση τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς, προκειμένου να πάψουν οι στρεβλώσεις.
Πρόθεση του οικονομικού επιτελείου
της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει
ένα ακόμα βήμα μετά την ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών τιμών στα ακίνητα. Πλέον
σειρά παίρνει ο μόνιμος μηχανισμός
αυτόματης αναπροσαρμογής των τιμών ζώνης που λαμβάνονται υπόψη
για τις μεταβιβάσεις και τον υπολογισμό
του ΕΝΦΙΑ. Το νέο πληροφοριακό σύστημα θα παρακολουθεί τις τάσεις της αγοράς
των ακινήτων και θα παρεμβαίνει αυτόματα όπου εντοπίζονται όπου εντοπίζονται
μεταβολές στις εμπορικές τιμές, προκειμένου οι αντικειμενικές ζώνης ζώνης να
προσαρμοστούν.
Στόχος είναι να κυριαρχήσει σε όλες τις
διαδικασίες φορολόγησης η πραγματική
εμπορική αξία των ακινήτων, προκειμένου
να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις που προκαλεί το σύστημα των αντικειμενικών τιμών.
Το νέο σύστημα προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος στην
ομιλία του στο 22ο συνέδριο της Prodexpo
όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό αυτό θα
παρακολουθεί και θα καταγράφει τις τάσεις
στην κτηματαγορά και θα αναπροσαρμόζει
κάθε χρόνο αυτόματα τις αντικειμενικές αξίες στα επίπεδα των εμπορικών τιμών.
Πρόκειται για την εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων
Αξιών Ακινήτων με τη δημιουργία ενός εκτιμητικού μοντέλου που θα λαμβάνει υπόψη
και θα προσομοιώνει τις συνθήκες της αγοράς ακινήτων και των τάσεων της αγοράς
βάσει στατιστικών μεθόδων διαχείρισης
και ανάλυσης δεδομένων, σύμφωνα με τις
ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Μέσω
του συστήματος αυτού οι όποιες μεταβολές

(αυξήσεις ή μειώσεις) καταγράφονται στις
εμπορικές τιμές των ακινήτων θα περνούν
αυτόματα στις αντικειμενικές αξίες.
Το πληροφοριακό σύστημα θα συγκεντρώνει στοιχεία που επηρεάζουν την αξία των
ακινήτων από όλες τις διαθέσιμες πηγές,
όπως π.χ. υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα με έμφαση στα σχετικά
στοιχεία του Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ
καθώς και ανοιχτά δεδομένα. Ενδεικτικά θα
συγκεντρώσει δεδομένα αξιών ακινήτων
(π.χ. αξίες συμβολαίων, μισθωτικές αξίες,
εκτιμηθείσες αξίες, αξίες απαλλοτρίωσης)
και δεδομένα για τα χαρακτηριστικά ακινήτων (π.χ. επιφάνεια, όροφος, χρήσης γης,
όροφος, εγγύτητα σε σταθμούς μετρό, σχολεία, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.).
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα συμβάλει στον
προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών
ακινήτων, αφού θα παρέχει δεδομένα ακινήτων και αξιών (data inventory) εντοπισμένων γεωχωρικά.
Έτσι, μετά την ενεργοποίηση του ψηφιακού
χάρτη μέσω του οποίου κάθε φορολογούμενος μπορεί να υπολογίζει την αντικειμενική αξία του ακινήτου του έρχεται το νέο
ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών που
εντάσσεται στη επόμενη φάση της μεταρρύθμισης του αντικειμενικού συστήματος.

«Νέο Εξοικονομώ» – Διαθέσιμη
η νέα ιστοσελίδα
Διαθέσιμη προς το κοινό είναι
από σήμερα η ιστοσελίδα του
«Νέου Εξοικονομώ»
Σε αυτήν μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχουν σχέση με το πρόγραμμα, μέσω του
οποίου θα αναβαθμιστούν ενεργειακά έως και 50.000 κατοικίες,
38% περισσότερες συγκριτικά με
τον προηγούμενο κύκλο.
Η σελίδα παρέχει το σύνολο
των πληροφοριών του «Νέου
Εξοικονομώ».
Μεταξύ αυτών είναι οι εξής:
1.
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.
2.
Το ύψος της επιδότησης ανάλογα με τα κριτήρια που ισχύουν.
3.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Σύστημα «Eispraxis»: Το
ηλεκτρονικό «όπλο» της ΑΑΔΕ
για την είσπραξη οφειλών
Ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει την αυτόματη είσπραξη των χρεών αναμένεται να
ενεργοποιήσει η ΑΑΔΕ ενώ
εφαρμόζονται νέοι μέθοδοι και
τεχνολογίες στο πλαίσιο της
αναγκαστικής είσπραξης οφειλών (δεσμεύσεις, κατασχέσεις,
πλειστηριασμοί περιουσιακών
στοιχείων οφειλετών).
Πρόκειται για το πληροφοριακό
σύστημα «Εispraxis» το οποίο
θα σκιαγραφεί το προφίλ του
κάθε οφειλέτη καθώς θα αντλεί
πληροφορίες για τα εισοδήματα και την
περιουσιακή του κατάσταση με «όχημα»
τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ,
το Taxis, το Taxisnet, το Icisnet, το Elenxis.
Παράλληλα, θα αντλεί στοιχεία από τρίτους
όπως Κτηματολόγιο και ΓΕΜΗ αλλά και από
τις φορολογικές διοικήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε.
Για κάθε οφειλή θα δημιουργείται ηλεκτρονικός φάκελος ο οποίος θα ενημερώνεται
σε πραγματικό χρόνο για τις ενέργειες και
τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Παράλληλα
θα «παρακολουθούνται» όλοι όσοι εμπλέκονται σε κάθε υπόθεση οφειλής όπως
οφειλέτες, συν-υπόχρεοι, εγγυητές, νόμιμοι εκπρόσωποι (με αποτύπωση της
περιόδου εκπροσώπησης), συσχετιζόμενες Επιχειρήσεις (Όμιλοι, Απορροφήσεις,
Συγχωνεύσεις).
Με αυτό τον τρόπο η ΑΑΔΕ θα βλέπει ποιες
είναι οι πραγματικές δυνατότητες πληρωμής
των φορολογουμένων ώστε να προχωρούν
ταχύτερα και πιο στοχευμένα οι κατασχέσεις σε όσους δεν ρυθμίζουν τα χρέη τους.
Επίσης, προχωρά και ένα νέο αυτοματοποιημένο σύστημα ενημέρωσης οφειλετών
για την τήρηση των ρυθμίσεων τους. Ταυτόχρονα θα παρέχεται άμεση ενημέρωση για
την επιβολή κατασχέσεων σε τραπεζικούς
λογαριασμούς, εισοδήματα και περιουσιακά
στοιχεία των φορολογουμένων εφόσον δεν
τηρούν τις προθεσμίες. Στην περίπτωση
που εντοπίζονται περιουσιακά στοιχεία θα
γίνονται αυτόματοι συμψηφισμοί.
Οι σημαντικότερες λειτουργίες του έργου
είναι:
•
Άμεση παροχή κεντρικής πληροφορίας σε επίπεδο οφειλής (προφίλ
οφειλέτη), συνδυάζοντας τις πληροφορίες από ηλεκτρονικές εφαρμογές και
υποσυστήματα όπως εισόδημα, περιουσιολόγιο, καταστάσεις πελατών/προμηθευτών, σύστημα αυτοματοποιημένης
6.
Τα στάδια και τα κριτήρια για
την αξιολόγηση των αιτήσεων.
7.
Τις προθεσμίες που σχετίζονται
με το πρόγραμμα σε όλα τα στάδια υλοποίησης του.

και τον σχεδιασμό για τη διαδικασία
υποβολής των αιτήσεων.
4.
Το ενεργειακό πλαίσιο στο
οποίο πρέπει να ανήκουν τα δυνητικά
επωφελούμενα κτίρια, σύμφωνα με τον
«Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων».
5.
Το είδος των επιλέξιμων
παρεμβάσεων.

Το «Νέο Εξοικονομώ» έχει σημαντικές
διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα
προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης
κτιρίων. Είναι πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό, δεδομένου ότι καταργείται η χρονική
ιεράρχηση των αιτήσεων και δημιουργείται λίστα επιλαχόντων, ενώ για πρώτη
φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα

επεξεργασίας, σύστημα ανταλλαγής
πληροφοριών με κράτη-μέλη της Ε.Ε.
και πληροφορίες από τρίτους (όπως
κτηματολόγιο Α.Ε., ΓΕΜΗ, ΣΑΤ κ.λπ.).
•
Αυτοματοποίηση διαδικασιών πίστωσης, συμψηφισμού και συστήματος
ρυθμίσεων.
•
Άμεση αυτοματοποίηση διαδικασιών με στόχο ένα πλήρες και ενιαίο
μοντέλο διαχείρισης οφειλών. Εισαγωγή νέων μεθόδων και τεχνολογιών στο
πλαίσιο της αναγκαστικής είσπραξης.
•
Εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης ταυτότητας οφειλέτη και
οφειλών.
•
Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης
και
αυτοματοποίησης
συμψηφισμών.
•
Εφαρμογή αποστολής και διαχείρισης ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων.
•
Εφαρμογή διαχείρισης, παρακολούθησης και αυτοματοποίησης λήψης
μέτρων είσπραξης.
•
Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών. Δηλαδή ένα νέο αυτοματοποιημένο σύστημα
το οποίο θα ενημερώνει τους φορολογούμενους για τις βεβαιωμένες οφειλές
τους αλλά και για την τήρηση των ρυθμίσεων τους.
Η ανάπτυξη και λειτουργία του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την
παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών ληξιπρόθεσμων
οφειλών περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού
2020-2025. Βασικός σκοπός είναι η ελληνική φορολογική και τελωνειακή διοίκηση να
αναπτύξει αυτοματοποιημένο μηχανισμό
για τη διαχείριση των οφειλών, ώστε να είναι
σε θέση να εξασφαλίσει τη βέλτιστη συλλογή αυτών των επιδόσεων.
νοικοκυριά. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για
μονογονεϊκές οικογένειες, πολυτέκνους και
νοικοκυριά με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου
κόστους παρεμβάσεων.
Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το
Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ και
μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν
συνολικά πάνω από 1 δισ. ευρώ. Το «Νέο
Εξοικονομώ» θα συμβάλλει σημαντικά στην
επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
(ΕΣΕΚ) για τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το 2030.
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Ληξιπρόθεσμα – Πότε και πώς
η Εφορία «σβήνει» χρέη
Από εξονυχιστικό έλεγχο θα περάσουν οι
οφειλέτες προκειμένου να σταματήσει να
τους κυνηγάει η Εφορία χαρακτηρίζοντας
τα χρέη τους ανεπίδεκτα είσπραξης. Για να
καταχωρηθούν τα χρέη τους στο βιβλίο των
ανεπίδεκτων είσπραξης θα πρέπει ο φοροελεγκτικός μηχανισμός να διαπιστώσει ότι
δεν έχουν στη κατοχή τους κινητά η ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία, διαβιούν σε συνθήκες ανέχειας και ότι έχουν ασκηθεί εναντίον τους όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα όπως κατασχέσεις και ποινικές
διώξεις.
Μετά την πάροδο δεκαετίας και υπό προϋποθέσεις τα χρέη θα μπορούν να διαγραφούν. Όμως σε όλο αυτό το διάστημα
οι οφειλέτες αλλά και όλα τα συνυπόχρεα
πρόσωπα δεν θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα ούτε άλλο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ενώ θα είναι δεσμευμένοι οι τραπεζικοί
τους λογαριασμοί.
Η Φορολογική Διοίκηση, επιχειρεί για μια
ακόμη φορά να φιλτράρει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προκειμένου να επικεντρωθεί στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών
που έχουν πραγματικά πιθανότητες να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία. Σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν φθάσει στα 109 δις.
ευρώ. Ωστόσο τα 24,8 δις. ευρώ έχουν ήδη
χαρακτηριστεί ανεπίδεκτα είσπραξης περιορίζοντας το πραγματικό ληξιπρόθεσμο
χρέος στα 84,2 δις. ευρώ.
Οι προϋποθέσεις
Με τη νέα απόφαση του Διοικητή της
ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για να χαρακτηριστεί μια οφειλή ως ανεπίδεκτη είσπραξης
θα πρέπει να συντρέχει σωρευτικά σειρά
προϋποθέσεων.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να:
1.
Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με
βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα
ηλεκτρονικά μέσα της Φορολογικής Διοίκησης και από τις έρευνες αυτές να μην έχει
διαπιστωθεί η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων
προσώπων, ή διαπιστώθηκε η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών
τους στοιχείων που δεν υπόκεινται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 και
επόμενα του Αστικού Κώδικα και ειδικότερα
διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών,
ακινήτων ή απαιτήσεων κατά των ανωτέρω
ευθυνόμενων προσώπων με επίσπευση
του Δημοσίου ή τρίτων ή από τον εκκαθαριστή στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον έχει λάβει χώρα κήρυξη των
ευθυνόμενων προσώπων σε πτώχευση, η

οποία δεν έχει περατωθεί.
2.
Έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του
ν. 1882/1990 (Α’ 43), όπως ισχύει, σε όσες
περιπτώσεις συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή να μην είναι δυνατή η υποβολή
αυτής.
3.
Έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από
ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη
έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η
είσπραξη των οφειλών από τον οφειλέτη και
τα συνυπόχρεα πρόσωπα.
Από την ημερομηνία καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστημα 10 ετών από
τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε
η καταχώριση, επέρχονται οι ακόλουθες
συνέπειες:
–
αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή της οφειλής
–
δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε
όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα, αποδεικτικό
φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία, παρά μόνο εφόσον πρόκειται για
είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν για
την ικανοποίηση του Δημοσίου
–
δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε
όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα, άλλο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών
στοιχείων
–
δεσμεύονται στο σύνολό τους οι
τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί και
το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή
άλλα πιστωτικά ιδρύματα των παραπάνω
προσώπων
Το Δημόσιο διατηρεί, το δικαίωμα λήψης
όλων των προβλεπόμενων αναγκαστικών ή
μη μέτρων και διενέργειας συμψηφισμού σε
περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων και μετά την καταχώριση
της οφειλής στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων
είσπραξης, ενώ διαγράφεται από το βιβλίο
αυτό και επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη, εάν πριν από την παραγραφή της διαπιστωθεί ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε από
τον οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο περιουσιακό στοιχείο που καθιστά δυνατή τη
μερική ή ολική εξόφληση της οφειλής.
Οφειλή που έχει καταχωρισθεί στο ειδικό
βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης, διαγράφεται από το βιβλίο αυτό και επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη, εάν πριν από την
παραγραφή της διαπιστωθεί ότι υπάρχει ή
αποκτήθηκε από τον οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο περιουσιακό στοιχείο που
καθιστά δυνατή τη μερική ή ολική εξόφληση
της οφειλής.

Το «ύστατο χαίρε» στη σπουδαία γυναίκα
και πολιτικό, Φώφη Γεννηματά, απηύθυναν
χιλιάδες κόσμου που τη συνόδευσαν μέχρι
το Α΄Νεκροταφείο Αθηνών, όπου ετάφη.
Η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας, η οικογένεια, φίλοι, συνεργάτες, αλλά
και εκατοντάδες πολίτες, σε κλίμα οδύνης,
τη συνόδευσαν έως την τελευταία της κατοικία. Μια μεγάλη πομπή συνόδευσε τη
Φώφη Γεννηματά, από την Μητρόπολη
Αθηνών στο Α' Νεκροταφείο, με τιμές εν
ενεργεία υπουργού, περνώντας πρώτα έξω
από τη Βουλή, όπου η πρόεδρος του ΚΙΝ.
ΑΛ, έδωσε τις πολιτικές της μάχες πάντα
με σεβασμό απέναντι στους πολιτικούς της
αντιπάλους.
Ημέρα εθνικού πένθους η σημερινή, με τις
σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα
δημόσια κτήρια, ενώ το ίδιο συμβαίνει και
στις πρεσβείες της χώρας σε ολόκληρο τον
κόσμο, ως απόδοση τιμής στην εκλιπούσα
πολιτική αρχηγό.
Υπό τους ήχους του Εθνικού Ύμνου και με
πλήθος κόσμου να φωνάζει «Αθάνατη» και
«Σε αγαπάμε», η Φώφη Γεννηματά οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία.
Συντετριμμένοι οι δικοί της άνθρωποι, τα
παιδιά της, ο συζυγός της, η αδερφή της, η
πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Κυριάκος
Μητσοτάκης την αποχαιρέτησαν αφήνοντας
ένα τριαντάφυλλο στον τάφο της.
Νωρίτερα, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης
τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου. Ρίγος συγκίνησης
προκάλεσαν οι επικήδειοι που εκφώνησαν

τα τρία παιδιά της Φώφης Γεννηματά.
«'Η αγάπη και η στοργή σου δεν είχε όρια.
Κάτι που, παρά την απαιτητική σου καριέρα, την νιώθαμε έντονα. Ήσουν αγωνίστρια
της ζωής για τη ζωή. Έγινες έτσι υπόδειγμα
για πάρα πολλούς ανθρώπους», τόνισε ο
γιος της, Γιώργος.
«Ήσουν πάντα δίπλα μας. ... Μαχήτρια»,
ανέφερε η κόρη της, Κατερίνα.
«Το ζεϊμπέκικο της ζωής σου, το χόρεψες
καλύτερα από όλους», είπε η κόρη της,
Αιμιλία.
«'Πρότυπο αισιοδοξίας και διακριτικότητας», χαρακτήρισε τη Φώφη Γεννηματά η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στον επικήδειο λόγο της,
τονίζοντας ότι η εκλιπούσα '«έκανε οίστρο
της ζωής τον φόβο του θανάτου».
Την αξιοπρέπεια και την γενναιότητα της
εξήρε ο πρόεδρος της Βουλής σημειώνοντας ότι το μεγαλύτερο χειροκρότημα είναι
αυτό που δε θα ακούσει η ίδια.
«Η αρρώστια ΔΕΝ σε λύγισε ποτέ. Πάλεψες
με νύχια και με δόντια και μας κράτησες όρθιους», κατέληξε ο Γραμματέας του ΚΙΝ.ΑΛ.,
Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ο δικός μας Αποχαιρετισμός
Για μία Κυρία που έφυγε

Χιλιάδες τόμοι έχουν γραφτεί και άλλες χιλιάδες λόγια έχουν ειπωθεί, κι όμως,
κάθε φορά που συναντώ τον θάνατο μόνο
τη Σιωπή βρίσκω πιο ταιριαστή.
Μένω άφωνος στο μεγαλείο του. Αλλά και
πιο μεγάλη η υποχρέωση μου,
τον Σεβασμό σε αυτόν αλλά και την μόνη
παρηγοριά
ότι η ζωή που μόλις τελείωσε δεν πέρασε
Αξόδευτη.
Οι άνθρωποι μετράμε τον Χρόνο με ώρες,
ημέρες και χρόνια.
Κρατάμε λογαριασμό διαβάζοντας τους
αριθμούς σε κάποιο ημερολόγιο,
επάνω στον άμπακο, στην πλάκα με το
κοντύλι.
Υπολογίζουμε πόση ζωή έζησε ο καθένας
και σκαλίζουμε τα νούμερα σε μια μαρμάρινη πλάκα.
Δωρεάν πρόσβαση στις
Πότε ήρθε και πότε έφυγε, πρόσθεση,
γυναίκες 50-69 ετών
αφαίρεση, η ψευδαίσθηση του μετρημένου
Το πρόγραμμα αυτό για την πρόληψη του Χρόνου,
καρκίνου του μαστού θα μπει σε εφαρμογή το κατά συνθήκη ψέμα, όνομα, επώνυμο,
το 2022 και θα αφορά προσυμπτωματικές χρόνια,
εξετάσεις για γυναίκες στις ηλικίες 50-69.
Ο Χρόνος δεν μετριέται. Μόνο βιώνεται.

Μητσοτάκης – Η Πολιτεία τιμά τη
μνήμη της Φώφης Γεννηματά με ένα
ειδικό πρόγραμμα για την πρόληψη του
καρκίνου που θα φέρει τ’ όνομά της
Την εφαρμογή ειδικού πιλοτικού προγράμματος για την πρόληψη του καρκίνου με το
όνομα της Φώφης Γεννηματά ανακοίνωσε ο
Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας ότι η Πολιτεία τιμά τη μνήμη της Φώφης Γεννηματά
όπως θα ήθελε και εκείνη.

Το «ύστατο χαίρε» στη σπουδαία
γυναίκα και πολιτικό
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Ό,τι δεν βιώθηκε, δεν υπήρξε. Μηδέν εις το
πηλίκο.
Μοναξιά, μες στη στοργή.
Μέτριος, στη τελειότητά σου.
Σα να λέμε μηδενικό τη μονάδα -το
ολόκληρο!
Κενό μέσα στη χαρά σου.
Ό,τι δεν ζήσαμε, λείπει από τον λογαριασμό.
Και η ζωή που δεν ξοδεύτηκε, γίνεται φόβος
και οδύνη μπροστά στον θάνατο.
Τουλάχιστον, η ζωή της Φώφης Γεννηματά,
μόνο αξόδευτη δεν ήταν.
Δίδαξε
αξιοπρέπεια,
θάρρος
και
μαχητικότητα.
Τη βαριά κληρονομιά του καρκίνου, την πολέμησε παλικαρίσια στα ίσα με τον τρόπο
που έζησε.
Δεν κρύφτηκε.
Δεν άφησε τον χρόνο να γλιστρήσει.
Τίμησε ό,τι της δόθηκε και το ΕΖΗΣΕ.
Αυτή είναι η δική της κληρονομιά.
Ας είναι καλά εκεί που πάει. Καλό ταξίδι Κυρία μου
Αν πράγματι, όταν πεθαίνει κανείς, ξεκινάει
για κάπου.
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Prime Minister welcomes new Cabinet
The Prime Minister, Justin
Trudeau,
announced
the members of Cabinet
following
this
fall’s
election, when Canadians
chose to keep Canada
moving forward. This
diverse team will continue
to find real solutions
to the challenges that
Canadians face, and
deliver on a progressive
agenda, as we finish the
fight against COVID-19
and build a better future
for everyone.
The past year and a half has been difficult
for Canadians. We have all made sacrifices
to keep each other and our communities
safe from COVID-19, and the Government
of Canada has had people’s backs every
step of the way. As we continue to take
strong action to beat the pandemic and
get the job done on the vaccine rollout, the

government will keep putting Canadians
first and delivering on their priorities. We
will create new jobs and grow the middle
class, put home ownership back in reach
for Canadians, accelerate our fight against
climate change, deliver on $10-a-day
child care, and walk the shared path of
reconciliation. Together, we will continue to
move Canada forward for everyone.

Ontario lifts capacity limits for
outdoor organized public events
Ontario has lifted all capacity limits for
outdoor organized public events, including
memorial services and parades.
Capacity limits have also been removed for
outdoor areas such as fairs, rural exhibitions
and festivals.
The order from the Ford government says
if physical distancing is not possible, then
masks must still be worn. Outdoor social
gatherings will still be limited to 100 people.
The amendments were approved on
Wednesday and the changes are effective
immediately.
It means some upcoming local events will
be able to return to normal.
Mayor John Tory says the changes come
too late to save Toronto’s Santa Claus
Parade but a modified Cavalcade of Lights
should be back next month.
“We are starting with our Remembrance Day
ceremony, which will be done in person and
public,” says Tory. “We are then looking at
ways we can do our Christmas tree lighting.”
Outdoor capacity limits for restaurants, bars
and nightclubs will remain in effect. Proof
of vaccination is still required at outdoor
settings where the capacity is 20,000 people
or more.
The move from the province will also
remove outdoor capacity limits for other
sectors where they remain. The loosened

restrictions apply, but are not limited to,
outdoor areas of:
•
Fairs
•
Rural exhibitions
•
Festivals
•
Ski hills
•
Museums
•
Aquariums
•
Zoos
•
Science centres
Indoor capacity limits are also increasing
for banquet halls and conference centres
— now allowed to have up to 50 per cent
capacity or 10,000 people, whichever is
less.
Starting in January, the province plans
to begin gradually lifting capacity limits in
settings where proof of vaccination is not
required.

Bank of Canada warns on prolonged
inflation, ends bond-buying program
The Bank of Canada is
warning inflation will stay
higher for longer than it
previously forecast and
signalled that an interest
rate hike may be coming
sooner than expected.
The central bank said
Wednesday it now forecasts
that annual inflation rates
will continue their upward
swing through the rest of year, averaging
4.75 per cent, and be 3.4 per cent next year,
up from its previous forecast of 2.4 per cent,
before coming back to its two per cent target
by 2023.
Driving the rise in prices are global forces
that have snarled supply chains, pushed up
costs for companies and limited the supply
of in-demand goods. The bank expects the
worst of supply problems will hit at the end
of the year.
Adding to pressures are higher prices for
gasoline and natural gas, and a rebound
in prices for some in-person services like
hotels and flight fares.
Bank of Canada governor Tiff Macklem said
higher prices are challenging for Canadians,
making it harder for them to cover their bills.
"I want to assure you that inflation is not
going to stay as high as it is today, even if
it is going to take somewhat longer to come
down," he said.
"The Bank of Canada is committed
to ensuring that price increases we're
experiencing today don't become ongoing
inflation. ... As these forces play out, it is our
job to bring inflation back to target, and I can
assure you we will do that."
The bank said the economy has rebounded
far enough for it to end its government bondpurchasing program aimed at encouraging
lower interest rates, but the recovery is far
from complete, which why it kept its key
policy rate on hold at 0.25 per cent.
The bond purchases will be rolled back to
the point where the bank effectively stops
adding stimulus to the economy and rather
maintain what is already there.
Macklem said the new pace of bond
purchases will depend on the strength of
the recovery and path for inflation, adding
it is "reasonable to expect" bond buying
will keep up at least until the bank raises its
policy rate.
In its outlook Wednesday, the bank suggests
interest rate increases could start sooner
than previously expected, as early as the
second quarter of 2022, "although the

very unusual challenges
of reopening an economy
make this timing more
uncertain than usual."
TD Bank senior economist
Sri
Thanabalasingam
expects the Bank of Canada
will raise rates three times
next year, taking its key
rate to one per cent by the
end of 2022.
"Inflation is heating up, and it would be
prudent to remove some monetary stimulus
as the economy continues down the road to
recovery," Thanabalasingam wrote in a note.
"That being said, we must acknowledge
that there is significant uncertainty
around the economic outlook right now. A
resurgence of the pandemic could result
in greater stimulus, but if there is a fasterthan-expected acceleration in household
spending, the Bank could raise rates at a
faster clip."
In its monetary policy report, the Bank of
Canada cut its expectations for growth in
the Canadian economy this year to 5.1 per
cent from its previous forecast of 6.0 per
cent. Growth next year is now expected to
clock in at 4.3 per cent, down from an earlier
forecast for 4.6 per cent.
The central bank warned that economic
growth could slow if there is a resurgence of
COVID-19 cases, with the bank pointing to
evidence that vaccine immunity may wane
quicker than previously anticipated.
On the flip side, households may decide to
start spending more of their savings sooner
if they feel more comfortable carried on
the back of high vaccination rates, which
would raise demand and add to inflationary
pressures.
Similarly, the outlook warns that temporary
factors driving inflation could become even
more persistent and drive wage growth that
itself fuels an inflationary spiral.
Although the country has recovered
the three million jobs lost during the
depths of the COVID-19 downturn last
year, unemployment remains above prepandemic levels and some employers are
having a tough time hiring workers.
The bank said labour shortages could persist
as more out-of-work Canadians look to reskill and leave industries like restaurants
and bars that are in need of workers.
So far, wage growth remains at or below prepandemic levels, but the bank is watching
whether that changes as businesses try to
attract talent.
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Ontario reveals plan to lift all COVID-19
restrictions by March next year
The Ontario government
has unveiled its long
awaited plan to slowly lift
public health restrictions
as
the
COVID-19
situation in the province
continues to level off.
In an announcement
made Friday, and as
previously reported by
CTV News Toronto,
the province said that it would lift capacity
limits in restaurants, fitness centres, casinos
and a number of other non-essential indoor
settings that require proof of vaccination
starting Monday.
"We're sticking with what's worked for our
province," Premier Doug Ford said at a
news conference. "This is a cautious plan. It
slowly lifts public health measures over time,
allowing us to monitor any impacts on our
hospitals and in our communities. It provides
Ontarians and businesses with the certainty
they need to make the plans of their own."
Businesses that offer personal care services,
like salons and barber shops, can also lift
their capacity limits on Oct. 25, but only if
they choose to opt-in to the vaccination
certificate program.
Capacity limits will continue to lift in other
“high-risk” settings in the following months,
including at restaurants and bars with
dancing facilities, night clubs and strip clubs.
The long-term plan to manage the spread
of COVID-19 will continue into January
when the province will begin to lift vaccine
certificate requirements in settings the
government deems as lower risk.
Beginning on January 17, 2022 and barring
“concerning trends” of virus transmission,
restaurants, sporting facilities and casinos
will be able to host patrons without checking
their vaccination status. Those measures
will continue to ease in other settings in the
months that follow.
Also, starting on March 28 and onwards, the
government says that all remaining public
health and workplace safety measures
in businesses and organizations will lift,
including the requirement to wear a mask

indoors.
At that time, the Progressive
Conservative government
says that it plans to revoke
public health emergency
orders made under the
Reopening Ontario Act and
will table recommendations
on where masking could be
maintained in places such
transit.
The government said it will continue to
monitor trends of virus spread both locally
and provincially as the province returns to a
full reopening. Some of those key indicators
include new hospital and ICU admissions
related to COVID-19, positivity rates,
the effective reproduction number, and
vaccination coverage rates.
Should Ontario encounter a spike in case
numbers or hospitalization rates at a
provincial or local level, the government says
it is willing to reintroduce capacity limits,
proof of vaccination requirements, or public
health and workplace safety measures in
settings where transmission is occurring.
"While we are optimistic about the future,
the province will continue to monitor the
situation very closely, and we will respond
quickly to protect Ontarians health should
the need arise," Ontario’s Chief Medical
Officer of Health Dr. Kieran Moore said.
In modelling presented by Ontario’s science
table on Friday, the group advising the Ford
government said that COVID-19 case counts
are expected to remain stable over the next
month, but only if public health measures
are not lifted.
Those measures include masking, a proofof-vaccination system, symptom screening
and good ventilation and filtration in indoor
settings.
The group said that COVID-19 cases in
Ontario are declining in most public health
units provincewide thanks to vaccinations
and continued public health measures.
As it stands, 83 per cent of Ontario's eligible
population has received two doses of a
COVID-19 vaccine and are considered to be
fully vaccinated.

Ontario could see 50,000 education
workers fired if COVID-19
vaccines mandated: Lecce
Up to 50,000 education workers
in Ontario could be fired if
COVID-19 vaccines were
mandated for that sector, the
province’s education minister
said Tuesday.
Responding to the NDP in
question period, Stephen
Lecce said such a policy would
mean pink slips for tens of
thousands of educators when
Ontario already faces staffing
challenges.
“I think we have to be coupled by realism and
ensure that any staff member who enters our
school has a double test, a negative antigen
test, to ensure they are safe, to ensure our
schools could be staffed, and these kids can

continue to go to school every day,” he said.
A spokeswoman for Lecce said unvaccinated
staff have to test negative twice a week.
“We expect absolute compliance with our
directive, approved by the chief medical
officer of health, or else those staff are not
to enter Ontario schools,” Caitlin Clark said

Ontario government introduces
omnibus labour legislation,
including right to disconnect
Many Ontario workers could get the right
to disconnect outside of work hours under
legislation introduced Monday by the
provincial government.
Labour Minister Monte McNaughton said
he doesn’t want Ontario to become a place
where people burn out from endless work,
and where family time comes last.
“This is an issue that’s been really highlighted
because of the pandemic,” McNaughton
said. “The lines between family time and
work time have been blurred. I think all of us
have faced challenges over the last couple
of years.”
The legislation would require employers
with 25 or more employees to develop
disconnecting-from-work policies, which
could include expectations about response
time for emails and encouraging employees
to turn on out-of-office notifications when
they are not working. It would be the first law
of its kind in Canada, the government said.
The omnibus legislation proposes a host of
other labour-friendly policies, including a
ban on non-compete agreements, making
it easier for immigrants to get licensed to
work in professions that match their area of
expertise, requiring temporary help agencies
to be licensed, and requiring businesses to
let delivery drivers use their washrooms.
Ontario’s opposition parties applauded
the principles behind the bill, but some
expressed skepticism at the Progressive
Conservative push to be on the side of
workers.
“(This is) a party that’s done so much
damage to working people, by cancelling
minimum wage increases, taking away paid
sick days for them, not acting rapidly enough
during the second and third waves of the
pandemic to bring in legislation to support
front-line workers,” said Green party Leader
Mike Schreiner.
“I think actions speak louder than words and
I think working people in Ontario will see
through the government’s belated actions.”
Premier Doug Ford cancelled a scheduled
increase to a $15 minimum wage enacted
in legislation from the previous Liberal
government, which had also guaranteed

workers 10 days of personal emergency
days, including two paid.
Those days were replaced with three sick
days, three family responsibility days, and
two bereavement days, none paid. During
the pandemic, the Tories introduced a
temporary program of three paid sick days.
NDP deputy leader Sara Singh said the
proposals McNaughton has announced
at various press conferences are ideas
her party supports, but she is concerned
about what the details of the bill will say,
considering the source.
“These are values of New Democrats and
something we’ll continue to fight for, but let’s
not forget, this is a government that cut the
minimum wage, has taken away people’s
paid sick days, and hasn’t been worker
friendly,” she said.
Liberal Leader Steven Del Duca said he’s
looking forward to reading the details of the
bill, but he called it encouraging that the
government has at least been talking lately
about being more supportive of workers.
“I want to say on balance, even though it’s
late, even though I know a lot of Ontarians
don’t think it’s necessarily genuine, if it’s
going to produce a positive outcome for
workers and their families it deserves
support,” he said. “It has merit.”
The legislation is aimed at creating conditions
that will help build a talented workforce in
the province, McNaughton said.
“The future of work is here now,” he said.
“These changes to ban non-compete
contracts and to ensure that there’s a right
to disconnect will help every single worker,
but also will help companies attract talent
and retain talent.”

6 TTC Subway stations are
close for the weekend
On October 30, there will be no subway
service on Line 1 between St. Clair and
College stations for track work.
As always, shuttle buses will run during the
closure. Regular Sunday service will resume
for Halloween.
While there may not be a full closure on
October 31 it is important to note there will
be late opening for some stations on Line

2. Subway service on between St. George
and Woodbine stations will start by noon on
Sunday. The reason for the late start is for
track work.
The next scheduled weekend subway
closure will halt service on Line 1 between
Finch and St. Clair stations on November 6
and 7 to accommodate work on the Eglinton
Crosstown Light Rail Transit project.

in a statement.
The 50,000 figure includes education
workers such as teachers, educational
assistants, early childhood educators,
principals, board staff, occasional staff and
custodians, who are unvaccinated or won’t
disclose their status.
More than 85 per cent of education staff

are fully vaccinated, while the remaining
approximately 15 per cent have attested to
not being fully vaccinated, including having
medical exemptions, or haven’t said either
way.
Some school boards, such as the Toronto
District School Board, have enacted tougher
policies that include possible termination.
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Τατάρ: Το Βαρώσι θα ανοίξει
για εγκατάσταση
Το Βαρώσι θ’ ανοίξει σιγά σιγά για
εγκατάσταση κι αυτό χρειάζεται χρόνο, δήλωσε ο Ερσίν Τατάρ λέγοντας
πως σ’ εκείνο το σημείο χρειάζεται
έντονη προετοιμασία και θεωρεί
ωφέλιμο να εντατικοποιηθούν αυτές
οι εργασίες που γίνονται σε συνεργασία με την «κυβέρνηση».
Μιλώντας σε εκπομπή του «Μπαϊράκ» χθες το βράδυ με αφορμή τον
ένα χρόνο στη θέση του «προέδρου»
του ψευδοκράτους ο κ. Τατάρ είπε ότι στον
ένα χρόνο που έχει ανοίξει μέρος του Βαρωσιού, το επισκέφθηκαν πάνω από 250.000
άτομα. Οι «επενδύσεις» που έγιναν εκεί,
είπε, έχουν μετατρέψει την περιοχή σε ένα
άλλο Βαρώσι.

το βράδυ με αφορμή τον ένα χρόνο στη
θέση του «προέδρου» του ψευδοκράτους ο
κ. Τατάρ είπε ότι στον ένα χρόνο που έχει
ανοίξει μέρος του Βαρωσιού, το επισκέφθηκαν πάνω από 250.000 άτομα. Οι «επενδύσεις» που έγιναν εκεί, είπε, έχουν μετατρέψει την περιοχή σε ένα άλλο Βαρώσι.

Να σημειωθεί ότι στα κατεχόμενα ανακοινώθηκε από τις «δυνάμεις ασφαλείας» πως
από την 1η Νοεμβρίου οι ώρες που η περιοχή του Βαρωσίου που έχει ανοίξει, θα αλλάξουν. Οι ώρες επίσκεψης θα είναι από τις
8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, αντί στις 8
το βράδυ που είναι τώρα.
Ο κ. Τατάρ, μιλώντας για το Κυπριακό στην
ίδια τηλεοπτική εκπομπή. επανέλαβε τον
ισχυρισμό ότι η ε/κ πλευρά έχει στόχο την
εξάλειψη της «τδβκ» - όπως αναφέρθηκε
στο ψευδοκράτος – και το να γίνουν οι Τ/κ
μπάλωμα στην ΚΔ, κι αυτό – συνέχισε –
επιβεβαίωσε στην συνάντηση με τον ΓΓ του
ΟΗΕ. «Εμείς λέμε δύο κράτη. Υπάρχει μια
βόρεια Κύπρος που ζει με την ΕΕ. Μπορούν
να υπάρξουν δύο κράτη εντός της ΕΕ».
Ο κ. Τατάρ ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία και
η τουρκική κυβέρνηση στηρίζουν τις απόψεις του και πλέον στην Κύπρο άρχισε μια
νέα περίοδος και μια τέτοια πολιτική δίνει
ελπίδα για το μέλλον.

Να σημειωθεί ότι στα κατεχόμενα ανακοινώθηκε από τις «δυνάμεις ασφαλείας» πως
από την 1η Νοεμβρίου οι ώρες που η περιοχή του Βαρωσίου που έχει ανοίξει, θα αλλάξουν. Οι ώρες επίσκεψης θα είναι από τις
8 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, αντί στις 8
το βράδυ που είναι τώρα.
Ο κ. Τατάρ, μιλώντας για το Κυπριακό στην
ίδια τηλεοπτική εκπομπή. επανέλαβε τον
ισχυρισμό ότι η ε/κ πλευρά έχει στόχο την
εξάλειψη της «τδβκ» - όπως αναφέρθηκε
στο ψευδοκράτος – και το να γίνουν οι Τ/κ
μπάλωμα στην ΚΔ, κι αυτό – συνέχισε –
επιβεβαίωσε στην συνάντηση με τον ΓΓ του
ΟΗΕ. «Εμείς λέμε δύο κράτη. Υπάρχει μια
βόρεια Κύπρος που ζει με την ΕΕ. Μπορούν
να υπάρξουν δύο κράτη εντός της ΕΕ».
Ο κ. Τατάρ ανέφερε επίσης ότι η Τουρκία και
η τουρκική κυβέρνηση στηρίζουν τις απόψεις του και πλέον στην Κύπρο άρχισε μια
νέα περίοδος και μια τέτοια πολιτική δίνει
ελπίδα για το μέλλον.

Στο Κυπριακό, συνέχισε, η στάση της ΕΕ
και των ΗΠΑ είναι γνωστές. Σημείωσε δε ότι
εάν αρχίσουν διαπραγματεύσεις θα πρέπει
πρώτα να εξεταστεί εάν υπάρχει ή όχι κοινό
έδαφος. Μπορεί να συζητηθεί πρόσθεσε,
ότι απαιτείται ψήφισμα του ΟΗΕ για να γίνει
αποδεκτή η κυριαρχική ισότητα.
Ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε πως ποτέ δεν είπε
ότι θα αναγνωρισθεί το ψευδοκράτος, υποστηρίζοντας ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει
άλλη φόρμουλα από αυτή των δύο κρατών
που θα ζούνε πλάι πλάι τάφου εδώ υπάρχουν δύο χωριστοί «λαοί» με διαφορετικοί
γλώσσα, θρησκεία, κουλτούρα και ιστορία.
Μιλώντας σε εκπομπή του «Μπαϊράκ» χθες

Στο Κυπριακό, συνέχισε, η στάση της ΕΕ
και των ΗΠΑ είναι γνωστές. Σημείωσε δε ότι
εάν αρχίσουν διαπραγματεύσεις θα πρέπει
πρώτα να εξεταστεί εάν υπάρχει ή όχι κοινό
έδαφος. Μπορεί να συζητηθεί πρόσθεσε,
ότι απαιτείται ψήφισμα του ΟΗΕ για να γίνει
αποδεκτή η κυριαρχική ισότητα.
Ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε πως ποτέ δεν είπε
ότι θα αναγνωρισθεί το ψευδοκράτος, υποστηρίζοντας ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει
άλλη φόρμουλα από αυτή των δύο κρατών
που θα ζούνε πλάι πλάι τάφου εδώ υπάρχουν δύο χωριστοί «λαοί» με διαφορετικοί
γλώσσα, θρησκεία, κουλτούρα και ιστορία.

Πρόεδρος της Βουλής: Το μέλλον
επιβάλλεται να μας βρει ενωμένους
Το μέλλον επιβάλλεται να μας βρει ενωμένους και με ειρήνη και Δημοκρατία να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάθε εθνική
πρόκληση, τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής
Αννίτα Δημητρίου μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης για την επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου 1940, που έγινε μπροστά από
το οίκημα της ελληνικής πρεσβείας στη
Λευκωσία.
Η 28η Οκτωβρίου 1940 συμπυκνώνει ιστορικά την εθνική αξιοπρέπεια, την αντίσταση
στην τυραννία, την ανάγκη για ελευθερία, υπογράμμισε η κ. Δημητρίου, ευχόμενη παράλληλα χρόνια πολλά.

Κυπριακό: Βρετανική στήριξη
λύσης εντός των παραμέτρων
των ψηφισμάτων ΣΑ
Πρώτη δημόσια τοποθέτησή της
Λιζ Τρας επί του θέματος
Τη θέση της βρετανικής κυβέρνησης υπέρ λύσης διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας στην Κύπρο,
επαναβεβαίωσε η νέα Υπουργός
Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Λιζ Τρας, στην πρώτη
δημόσια τοποθέτησή της επί του
θέματος.
Η κ. Τρας, που τη Δευτέρα είχε
την ευκαιρία να ακούσει τις ελληνικές θέσεις για το ζήτημα από
τον ομόλογό της Νίκο Δένδια, δέχθηκε το
μεσημέρι σχετικό ερώτημα κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης της Βουλής των Κοινοτήτων με ερωτήσεις επί θεμάτων εξωτερικής
πολιτικής.
Ο Βουλευτής του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας Άλιν Σμιθ ανέφερε λαμβάνοντας το λόγο
ότι η συνέπεια στο διεθνές δίκαιο είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία και την
οικοδόμηση εμπιστοσύνης, «κάτι που δεν
ισχύει πουθενά περισσότερο από όσο στην
Κύπρο, όπου τμήμα του νησιού παραμένει
υπό παράνομη κατοχή».
Ως εκ τούτου ο κ. Σμιθ ρώτησε την Υπουργό Εξωτερικών κατά πόσο συμφωνεί ότι «η
μόνη βάση για ειρήνη στην Κύπρο είναι μια
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία» και ότι
εικασίες σαν κάποιες που έχουν ακουστεί
τελευταία περί του αντιθέτου θα ήταν «βαθιά μη εξυπηρετικές» και θα συνιστούσαν

οπισθοδρόμηση.
Η κ. Τρας απάντησε ότι δε συμφωνεί με τη
βάση του ερωτήματος περί εικασιών, καθώς «το Ηνωμένο Βασίλειο υποστηρίζει μία
περιεκτική λύση βασισμένη στις προηγούμενες παραμέτρους όπως εκτίθενται στα
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών».
Σημειώνεται ότι ο κ. Σμιθ συγκαταλέγεται μεταξύ των Βρετανών Βουλευτών από όλα τα
κόμματα που το τελευταίο διάστημα έχουν
ενημερωθεί για τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο Κυπριακό στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της οργανωμένης παροικίας.
Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν και επαφές Βουλευτών με τον Επίτροπο Προεδρίας Φώτη
Φωτίου και τον Πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ Χρίστο Καραολή
κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Επιτρόπου στο Λονδίνο.

Οι όροι εντολής του ΓΓ των ΗΕ έχουν
σημασία και όχι η ονοματολογία
Οι όροι εντολής του ΓΓ των ΗΕ
έχουν σημασία και όχι η ονοματολογία είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος
Αναστασιάδης
αναφερόμενος
στο θέμα διορισμού ειδικού απεσταλμένου του ΓΓ των ΗΕ για το
Κυπριακό, εκφράζοντας παράλληλα την ευχή σύντομα να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα επί του θέματος αυτού.
Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά τη δοξολογία για
την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου,
στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα,
στην Ιερά Αρχιεπισκοπή, και κληθείς να
σχολιάσει τις νέες προκλητικές δηλώσεις
του Τουρκοκύπριου ηγέτη κ. Ερσίν Τατάρ,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «αυτό
που θέλω πριν και πάνω από όλα να πω
είναι ότι σήμερα τιμούμε τις αρετές των
Ελλήνων. Την αρετή που μεταφράζεται σε
αγάπη προς την πατρίδα, που εκφράζεται
και μεγαλουργεί μέσα από την ενότητα, που
δίδει το αίμα, και διδάσκει πως οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες.

Αυτή την ώρα, αυτή την αρετή έχουμε ανάγκη. Να ενώσουμε δυνάμεις να εντείνουμε
τους αγώνες μας μέσα από τη διπλωματία,
το διεθνές δίκαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση,
για να απαντήσουμε όπως αξίζει είτε στον
κ. Τατάρ είτε στον καθ’ αυτόν εντολέα του,
τον κ. Ερντογάν».
Ερωτηθείς αν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με τον διορισμό ειδικού
απεσταλμένου του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε
ότι «λέγονται διάφορα. Ελπίζω σύντομα να
έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα».

Η μακρόχρονη ελληνική Ιστορία καταγράφει πολλές περιπέτειες του Ελληνισμού. Αν
έγινε κατορθωτή η απελευθέρωση είτε της
Ελλάδας είτε η απαλλαγή από τον αποικιακό ζυγό, αυτό που χαρακτήριζε ήταν οι αρετές που διαθέτουν οι Έλληνες.

Σε ερώτηση αν αληθεύουν πληροφορίες για
βρετανική φόρμουλα που απορρίπτει τους
χαρακτηρισμούς που ακολουθούν για τον
απεσταλμένο, είπε ότι «αυτό που έχει σημασία και θέλω να τονίσω είναι: όχι η ονοματολογία, αλλά οι όροι εντολής».

13

29 Οκτωβρίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος

Πρόεδρος: Καμία λύση που να καθιστά την Κύπρο υποχείριο της Τουρκίας
Την πολιτική βούληση για μια ειρηνική, έντιμη, λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, επανέλαβε ο Νίκος Αναστασιάδης
Την πολιτική βούληση για μια ειρηνική,
έντιμη, λειτουργική και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού, επανέλαβε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης,
σε ομιλία του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο
ότι δεν θα γίνει αποδεκτή μια λύση, αντίθετη
με τις Συμφωνίες Κορυφής, τα Ψηφίσματα
των ΗΕ και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, η
οποία θα καθιστούσε την Κυπριακή Δημοκρατία υποχείριο της Τουρκίας.
Μιλώντας σε εκδήλωση του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Κύπρου, με θέμα «Οι αγώνες
της Κύπρου για την εθνική παλιγγενεσία», ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης σημείωσε: «Αυτό
που θα ήθελα με τη σημερινή ευκαιρία να
διαμηνύσω, είναι πως όσο αποδεδειγμένα διαθέτουμε την πολιτική βούληση και
αποφασιστικότητα να προχωρήσουμε σε
μια ειρηνική, έντιμη, λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, άλλο τόσο δεν θα
αποδεχτούμε όρους και αξιώσεις που θα
οδηγούν σε μια λύση αντίθετη με τις Συμφωνίες Κορυφής, τα Ψηφίσματα των ΗΕ
και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθιστώντας
την Κυπριακή Δημοκρατία υποχείριο της
Τουρκίας».
Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του ιδίου και της κυβέρνησής
του «για τον αδόκητο χαμό της μοναδικής
φίλης, της εξαίρετου πολιτικού Φώφης
Γεννηματά». «Εύχομαι αιωνία η μνήμη της
αλλά και η σφραγίδα που άφησε μέσα από
το πολιτικό της ήθος να κοσμεί όσους επιζούν», συμπλήρωσε.
Σε σχέση με το θέμα της εκδήλωσης, που
τοποθετείται στο πλαίσιο των εορτασμών
για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραμάτισαν η Κύπρος και η Μακεδονία, στην Ελληνική Επανάσταση.
«[Δ]εν μπορώ να μην σημειώσω τους δύο
κύριους άξονες που χαρακτηρίζουν τις άμεσες συνέπειες και τον απόηχο του 1821 στη
Μακεδονία και στην Κύπρο. Ο πρώτος ήταν

οι σφαγές των κληρικών, προκρίτων και του
απλού λαού, συνέπεια της “οργής του σουλτάνου” για το ξέσπασμα της Επανάστασης
στη Μολδοβλαχία και στην Πελοπόννησο.
Προηγήθηκε η Θεσσαλονίκη, στις 18 και 19
Μαΐου 1821 και ακολούθησε η Κύπρος με
τη φρίκη της 9ης Ιουλίου. Και ο δεύτερος
άξονας ήταν η αθρόα συμμετοχή Μακεδόνων και Κυπρίων αγωνιστών που συμμετείχαν στον κοινό απελευθερωτικό αγώνα
της Παλιγγενεσίας», ανέφερε ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης.
«Είναι χαρακτηριστικό πως ενώ ο Ελληνικός πληθυσμός της Κύπρου την περίοδο
εκείνη ανερχόταν σε μόλις 80 χιλιάδες, ο
αριθμός των αγωνιστών που έλαβαν μέρος
στον Εθνικό ξεσηκωμό, εκτιμάται πως ανερχόταν στους 1000. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα
σημαντική κρίνεται και η υλική συνεισφορά
των Κυπρίων, με την αποστολή προμηθειών
και οικονομικής βοήθειας παρά τη φτώχεια
και τις όποιες κακουχίες αντιμετώπιζαν»,
πρόσθεσε, εκφράζοντας την υπερηφάνεια
που «ο Κυπριακός Ελληνισμός συνέβαλε,
στο μέτρο του δυνατού, στη δημιουργία του
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους».
Αναλύοντας τους ιστορικούς δεσμούς που
ένωσαν τη Μακεδονία με την Κύπρο και τα
επόμενα χρόνια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στους αγώνες του Ελληνισμού για την επίλυση του Κυπριακού.
«Εδώ και 47 χρόνια, αυτό που καταγράφεται είναι οι αδιάλλακτοι και αμετάβλητοι
στόχοι της Τουρκίας, μέσα από τις αξιώσεις που προβάλλει, να επιτύχει λύση
που θα της επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο
και την μετατροπή της Κύπρου σε δικό της

Η Κύπρος τίμησε με κάθε λαμπρότητα
την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Η Κύπρος, μαζί με τον απανταχού
Ελληνισμό, τιμά σήμερα, με κάθε
λαμπρότητα, την εθνική επέτειο της
28ης Οκτωβρίου και το «ΟΧΙ» των
Ελλήνων στους Ιταλούς το 1940.
Πανηγυρική Δοξολογία τελέστηκε
στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου
Βαρνάβα στη Λευκωσία, στις 10 το
πρωί, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου,
στην παρουσία του Προέδρου της
Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη,
της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτας Δημητρίου, του
Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Νεολαίας
και Αθλητισμού, Πρόδρομου Προδρόμου
και της Αναπληρώτριας Κυβερνητικής Εκπροσώπου Νιόβης Παρισινού. Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης. Τον πανηγυρικό της ημέρας
εκφώνησε ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος
Νουρής.

Στις 11 το πρωί πραγματοποιήθηκε μαθητική παρέλαση, μπροστά από το οίκημα της
ελληνικής πρεσβείας στη Λευκωσία. Τον
χαιρετισμό της δέχθηκε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, συνοδευόμενος από τον ΥΠΠΑΝ, Πρόδρομο Προδρόμου, τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας,
Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο Ιωάννη Παπαμελετίου
και άλλες πολιτικές και στρατιωτικές αρχές.

προτεκτοράτο», είπε.
Όπως σημείωσε, «αποκορύφωμα των διαχρονικών στόχων της
Τουρκίας, αποτελούν οι νέες της
αξιώσεις, με εγκατάλειψη της
βάσης λύσης και την αξίωση της
δημιουργίας δύο ανεξαρτήτων
κρατών, τη δημιουργία νέων τετελεσμένων επί του εδάφους με
την αλλοίωση του καθεστώτος
της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, τη παραχώρηση 145
τετραγωνικών χιλιομέτρων Ελληνοκυπριακής γης στον τουρκικό στρατό για περαιτέρω στρατικοποίηση,
αλλά και τις συνεχείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης με παράνομες
επεμβάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική
Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας».
Παράλληλα, επανέλαβε τη βούλησή του για
«την επίτευξη μιας λύσης που θα οδηγεί
σε ένα κράτος πλήρως απαλλαγμένο από
εξαρτήσεις τρίτων ή/και την όποια κηδεμόνευση μέσα από πρόνοιες που δεν συναντώνται σε κανένα σύνταγμα κράτους – μέλους των Ηνωμένων Εθνών».
«Μιας λύσης που θα σέβεται την αξιοπρέπεια και την ταυτότητα και των δύο κοινοτήτων και θα τους δίδει το δικαίωμα, ελεύθεροι και ανεξάρτητοι να καθορίζουν την
μοίρα τους, σε συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητας και αρμονικής συμβίωσης, όπως
επιτάσσει και η Ευρωπαϊκή μας ταυτότητα»,
συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου
υποστήριξε ότι «παρά τα επανειλημμένα
και πικρά λάθη της εγχώριας πολιτικής και
στρατιωτικής ηγεσίας, η Κύπρος αποτελεί
διαχρονικά ένα από τα ισχυρότερα προπύργια της ελληνικής ταυτοτικής συνείδησης». «Τις θυσίες αυτές έχουμε χρέος να τις
τιμούμε λόγω και έργω», συμπλήρωσε.
Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο
κ. Παπαϊωάννου σημείωσε την ανάγκη
έναρξης «μιας νέας περιόδου προ πολλού
οφειλόμενης αναγνώρισης της Κυπριακής
Ιστορίας στην ελληνική ακαδημαϊκή και ευρύτερη δημόσια σφαίρα. Μία αναγνώριση
που δεν θα εξαρτάται από μεμονωμένες
προσπάθειες, παρά θα αποτελεί αυτονόητη
πραγματικότητα».
Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος
Χριστοφίδης, στην ομιλία του σημείωσε
ότι η εκδήλωση «θα προσθέσει πολύτιμες
πληροφορίες και στοιχεία και θα φωτίσει
την εν πολλοίς άγνωστη και λησμονημένη
κυπριακή συμβολή στο αγώνα της εθνικής
παλιγγενεσίας».
«Στο μέλλον των σύγχρονων ακαδημαϊκών
μας ιδρυμάτων εξακολουθούν να έχουν
καίρια θέση και ρόλο οι ανθρωπιστικές
σπουδές και κατ’ επέκταση και η επιστήμη
της ιστορίας», ανέφερε ο κ. Χριστοφίδης.
«Απόψε τιμάμε τη συμβολή της Κύπρου
και των ανθρώπων της στην Επανάσταση
του 1821, συζητάμε για το παρελθόν της και
στοχαζόμαστε το μέλλον της», κατέληξε ο
ίδιος.

Παράταση μέτρων και ενισχυτική δόση
για J&J αποφάσισε το Υπουργικό
Αποφάσεις στο πλαίσιο της
προσπάθειας περιορισμού της
διασποράς της νόσου COVID-19
έλαβε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα, σε πρόταση που
παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας
κ. Μιχάλης Χατζηπαντέλα επισημαίνεται η ανάγκη να διαφυλαχθεί ότι το επόμενο διάστημα
θα συνεχίσουν να λαμβάνονται
όλες οι απαραίτητες ενέργειες,
ώστε να αποφευχθεί επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας
της χώρας.
Λαμβάνοντας υπόψη τη χειμερινή περίοδο
που ακολουθεί, την αναμενόμενη έξαρση
εποχικών λοιμώξεων, αλλά και την ευρύτερη κατάσταση που επικρατεί σε ολόκληρη
την Ευρώπη με την επαναφορά αυστηρών
περιοριστικών μέτρων σε ορισμένα κράτη,
το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα την παράταση της ισχύος των υφιστάμενων μέτρων μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου 2021.
Τα μέτρα θα επανεξεταστούν σε συνδυασμό με τα επιδημιολογικά δεδομένα όπως
θα διαμορφωθούν τις επόμενες μέρες.
Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο,
αφού εξέτασε τα στοιχεία του Υπουργείου
Υγείας, σύμφωνα με τα οποία την περίοδο
Ιουλίου-Οκτωβρίου, ποσοστό 8,6% των
κρουσμάτων και ποσοστό 4,2% των νοσηλευόμενων που είχαν ολοκληρώσει το
εμβολιαστικό τους σχήμα είχαν λάβει το
εμβόλιο της Janssen, ενέκρινε τη χορήγηση
ενισχυτικής δόσης εμβολίου στα άτομα που

έλαβαν το εμβόλιο της Johnson&Johnson,
νοουμένου ότι εμπίπτουν σε μια από τις
ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:
Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω,
Άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες που έχουν ανακοινωθεί από το
Υπουργείο Υγείας,
Επαγγελματίες υγείας, και
Διαμένοντες και εργαζόμενους σε
οίκους ευγηρίας.
Διευκρινίζεται ότι για τον εμβολιασμό με ενισχυτική δόση, θα πρέπει να έχει παρέλθει
απαραίτητα χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών
από τον αρχικό εμβολιασμό. Τα άτομα που
εμπίπτουν στις πιο πάνω ομάδες θα έχουν
την επιλογή για την ενισχυτική δόση ανάμεσα στα εμβόλια της Johnson&Johnson, της
Pfizer/BioNTech και της Moderna. Περισσότερες λεπτομέρειες για την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης της ενισχυτικής δόσης
θα εκδοθούν τις επόμενες μέρες.

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
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28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ
Η 28η Οκτωβρίου κανονικά δεν
θα έπρεπε νάναι
μόνο δική μας
γιορτή. Έπρεπε
να
γιορτάζεται
τουλάχιστον από
ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί όταν
η Ευρώπη βρισκόταν πεσμένη κάτω και πατημένη από
τη μπότα του Ναζισμού και η Μεγάλη Βρετανία γονατισμένη προσπαθούσε να ανασυνταχθεί για να αμυνθεί, η μικρή Ελλάδα
πρόσφερε την πρώτη νίκη, το χαμόγελο και
την ελπίδα, ότι ο ολοκληρωτισμός δεν είναι
ανίκητος. Τότε,βέβαια, ακούσαμε επαίνους
και ύμνους, για να ξεχαστούν πολύ γρήγορα, και όπως πολύ ορθά λέει το γνωστό
τραγούδι της μεγάλης Βέμπο,το μόνο που
δεν έγινε, είναι να μάς κατηγορήσουν γιατί
νικήσαμε.
Αλλά ας περιοριστούμε στα εντελώς δικά
μας κι ας ρίξουμε μια ματιά στο 40, την
Ιστορία και τη μοίρα μας. Την εθνική μας
μοίρα, που θέλησε να γεμίσει η Ιστορία
μας επετείους και σύμβολα. Ξεφυλλίζοντας

προσεχτικά το Ελληνικό ημερολόγιο, πολλές φορές θα αναγκαστούμε να σταματήσουμε και να αναπολήσουμε. Εδώ ένας βωμός και ένα
τρόπαιο, εκεί μια δοκιμασία και ένα
γονάτισμα, παρακάτω ένα ξέσπασμα, ένα θαύμα και μια ανάταση ή
ανάσταση. Και όλα κι από μια κορφή
στο στερέωμα των αιώνων, ζυμωμένα με ιδρώτα και πόνο, με αίμα και
απαντοχή, με φώς.
Σκληρό,εξακολουθητικό, ολυμπιακό το αγώνισμα της Ρωμιοσύνης.
Μια ζωή δοσμένη σε πάλη ανειρήνευτη για επιβίωση, για τιμή, για
ελευθερία. Κάθε μεγάλος στθμός
στην ιστορία του έθνους μας, εκφράζει όλους τους προηγούμενους,
και τούς ξεπερνά με την αξιοσύνη των δημιουργών του και με τη μαγεία του. Κανένας, όμως, δεν αναιρεί τον προγενέστερο.
Γιατί αυτός αποτελεί προϋπόθεση και γιατί
όλοι μαζί συνθέτουν και καθρεφτίζουν την
μακραίωνη και επίμοχθη πορεία του λαού
των Ελλήνων, μέσα από τις συμπληγάδες
των πεπρωμένων, στην πραγμάτωση των
ακατάλυτων ιδεωδών του ανθρώπου και
της ζωής, που ο ίδιος αυτός λαός εγέννησε

ανάστησε και ακτινοβόλησε.
Αλλά σήμερα προσκύνημά μας, ο βωμός
του 40. To 40 που διδάσκει το λαμπρότερο
μάθημα ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Προκειμένου να αναζητήσουμε τις δυνάμεις εκείνες
που έπλασαν με τη φωτιά τους το θαύμα
του, μοιραία θα επισημάνουμε τους μόνιμους συντελεστές της από τριών χιλιάδων
χρόνων ανελισσόμενης ελληνικής αρετής.
Γιατί στην εκδίκηση που πήρε με το χέρι

της προσβλημένης Παναγιάς της Τήνου
το ξεσήκωμα του λαού, είναι το προγονικό
μας πνεύμα που οπλισμένο με τη δύναμη
τής σωφροσύνης αντιμάχεται την ύβρη και
υπηρετεί το νόμο του Θεού. Στην περιφρόνηση του χάους της καταπτοημένης Ευρώπης και στην παράτολμη αποδοχή της
πρόκλησης τού πολέμου είναι το πρωτοπορειακό πήδημα που η Ελλάδα είναι ταγμένη
από την ιστορία να δοκιμάζει μέσα στο κενό
την κάθε κρισημη ώρα του ανθρώπου.. Στη
χαρούμενη απόφαση του θανάτου, είναι η
αιώνια μοίρα του έθνους να αναλίσκεται διαρκώς στην υπόθεση της αφύπνισης των
λαών. Στην ακάθεκτη αναρρίχηση των βουνοκορφών της Ηπείρου, είναι ο ηρωϊσμός
που η φυλή μας από πάντα ξέρει να αποθεώνει και να προσκυνά. Στην αφοσιωμένη
υπεράσπιση των ιδανικών της δημοκρατίας είναι η ανένδοτη ελληνική πίστη στον
άνθρωπο.
Με ένα λόγο, τέλος, στο 40 που συμπυκνώνει σε χειροπιαστό γεγονός ολόκληρη την
τρισχιλιετή παράδοση τής εθνικής μας
ζωής, είναι το φως της ελευθερίας, που
πρώτος ο Έλληνας άναψε μέσα στις ψυχές
για να απομείνει ο φάρος τών προσανατολισμών μας και τής αποστολής μας σαν Ελλήνων και σαν Ανθρώπων.

Medea – Review of National Theatre Streaming of 2014 Production
“Vengeance is mine; I will
repay,” saith the Lord in the
Bible. When He said that, the
Lord may not have had Medea
in mind. The vengeance she
James
wreaks on her husband Jason
Karas
goes beyond what most
people can even imagine.
In 431 BC Euripides submitted
his Medea to the City Dionysia dramatic
competition in Athens and his play came
in third. It has become one of the most
frequently produced Greek tragedies

and has been adapted numerous times.
Ben Power wrote an adaptation for the
National Theatre of Britain in 2014 and the
production was filmed and is now available
for streaming.
Carrie Cracknell directed a brilliant
staging that brings out much of the power
of Euripides’ tragedy enhanced by Power’s
additions. Medea is a play about treachery
and vengeance, about merciless murder
and, worst of all, infanticide committed by a
mother to punish her husband.
The complex role of Medea is

handled by Helen McCrory in a bravura
performance of extraordinary force. Medea
betrayed her father and murdered her brother
to enable Jason to steal the Golden Fleece
from the “barbaric” city of Colchis. She fell
in love with Jason and dedicated her life to
him. He threw her over for another woman,
the daughter of King Creon of Corinth.
McCrory needs to express the gamut of
emotions that Medea goes through. Her love
for Jason turns into passionate hatred. She
wants revenge. She has to cajole, plead and
beg King Creon to let her stay in Corinth for
a day. Her fury, hatred and vengefulness so
well displayed by McCrory must be tempered
with cunning for her to achieve her objective.
She manipulates everyone around her
and McCrory delivers every nuance of the
complex character to perfection.
Danny Sapani’s Jason is man whose
success in stealing the Golden Fleece was
based on treachery and murder committed
by Medea. Now it is he who commits similar
moral crimes by abandoning Medea to marry
the king’s daughter. It is for selfish reasons
alone. He may have been brave but he is
not particularly bright in his understanding of
Medea’s character. He brings her a cheque
and thinks she will appreciate what he is
doing.
Clemmie Sveaas does a fine job as Creon,
King of Corinth. He is a no-nonsense ruler
who is afraid of Medea and simply wants to
get rid of her. Tough as he is, Medea gets
around him and commits her crimes.
Dominic Rowan as Aegeus, King of Athens,
is a likeable, decent man who wants to help
Medea escape from Corinth. He wants to
have children and Medea promises to help
him using her magical powers. However,
she does not take any chances even with
an affable friend and makes him swear to
protect her.

The Nurse played well by Michaela Coel
is the storyteller of the play but Power has
provided her with some pedestrian prose
that does not work particularly well.
Cracknell makes judicial use of the Chorus
of Corinthian Women. Their number of
lines are reduced but some are spoken and
sung with music composed by Will Gregory
and Alison Goldfrapp. There are several
effective dance sequences choreographed
by Lucy Guerin.
The single set by Tom Scutt consists of a
living space for the main action and a raised
level for some glimpses of events in Creon’s
palace. Power and Cracknell emphasize the
domestic side of the play but she does live at
what looks like the edge of a forest. We see
Medea’s children playing with toys, riding a
tricycle and running to greet their father. In
the end we see Medea dragging their dead
bodies, wrapped in blankets onto the stage.
Power created a final scene of his own for
Medea. The Chorus chants a brief dirge and
Medea walks off the stage. I will not disclose
any more details because the scene is
worth seeing without foreknowledge. It is
magnificent.
Medea by Euripides in a version by Dan
Power, directed by Carrie Cracknell for the
National Theatre in 2014 is available for
streaming at https://www.ntathome.com/
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Χρόνια
Πολλά
Ελλάδα

HAPPY
ORTHODOX

Χρόνια
Πολλά
Έλληνες

Easter

Η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 αποτελεί ημέρα ορόσημο
για το σθένος, τη μαχητικότητα και την ομοψυχία των Ελλήνων.
Είναι ημέρα τιμής και ισχυρής μνήμης για τους αγώνες και την
αυτοθυσία όσων πολέμησαν για την ελευθερία, τη
δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

CHRISTINA MITAS
MPP - Scarborough Centre
2063 Lawrence Avenue East
Email: christina.mitasco@pc.ola.org
Phone: 416-615-2183
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Address: 207-4002 Sheppard Ave. East.
Telephone: 416 297 6568
Email: aris.babikianco@pc.ola.org
Web: www.arisbabikianmpp.ca

Χρόνια Πολλά Ελλάδα
η
Ζήτω η 28 Οκτωβρίου 1940
Το "Όχι" των Ελλήνων κατά του Φασισμού και η Εθνική Αντίσταση
που ακολούθησε κατά της τριπλής κατοχής, ήταν η μεγάλη
συνεισφορά του Ελληνικού λαού στην νίκη της Δημοκρατίας κατά
των σκοτεινών δυνάμεων του Φασισμού και του Ναζισμού.
Εύχομαι σε όλο τον Ελληνισμό Χρόνια Πολλά.
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MP Julie Dabrusin
Member of Parliament for Toronto—Danforth

Εύχομαι σε όλους
τους Έλληνες, ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ για την Εθνική
Επέτειο της
28ης Οκτωβρίου 1940.

Χρόνια Πολλά σε όλο
τον Ελληνισμό

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου, 1940
Τιμή στους ΗΡΩΕΣ της
σύγχρονης Ιστορίας του
Ελληνικού Έθνους!

Οφείλουμε να
θυμόμαστε και να
τιμούμε με σεβασμό
και πίστη τους αγώνες
των προγόνων μας.

Mary Fragedakis

Χρόνια Πολλά Ελλάδα!

Ontario Liberal
Party Candidate for
Toronto-Danforth

Authorized by the CFO for the Toronto-Danforth
Provincial Liberal Association

MP Salma Zahid
Member of Parliament for –Scarborough Centre

Ζήτω η
28η Οκτωβρίου 1940!

Για την Εθνική Επέτειο της
28ης Οκτωβρίου εύχομαι
σε όλους τους Έλληνες
Χρόνια Πολλά.

5-2155 Lawrence Avenue East
Tel. (416) 752-2358

Scarborough, ON M1R 5G9
Fax (416) 752-4624

E-mail: Salma.Zahid@parl.gc.ca

1028 Queen Street East

Toronto, Ontario M4M 1K4

Telephone: 416-405-8914
Fax: 416-405-8918
email: Julie.Dabrusin@parl.gc.ca

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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Join Us Oct 28th
to Celebrate

OXI DAY
When the Greek Nation
Stood Firm and Said NO
to Tyranny and Hate
in 1940

Carpenters’ District Council of Ontario
www.thecarpentersunion.ca | 905.652.4140
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" Remembering OXI Day"

October 28th, “Oxi Day” (‘Oxi’ meaning “no”)
is celebrated and commemorated by Greek
communities the world over for the historic
stand the nation of Greece made against
Italian dictator Mussolini’s fascist invasion of
that country during the Second World War
in 1940. The Greek’s stand, which frustrated
Italy’s military progress, eventually caused
Mussolini’s ally Adolf Hitler to send his
legions in relief and in solidarity to secure
the eventual conquest and occupation of
Greece during the war. However, Hitler’s
move into Greece caused a costly calendar
delay in “Operation Barbarossa”, his
planned invasion of the Soviet Union. The
consequence of that delay being a crucial
loss of weeks of warmer weather with
German troops at the gates of Moscow.
Without the Greek stand against Mussolini,
union.ca
| have
905.652.4140
the war may
turned out very differently.
Winston Churchill once famously said “until
now we used to say that the Greeks fight
like heroes. Now we shall say: “Heroes fight
like Greeks.” The comment also echoes
the heroic stand against Persian invaders
at Thermopylae in 480 BC, an event which
allowed our entire Western culture to
flourish.

and what makes us who we are, and where
we have been also tells us where we are
going.

ct Council of Ontario

Today, we have much to be thankful for
when we celebrate Oxi Day, and what it
means for all of us, what it has bequeathed,
and what it gives to us still.
Often, we forget that history is not the past,
it is of the past -- the past is its’ nature -- but
history is about the present, what forms us

“Oxi Day” is about a moment of reflection.
It is also about showing deference and
acknowledging a community that has
given and brought so much to the labour
movement in Ontario. The principles of fair
wages and fair work; safe work; equality
and equal pay; non-discrimination and open
dialogue; democratic freedoms that ensure
that all have a voice; these are features of
our culture and value-set that were also
bequeathed to us from Greece.
According to scholar H.D. F. Kitto, the
ancient Greeks perfected every literary form
except the novel. Today, the story of Oxi Day
is far from over. It is still being written and
the freedom it represents still needs to be
defended. Perhaps we need to be reminded
of what the nation of Greece in 1940
sacrificed for Oxi Day now more than ever.

®

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

Η Βουλή του Οντάριο τιµά τον
Οικουµενικό Πατριάρχη
Την Πέµπτη, 21 Οκτωβρίου
2021, η βουλευτής της επαρχίας Οντάριο (Oakville NorthBurlington) κα Έφη Τριανταφυλλοπούλου, η οποία είναι επίσης
κοινοβουλευτικός Βοηθός του
υπουργού Μακροχρόνιας Φροντίδας, έκανε δήλωση στη Βουλή του Οντάριο, προκειµένου
να τιµήσει και να γιορτάσει τα
τριάντα χρόνια από την εκλογή
του Παναγιωτάτου Οικουµενικού
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολοµαίου, ως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως και Νέας
Ρώµης. Ακολουθεί το κείµενο της δήλωσης.
Το βίντεο από τη Βουλή µπορείτε να το δείτε
στο Twitter και στο Facebook.
Εκ µέρους των Ορθοδόξων Χριστιανών σε
όλο τον Καναδά, η Αρχιεπισκοπή και οι ευλαβείς χριστιανοί εκφράζουν τις ευχαριστίες
τους στην Βουλευτή κα Εφη Τριανταφυλοπούλου για την υπέροχη πρωτοβουλία και
µαζί της συγχαίρουν τον Οικουµενικό Πατριάρχη Βαρθολοµαίο για αυτή την ιστορική
επέτειο. Άξιος!
Οικουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος Α΄
Κα Έφη Ι. Τριανταφυλοπούλου: Σήµερα
θα ήθελα να τιµήσω τον Παναγιώτατο Οικουµενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολοµαίο Α΄,
αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως-Νέας
Ρώµης και πνευµατικό ηγέτη των σχεδόν
τριακοσίων εκατοµµυρίων ορθοδόξων χριστιανών παγκοσµίως.
Η 22α Οκτωβρίου 2021, σηµατοδοτεί την
30ή επέτειο από την εκλογή του ως αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας
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Ρώµης και ως Οικουµενικού Πατριάρχη. Είναι ο µακροβιότερος
Πατριάρχης στην ιστορία της
έδρας της Κωνσταντινούπολης,
του πρώτου θρόνου της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Οραµατιστής ηγέτης και γεφυροποιός, ο Οικουµενικός Πατριάρχης έχει αυξήσει τη συνεργασία
εντός της Ορθόδοξης κοινότητας
και έχει προωθήσει το διάλογο
και την ειρήνη µεταξύ όλων των
θρησκειών. Είναι επίσης γνωστός για την
προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας,
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέµησης της εµπορίας ανθρώπων.
Το έργο του σχετικά µε την περιβαλλοντική
προστασία, του χάρισε τον τίτλο «ο Πράσινος Πατριάρχης».
Το περιοδικό Time τον έχει χαρακτηρίσει
ως έναν από τους πιο σηµαντικούς ανθρώπους με επιρροή στον κόσµο.
Μιλά έξι γλώσσες -ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά και τουρκικά- και
επίσης µιλά άπταιστα κλασσικά ελληνικά
και λατινικά.
Το Οντάριο έχει µια ισχυρή και ζωντανή
ορθόδοξη χριστιανική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένου και του εκπροσώπου του
Πατριάρχη στον Καναδά, Σεβασμιωτάτου
Αρχιεπισκόπου κ. Σωτηρίου.
Εκ µέρους όλων των µελών της Βουλής του
Οντάριο, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή
συγχαρητήρια στον Παναγιώτατο για την
ιστορική επέτειό του και την 30 χρονη διακονία του διεθνώς.
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Τάσος
Θεοδωρίδης

Ο Υ Ψ Ε ΥΔ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ή Σ Ε Ι Σ . . .
Greek Press | October 29, 2021

Ένα χρονογράφημα για τα ψέματα των μέσων συσκότισης της Ελλάδας
(κρατικών και ιδιωτικών) που δικαιολογούν την ρατσιστική, φιλοφασιστική
και αντιδημοκρατική χουντο-κυβέρνηση του κούλη Μητσοτάκη επειδή
έχουν πάρει 50+ εκατομμύρια Ευρώ απ’ το κρατικό χρήμα για να
κάνουν ακριβώς αυτό, και επειδή η πλειοψηφία του κόσμου τους
αφήνει ανενόχλητους στο καταστροφικό τους έργο γιατί είναι άνθρωποι
αδιάφοροι, τρομαγμένοι, αμόρφωτοι και ανιστόρητοι πολιτικά και
πολιτιστικά, και έχουν αρκούντως εκφασιστεί και συντηρητικοποιηθεί
απ’ τη μονοκρατορία των ακροδεξιών κυβερνήσεων που κυβερνούν την
Ελλάδα τις μεταπολεμικές δεκαετίες.

Φασισμός 2021 - Νο1: Το “ΟΧΙ” των Χιτών, Κουτσαβάκηδων, Ταγματαλητών,
Βασανιστών και Μιχαλόπουλων και Κουρήδων (κατά τον Μάνο Χατζιδάκι)
Διαβάστε ένα επίκαιρο
σχόλιο του αείμνηστου
Μάνου Χατζιδάκι για το
“ΟΧΙ” του φασίστα Μεταξά.
Εμείς θα επανέλθουμε, μετά
το σχόλιο!
“Γιατί είπε το «ΟΧΙ” ο
Μεταξάς, αφού θαύμαζε τον
“Άξονα” και κυβερνούσε με
τον τρόπο του χιτλερικού
Εθνικο-σοσιαλισμού; Αυτά
είναι λιγο-πολύ γνωστά, οι
πιέσεις, οι Άγγλοι, τα Ανάκτορα και τα λοιπά. Μπορεί κανείς να ερωτηθεί: “κι αν λέγαμε
ναι;” πάλι στα ίδια θα’μασταν. Ένα – δυο χρόνια “υπό συμμαχικήν επιστασίαν” … μήπως
δεν ήμασταν πέντε και δέκα χρόνια κάτω απ’ αυτούς; Κι ύστερα μέσα στην συμμαχία και
τέλος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Άσε και κείνη την μεταπολεμική ψευδαίσθηση που
μας την καλλιεργούσαν και οι πρώτες μεταπολεμικές κυβερνήσεις μας ότι ήμασταν οι
πρωταγωνιστές του πολέμου “οι περιούσιοι των συμμάχων”. Πιστεύαμε στο τέλος σαν
τον καραγκιόζη, πως εμείς σκοτώσαμε τον κατηραμένον όφιν. Μεθύσαμε από δόξα που
μόνοι μας την χαρίσαμε στους εαυτούς μας. Για μια ακόμα φορά νικήσανε οι Χίτες, οι
κουτσαβάκηδες, οι Ταγματασφαλίτες, οι βασανιστές και οι μέλλοντες Μιχαλόπουλοι και
Κουρήδες. Αυτή είναι η 28η Οκτωβρίου”
Λοιπόν, ο άνθρωπος τα είπε όλα. Τι “ΟΧΙ” και κουραφέξαλα, γιατί να γιορτάζει η Ελλάδα
την ΕΝΑΡΞΗ του πολέμου, όταν ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ γιορτάζει το ΤΕΛΟΣ του; Μήπως είμαστε
ανάποδοι ως λαός; Ή μήπως, και το πιο λογικό, ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΚΡΥΨΟΥΜΕ; Να
ξεχάσουμε πως αυτοί που είπαν “ΟΧΙ” στο Μουσολίνι ήταν “ούνα φάτσα, ούνα ράτσα”
με τους φασίστες του; Να ξεχαστεί πως αυτοί οι ίδιοι συμμάχησαν με τον εχθρό, για
παράδειγμα, χιλιάδες οικογένειες (“μεσεγγυητών”) έφαγαν ψωμάκι επί Κατοχής απ’
τα χιλιάδες μαγαζιά των Εβραίων της Θεσσαλονίκης που τους δόθηκαν, τους οποίους
Εβραίους, οι Ναζί έστειλαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης για να μην επιστρέψουν ποτέ, ή
τους εκατοντάδες δοσίλογους, συνεργάτες, προδότες και ρουφιάνους που επιβίωσαν στα
χρόνια της Κατοχής εις βάρος των υπολοίπων, για να πάρουν αργότερα συγχωροχάρτι
απ’ τις κυβερνήσεις που στήριξαν οι Άγγλοι και μετά οι Αμερικάνοι, και έκαναν τα αίσχη
και τα ακατανόμαστα στους πραγματικούς αγωνιστές που ανέβηκαν στα βουνά για να
πολεμήσουν τον εχθρό; Να ξεχαστεί πως ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΑΝ την ιστορία οι χίτες, οι δοσίλογοι
και οι λογής λογής Παπαδόγκωνες οι οποίοι δέχθηκαν με ανοιχτές αγκάλες τους Ναζί και
μετά την αποχώρησή τους κατέσφαξαν όλους τους αγωνιστές κάνοντας κατάχρηση της
συμφωνίας της Βάρκιζας (εχθρός του Έθνους – άρα παράνομος- είναι όποιος πολέμησε
τον κατακτητή); Που επί δεκαετίες εφάρμοσαν μια ιδιότυπη λογοκρισία και φασιστική
βία ενάντια στο ΚΚΕ και αποδεκάτισαν όσους αγωνιστές είχαν απομείνει; ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ, βροντοφωνάζοντας “ΟΧΙ” στις παρελάσεις αφιονισμένων
εθνικο-λάγνων; Να είμαστε ξεκάθαροι: Αν η επίσημη ιστορία δεν αναγνωρίσει την αδικία
και την άνανδρη δολοφονία στα όρια της ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ των Αγωνιστών και Αριστερών
που πολέμησαν τον Εχθρό της Ελλάδας, κανείς Έλληνας δε θα πρέπει να συμμετέχει
σε ανάλογες “γιορτές”. Εμείς, που έχουμε μνήμη, που μελετούμε ιστορία, που ακούμε
τις δεκάδες εκατοντάδων μαρτυρίες αγωνιστών, παραγκωνισμένων, αδικημένων απ’
τους μοναρχο-ναζιστο-φασίστες των ετών 1930-1981, δεν μπορούμε να γιορτάσουμε
κανενός είδους εθνο-φασισμό που σκόπιμα παραγκωνίζει τους μισούς και περισσότερους
Έλληνες, και με τις ακροδεξιές κυβερνήσεις κάνει τα “γλυκά μάτια” στους νεο-φασίστες
της καθημερινής Ελλάδας. Στους σημερινούς “Χίτες, κουτσαβάκηδες, Ταγματασφαλίτες,
βασανιστές και μέλλοντες Μιχαλόπουλους και Κουρήδες” που θα έλεγε και ο Μεγάλος
Μάνος Χατζιδάκις.
Φασισμός 2021 - Νο2: Οι Φασίστες
δεν τιμούν κανένα, παρά μόνο την
τσέπη τους
Ο θάνατος της κ. Φώφης Γεννηματά
συγκλόνισε το πολιτικό κατεστημένο
καθώς και τους αμέτρητους γνωστούς,
φίλους και μέλη του κόμματος
που απέμεινε απ’ το πάλαι – ποτέ
ΠΑΣΟΚ. Η Φώφη Γεννηματά, όπως
είναι ανθρώπινα κατανοητό ήταν μια
πολιτικός, αρχηγός του κόμματος του
Κινήματος Αλλαγής, που προσπάθησε
να σταθεί στο ύψος του ονόματος που
κληρονόμησε απ’ τον πατέρα της, κατ’

άλλους με επιτυχία, κατ’ άλλους ανεπαρκώς. Το γεγονός είναι πως ήταν μια νέα γυναίκα
που όπως πολλοί από τους συμπολίτες της αντιμετώπισε προβλήματα υγείας και είναι
προς τιμήν της ότι δεν τα άφησε να επηρεάσουν τη δημόσια εικόνα της. Μέχρι εδώ καλά.
Το να βγαίνει όμως σύμπασα η καθεστηκυία τάξη της Ελλάδας και να συνθέτει υμνολόγια,
να ωραιοποιεί την πολιτική της σταδιοδρομία και να αγιοποιεί την αυτονόητη καρτερικότητα
και υπομονή της, λες και ήταν η Αδερφή Τερέζα, που λέει ο λόγος, αυτό μόνο ο σύγχρονος
Έλληνας, των αντιθέσεων, των υπερβολών και της επιλεκτικής αμνησίας μπορεί να κάνει!
Θα πρέπει ίσως να βλέπουν τα πράγματα πιο ισορροπημένα τα μέσα συσκότισης, τα
πολιτικά κόμματα, καθώς και ο απλός λαός, και να μην χρωματίζουν συναισθηματικά τα
πάντα. Η Φώφη Γεννηματά, ήταν η κόρη του μεγάλου (αποδεδειγμένα) Δημοκράτη και
Ικανότατου πατέρα της που συνέβαλε τα μάλα στην εδραίωση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας στην μοναδική Σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠαΣοΚπου προσπάθησε να διορθώσει
ΑΔΙΚΙΕΣ δεκαετιών των φασιστών (μετά από την πρώτη ‘ψυχρολουσία’ της ΕΔΑ,
μεταπολεμικά, που πνίγηκε στο αίμα τις επόμενες δεκαετίες). Αυτό μόνο. Τα σύκα, σύκα και
η σκάφη, σκάφη. Τα άλλα όλα είναι μεταξωτές κορδέλες για πλερέζες πολυτελείας. Και μην
μας λένε οι φασίστες της νεο-φασιστικής κυβέρνησης του κούλη πως τίμησαν την πολιτικό
Φώφη Γεννηματά. Αυτοί δεν τιμούν παρά μόνο την τσέπη τους και τα συμβόλαια που έχουν
υπογράψει με την πλουτοκρατία της χώρας, ντόπια και εξωχώρια!!!
Φασισμός 2021 Νο3: “Αστυνομικοί” αφηνιασμένοι που νόμο δεν εκράτουν….
Θα αρχίσω αντίστροφα: Εκατοντάδες
είναι αυτοί που είπαν “καλά τους
έκαναν τους γύφτους” όταν άκουσαν
τα νέα πως ομάδα αστυνομικών
“γάζωσε” στην κυριολεξία ένα
αυτοκίνητο
υπό
καταδίωξη
σκοτώνοντας ένα 18χρονο έφηβο,
και τραυματίζοντας έναν άλλο. Δε θα
ασχοληθώ με αυτούς τους φασίστες
που
ξερνούν
αντιανθρώπινο
μένος βολεμένοι στην πολυθρόνα
τους. Αυτοί είναι άξιοι της μοίρας
τους, και καλά θα κάνουν να μας
αδειάσουν τη γωνιά εδώ στην στήλη
μας, τουλάχιστο. Θα σταθώ στους ακροδεξιούς κλόουν, τους επαγγελματίες πολιτικούς
- δοσίλογους που κυβερνάνε την Ελλάδα σήμερα. Δυο υπουργοί, βγήκαν στα μέσα
συσκότισης – τηλεόραση και κοινωνικά δίκτυα, και ο ένας έδωσε “συγχαρητήρια” στους
“ράμπο” αστυνομικούς (δηλαδή δικαίωσε ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ατόμου που δεν ήταν σίγουρο
ΠΟΙΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΕΙΧΕ ΔΙΑΠΡΑΞΕΙ) και ο άλλος βγήκε να πει πως η δικαιοσύνη αποδόθηκε,
όταν ο εισαγγελέας άφησε ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ τους 7 που αρχικά κατηγορήθηκαν για δολοφονία
και είχαν κρατηθεί στη φυλακή!! Αυτό βέβαια δεν θεωρείται “παρέμβαση” στην δικαιοσύνη.
Δηλαδή, για να καταλάβουμε καλά, οι πολιτικοί βγαίνουν και βάζουν “πλάτη” στηρίζουν
δηλαδή, τους φερόμενους ως ΦΟΝΙΑΔΕΣ ενός συμπολίτη μας, ενός παιδιού. Για να μη
θίξω, το άλλο, το μεγάλο θέμα της ‘στραβής’ δικαιοσύνης που αν είναι για συμπολίτη μας
που τον συλλαμβάνουν άδικα για επίθεση εναντίον αστυνομικών, όπως έγινε πρόσφατα
με τον λεγόμενο “ινδιάνο”, τον κρατούν 7 ολόκληρους μήνες φυλακισμένο ακόμη και χωρίς
αποδείξεις, ενώ οι “καημένοι” οι αστυνομικοί που “γάζωσαν” 3 ανήλικους, αποφυλακίζονται
την τρίτη μέρα...
Τα υπόλοιπα, τα έχετε διαβάσει. Ξεσηκώθηκαν οι Ρομά, ζητώντας δικαιοσύνη, έκλεισαν
αυτοκινητοδρόμους, συγκρούστηκαν με σώματα ασφαλείας, αρκετοί φορείς τους
συμπαραστάθηκαν, εν περιλήψει, η ΑΔΙΚΙΑ και η ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚΗ δικαιοσύνη έκαναν πάλι
την εμφάνισή τους στην Ελλάδα, με τη στήριξη της ακροδεξιάς κλίκας αρχομανών μεσιτών
των μεγάλων συμφερόντων. Μάλιστα. Φασισμός και άγιος ο θεός...
Φασισμός 2021 Νο4: Εργατικό ατύχημα που δεν ήταν εργατικό!
Εργατικά
ατυχήματα
συμβαίνουν
παντού και πάντα, η δουλειά μιας
ικανής κυβέρνησης είναι να εξασφαλίζει
πως θα είναι ελάχιστα, πως οι συνθήκες
δουλειάς θα είναι όσο το δυνατόν
ασφαλέστερες και πως οι εργοδότες
δε θα κάνουν “πάρτι” ασυδοσίας
καταπατώντας τα δικαιώματα των
εργατών τους. Όχι όπως φαίνεται στο
Ελλάντα. Μετά την ψήφιση του νόμου
Χατζιδάκη για την απασχόληση που είναι
και γνωστός ως αυτός που καταργεί την
8ωρη εργασία (οι εργατικές κατακτήσεις
του Σικάγου με 8 ώρες εργασία- 8 ώρες
ξεκούραση- 8 ώρες ψυχαγωγία πάνε
περίπατο) δίνοντας το δικαίωμα στον
εργοδότη να εκμεταλλεύεται χωρίς όρια
τους εργάτες του, είναι φυσικό οι εργοδότες (ιδιαίτερα οι “μεγάλοι” όπως του Λιμανιού του
Πειραιά) να κάνουν ό,τι περνάει απ’ το χέρι τους για να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που
τους δίνει ο νόμος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ένας 40χρονος εργάτης διαμελίστηκε
(!!) από Γερανογέφυρα στην ΑΡΧΗ της βάρδιας του, και ενώ δεν είχε την ευκαιρία να
ξεκουραστεί ανάμεσα στην προηγούμενη βάρδια εργασίας του. Πώς το ξέρουμε αυτό;
Αυτές είναι οι ανακοινώσεις του σωματείου των συναδέλφων του, καθώς και από
τις εκδηλώσεις συμπαράστασης (στη φωτό
η διαδήλωση στο Λιμάνι του Πειραιά με
συνεχίζεται στη σελίδα 21
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συνθήματα “ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΗΣ COSCO”). Ο άτυχος εργάτης, είτε από
απροσεξία, είτε από κακό χειρισμό έχασε την
ζωή του και το σωματείο λέει πως δεν τηρούνται
οι κανόνες ασφαλείας για ασφαλή εργασία στο χώρο του λιμανιού. Και φυσικά, βγήκε η
κυβέρνηση και η εταιρεία και είπε ΨΕΜΑΤΑ πως ο εργάτης δεν είχε λέει δουλειά εκεί, και
είχε πάει να πάρει τα προσωπικά του αντικείμενα. Διαβάστε ένα σχόλιο από το τουίτερ που
εξηγεί ακριβώς τι έγινε: “Η εργοδοσία επιχείρησε να βγάλει την ουρά της απέξω όταν είδε
ότι έσκασε η «στραβή». Φρόντισε να διαρρεύσει ότι ο εργαζόμενος είχε σχολάσει από τη
βάρδιά του και επέστρεψε να πάρει κάποια προσωπικά αντικείμενα. Όλα τυχαία δηλαδή.
Ήθελε να μην τον δείχνει να δουλεύει, με οποιοδήποτε ωράριο. Ήθελε να αποφύγει τις
ευθύνες. Τη «διαρροή» οικειοποίησε
ασμένως το βασικό πρακτορείο
ειδήσεων της χώρας το οποίο έχει
υπό την προσωπική εποπτεία του
ο πρωθυπουργός. Από το Μαξίμου
επομένως πήρε την «ευλογία» η
«βρώμικη είδηση» του ΑΠΕ – ΜΠΕ”.
Και έτσι να είναι, που δεν είναι, η
κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση
θα πρέπει να αποφεύγει να παίρνει το
μέρος του “ισχυρού”. Διότι έτσι δείχνει
πόσο δουλικό είναι, πόσο ακριβώς για
να εξυπηρετεί συμφέροντα βρίσκεται
εκεί και όχι αυτά του συνόλου αλλά
ενός δυό μεγαλο-εργοδοτών. Και δεν
χρειαζόμαστε περισσότερα πειστήρια, έχουμε ήδη πειστεί, για το ποιόν της κυβέρνησηςτσίρκο. Δεν χρειάζονται άλλες θυσίες στο Μινώταυρο της ασυδοσίας, έτσι να τους πείτε,
εσείς που τα έχετε καλά με τα κανάλια, τους καναπέδες σας και την κυβέρνηση-τσίρκο των
κλόουν που κυβερνάνε!!
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Φασισμός 2021 Νο 5
Και το καλό νεο της ημέρας!! Χρυσαυγίτης βουλευτής, έκανε μεταβολή και την κοπάνησε
όταν δεν του επετράπη να “τιμήσει” τους Ναζί που κατέκτησαν την Ελλάδα!!!
Κι όμως συνέβη και αυτό. Δηλαδή, να πάνε να καταθέσουν στεφάνι σε μνημείο των Ναζί
για τον πόλεμο (μνημείο στους ήρωες της 28ης Οκτωβρίου) και να τους εμποδίσουν οι
δημοκρατικές δημότισσες του Δήμου Περάματος. Επί τέλους, υπάρχει δημοκρατική
ευαισθησία στο Ελλάντα! Διαβάστε την σχετική είδηση, και ας ελπίζουμε πως θα μιμηθούν
το αγωνιστικό πνεύμα των πολιτών και άλλοι.
Πέραμα: «Μπλόκο» γυναικών σε Χρυσαυγίτη δημοτικό σύμβουλο που πήγε να
καταθέσει στεφάνι
«Φρένο» μπήκε σε δημοτικό σύμβουλο στο
Πέραμα, που είχε στηριχθεί από τη Χρυσή
Αυγή, όταν πήγε να καταθέσει στεφάνι για την
28η Οκτωβρίου.
Γυναίκες εργαζόμενες έκαναν αλυσίδα
μπροστά από το Μνημείο Ηρώων, που
βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της πόλης,
και τον εμπόδισαν.
Μάλιστα, ο κόσμος άρχισε να αποδοκιμάζει
φωνάζοντας: «Τότε ναζί, τώρα Χρυσαυγίτες,
όπλο του συστήματος είναι οι φασίστες» και
«Είναι η σαπίλα όλου του ντουνιά, μπλόκο
στους φασίστες σε κάθε γειτονιά» κάτι που οδήγησε τον δημοτικό σύμβουλο να αποχωρήσει.
Φασισμός 2021: Νο 6
Ο δολοφόνος της διπλανής πόρτας...
Όταν μια κυβέρνηση (έστω και τσίρκο) στηρίζει με την ανοχή της τους φασίστες, ο ρατσισμός,
η ανομία και η άδικη μεταχείριση συμπολιτών μας, μας γυρνά στις μεταπολεμικές τακτικές
της Δεξιάς, που εδραίωσε το παρακράτος. Διαβάστε τι συμβαίνει με τις ρατσιστικές,
δολοφονικές επιθέσεις φασιστών στην Αθήνα.
Δολοφονική επίθεση κατά μεταναστών στην Παλιά Κοκκινιά
Ρατσιστική, δολοφονική επίθεση φασιστοειδών κατά μεταναστών στην Παλιά Κοκκινιά, την
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ.
Η αναζωπύρωση της φασιστική απειλής είναι γεγονός το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα.
Η ΚΕΕΡΦΑ καταγγέλλει με ανάρτησή της στο facebook πως την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου
«ομάδα δεκαπέντε φασιστοειδών επιτέθηκε και τραυμάτισε τρεις μετανάστες εργάτες από
το Πακιστάν στην πλατεία Αγίας Σωτήρας, στην οδό Θηβών»
Όπως αναφέρει συγκεκριμένα η "Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική
Απειλή" (ΚΕΕΡΦΑ):
Ρατσιστική επίθεση φασιστοειδών κατά μεταναστών στην Παλιά Κοκκινιά
Συνέντευξη Παρασκευή 29/10 στις 1μμ στην Πλατεία Αγίας Σωτήρας
Την Τετάρτη 27 Οκτώβρη στις 9μμ ομάδα δεκαπέντε φασιστοειδών επιτέθηκε και τραυμάτισε
τρεις μετανάστες εργάτες από το Πακιστάν στην πλατεία Αγίας Σωτήρας, στην οδό Θηβών.
Πρώτα τους χτύπησαν στην Πλατεία πλησιάζοντας τους και φωνάζοντας “Πακιστανοί
πουτάνες θα σας σκοτώσουμε όλους”. Έπιασαν και χτύπησαν τον Αλι Ρεζά στο κεφάλι με
μπουκάλι. Λιποθύμησε και αργότερα τον παρέλαβε ασθενοφόρο με την βοήθεια γειτόνων.
Δύο άλλοι μετανάστες που βρίσκονταν εκεί φοβήθηκαν όταν είδαν να κρατάνε μαχαίρια οι
φασίστες και έτρεξαν και μπήκαν στο σπίτι τους. Τους καταδίωξαν και εισέβαλαν στο σπίτι
σπάζοντας την πόρτα και κυνηγώντας τους. Κατέφυγαν στην ταράτσα για αρκετή ώρα
όπου και δεν τους εντόπισαν.

Οι φασίστες είχαν μηχανές
και γυρνούσαν επί τρεις
ώρες(!) στην περιοχή.
Η πολιτική της κυβέρνησης
που κάνει πλάτη στους
φασίστες έχει αποθρασύνει
τα φασιστοειδή. Αυτή η
επίθεση έρχεται λίγες μέρες
μετά την απελευθέρωση
του χρυσαυγίτη Πατέλη.
Δεν θα αφήσουμε τα
τάγματα
εφόδου
να
ξαναβγούνε στις γειτονιές
του Πειραιά, στις γειτονιές
του Παύλου Φύσσα.
Έξω οι φασίστες από τις γειτονιές.
Φασισμός 2021: Νο … τελευταίο (promise!)
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Η Γερμανίδα επίτροπος διάλεξε μέρα για επίσκεψη!
Στην αρχή νομίζαμε πως είναι αστείο. Την ημέρα που οι Φασίστες του Μουσολίνι, με την
κάλυψη των Ναζήδων του Χίτλερ ήθελαν να περάσουν απ’ την Ελλάδα την 28 Οκτωβρίου
1941, την ίδια ημερομηνία διάλεξε η Επίτροπος Μέρκελ, ναι, αυτή που βύθισε την Ευρώπη
στην μιζέρια του οικονομικού διχασμού Βορρά (πλούσιων χωρών) και Νότου (όλων των
άλλων) να πατήσει την Αθήνα. Μετά καταλάβαμε πως δυο τινά “παίζουν” εδώ. Ή ενώ
ετοιμάζεται να φύγει απ’ την θέση της η Γερμανίδα Καγκελάριος του νεο-φιλελευθερισμού,
της λιτότητας και του ¨αφήστε τις φτωχές χώρες στο έλεος των κανίβαλων του
καπιταλισμού” θέλει να “γλυκάνει” το χάπι και να αφήσει καλές εντυπώσεις, ή έχει κάποια
μπίζνα στα σκαριά, σαν καθώς πρέπει καλή μεσίτρια των πολυεθνικών συμφερόντων.
Όπερ έδει δείξαι, ίσως μας “σκάσει” κανένα παραμύθι αργότερα ο κούλης για κάποιο άλλο
ξεπούλημα στους Γερμανούς ή στο πολυεθνικό κεφάλαιο, κάποιας κρατικής επιχείρησης
ή οργανισμού, αν έχει μείνει κανένας. Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου στο κακό, δηλαδή
πως η Καγκελάρισσα ήρθε για να επιβλέψει τη νέα τοποθέτηση ανεμογεννητριών στην
πρόσφατα καμένη Εύβοια, γιατί η απελευθέρωση χρήσης της δασικής έκτασης είναι ακόμη
στα χαρτιά, μόλις την ψήφισε η κυβέρνηση-τσίρκο (ρε μπας και ‘τρέχουν’ τόσο πολύ οι
διαδικασίες, που οι μπουλντόζες να περιμένουν με αναμμένες μηχανές;). Μπορεί βέβαια
να συμβαίνουν και τα δυο, να θέλει δηλαδή η
Καγκελάρισσα να κάνει μπίζνες με “γελαστό”
πρόσωπο, και να την θεωρούν οι πληβείοι του
Ελλαδιστάν ως “σωτήρα” της χώρας, αυτούς
ό,τι θες τους πουλάς, αρκεί να γυαλίζει…
Η ζωή είναι αλλού: Νο1
Βάζω εδώ την φωτογραφία της χρονιάς, του
Τούρκου φωτογράφου Mehmet Aslan με τον
τίτλο «Hardship of life – Η δυσκολία της ζωής».
Επειδή περάσαμε – και περνάμε ακόμη –
δύσκολα χρόνια, να μην νομίζουμε πως είμαστε
το κέντρο του κόσμου, πως ό,τι συμβαίνει σε μας
είναι πια το πιο τραγικό συμβάν στο σύμπαν.
Στη φωτογραφία εικονίζεται ο Σύριος Munzir που έχασε το πόδι του όταν έσκασε βόμβα
στο παζάρι που κρατά τον γιο του Mustafa που γεννήθηκε χωρίς χέρια και πόδια. Είπατε
τίποτε; Μήπως τώρα, όλα τα άλλα φαντάζουν εύκολα;
Η ζωή είναι αλλού: Νο2
Το πραγματικό ΟΧΙ που θα πρέπει να πει η καθεμιά και ο καθένας μας
Με τα λόγια του Ιάκωβου Καμπανέλλη:
«Είμαι ένας από τους επιζήσαντες κρατούμενους στο Ες-Ες στρατόπεδο συγκεντρώσεως
και εξοντώσεως του Μαουτχάουζεν. Ένας από εκείνους που τον Μάιο του 1945 κλαίγοντας
και ελπίζοντας εφώναζαν ποτέ πια! Ήταν τότε που οι οπαδοί του ναζισμού έχασαν τον
Πόλεμο. Ο ναζισμός όμως επέζησε. Κυρίως γιατί αιώνιες κοινωνικές πληγές αφέθηκαν
αθεράπευτες. Και μένουν ακόμα! Και επιπλέον γιατί η αντικομμουνιστική υστερία έκαμε
τον ναζισμό να ξεχνιέται, και κάποτε-κάποτε να αθωώνεται. Ύστερα από 48 χρόνια, αυτό
που θέλω να φωνάξω είναι, πάλι;
Φίλοι μου θυμηθείτε: ο Αδόλφος Χίτλερ δεν έπεσε από το διάστημα. Ούτε ήταν ένας και
μόνος. Ήταν το διαμόρφωμα δεκάδων χιλιάδων αφανών χιτλερίσκων στην Γερμανία και
την Αυστρία. Και όχι μόνον εκεί. Χιτλερίσκων διάσπαρτων σε μεγάλες και μικρές πόλεις, σε
χώρους εργασίας, σε γειτονιές, σε συντροφιές, σε οικογένειες. Και ο ναζισμός δεν ήταν ιδέα
ενός και μόνου διεστραμμένου εγκεφάλου. Ήταν η συμπύκνωση της νοσηρής πολιτικής
αντίληψης εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων, φορέων του μικροβίου του ρατσισμού, του
εθνικισμού, της μισαλλοδοξίας, της τελικής λύσης όλων των προβλημάτων με τη βία, την
φωτιά και το τσεκούρι. Ο ναζισμός δεν άρχισε με τον Χίτλερ, γι’ αυτό και δεν τον πήρε
μαζί του, δεν εμφανίστηκε μόνο στην Γερμανία, γι’ αυτό και δεν επανεμφανίζεται μόνο
εκεί. Αλλά παντού όπου ουσιαστικά κοινωνικά προβλήματα τον τρέφουν. Και ο κίνδυνος
τώρα δεν είναι η εμφάνιση ενός νέου Χίτλερ και η σπορά ενός άλλου μεγάλου πολέμου.
Ο κίνδυνος είναι η αδιαφορία για τα αίτια που αναγεννούν τον ναζισμό και εν συνεχεία
η απάθεια και η ανοχή για ένα φαινόμενο που μπορεί να εξελιχθεί σε μαζική διανοητική
μόλυνση. Οι μεγάλοι πόλεμοι δεν αρχίζουν στα πεδία των μαχών, ούτε οι ολέθριες πολιτικές
ιδεολογίες ξεκινούν από μαζικές συγκεντρώσεις σε πλατείες. Αρχίζουν ανύποπτα στους
χώρους της καθημερινής μας ζωής, ξεκινούν ακόμα και μέσα απ’ το ίδιο μας το σπίτι. Εκεί
φωλιάζουν όλα. Γι’ αυτό, μόνο με την πίστη σε μια καθημερινή ζωή που να μας χωράει
όλους, απροκατάληπτη και δίκαιη προς όλους μπορούμε, έστω και καθυστερημένα, να
πετύχουμε αυτό που τόσο προσδοκούσαμε τον Μάιο του 1945: ένα πραγματικό ποτέ πια».
Ιάκωβος Καμπανέλλης
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Ο Καναδάς απαιτεί πλήρη εμβολιασμό για
ταξίδια από Καναδικά αεροδρόμια
Από τις 30 Οκτωβρίου 2021, όλοι οι
αεροπορικοί ταξιδιώτες που αναχωρούν με πτήσεις από αεροδρόμια του
Καναδά θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί πλήρως για να ταξιδέψουν. Αυτό
θα επεκταθεί επίσης στα εσωτερικά
ταξίδια με τα τρένα VIA Rail και Rocky
Γιάννης
Mountaineer, καθώς και με θαλάσσια
Κακαγιάννης
επιβατηγά πλοία.
Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος
έως τον Νοέμβριο για άτομα που βρίσκονται στη διαδικασία πλήρους εμβολιασμού, αλλά τελικά, για να ταξιδέψουν αεροπορικώς, σιδηροδρομικά ή θαλάσσια στον
Καναδά ή από τον Καναδά σε διεθνείς προορισμούς
στις καναδικές αεροπορικές εταιρείες, θα απαιτείται
πλήρης εμβολιασμός.
Αυτό προκάλεσε κάποιες ερωτήσεις.

Θα επιτρέψει η κυβέρνηση μια τρίτη
δόση για όσους έχουν μικτά εμβόλια
ώστε να μπορέσουν να εκπληρώσουν
τα ταξιδιωτικά σχέδια του Νοεμβρίου;

Για τα ταξίδια στο εσωτερικό, οι δύο μικτές δόσεις εμβολίων
που έχουν εγκριθεί από την Health Canada είναι καλές και
απολύτως αποδεκτές.
Τα ταξίδια διεθνώς δεν είναι τόσο απλά, καθώς οι χώρες
έχουν τους δικούς τους συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με
την είσοδο, το καθεστώς εμβολιασμού και το εάν απαιτείται
καραντίνα.
Η Δρ Theresa Tam, επικεφαλής δημόσιας υγείας του Καναδά,
δήλωσε στα τέλη του περασμένου μήνα ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να συνεργάζεται με άλλες χώρες σχετικά με την αποδοχή μιας μικτής δόσης εμβολίου. Αυτές οι συνομιλίες είναι
ακόμη σε εξέλιξη.
Εναπόκειται σε κάθε μεμονωμένη χώρα να αποφασίσει τι
πληροί τις προϋποθέσεις ως «πλήρως εμβολιασμένες» όταν
πρόκειται να επιτραπεί η είσοδος αλλοδαπών.
«Παρουσιάζουμε τα δεδομένα μας, για παράδειγμα, στην
αποτελεσματικότητα του εμβολίου του προγράμματος μεικτών δόσεων όπως το AstraZeneca που ακολουθείται από
τα εμβόλια mRNA», είπε η Δρ Ταμ.

Οι νέοι κανόνες θα σημαίνουν ότι δεν

σετ εμβολίων για να μπορώ να
ταξιδέψω;

θα χρειαζόμαστε πλέον αρνητικό τεστ
COVID-19 τρεις ημέρες πριν από μια
πτήση εντός Καναδά;

Θα υπάρξει σύντομο χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα άτομα που βρίσκονται στη διαδικασία εμβολιασμού θα μπορούν
να ταξιδέψουν στο εσωτερικό εάν μπορέσουν να παρουσιάσουν αρνητικό μοριακό τεστ COVID-19 εντός 72 ωρών από
την ημερομηνία του ταξιδιού τους.
Αλλά αυτή η περίοδος θα λήξει στις 30 Νοεμβρίου.
Μετά από αυτό, η εμφάνιση αρνητικού τεστ COVID-19 για
ταξίδι εντός του Καναδά — αντί για απόδειξη εμβολιασμού —
δεν θα είναι πλέον επιλογή.
«Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, εάν είστε 12 ετών και άνω και
θέλετε να πετάξετε ή να πάρετε το τρένο, θα πρέπει να εμβολιαστείτε πλήρως όπως και το προσωπικό», δήλωσε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για
τους νέους κανόνες. . "Η δοκιμή δεν θα είναι πλέον επιλογή
πριν από την επιβίβαση."
Για τα διεθνή ταξίδια, οι κανόνες σχετικά με τις δοκιμές πριν
από την πτήση παραμένουν αμετάβλητοι.
Οι διεθνείς ταξιδιώτες που έρχονται στον Καναδά πρέπει
ακόμα να δείξουν αρνητικό μοριακό τεστ COVID-19 που έγινε
εντός 72 ωρών από την ώρα αναχώρησης της πτήσης τους.
Ταχείες δοκιμές αντιγόνου δεν γίνονται δεκτές.

Έλαβα ένα εμβόλιο που δεν εγκρίθηκε
στον Καναδά. Μπορώ να κάνω άλλο

Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός
για την Ευρώπη το 2021 στα WTA
Ως ο κορυφαίος προορισμός για την Ευρώπη το
2021 (Europe’s Leading
Destination 2021) ανακηρύχθηκε η Ελλάδα στον διεθνή τουριστικό θεσμό World
Travel Awards.
Με αφορμή την ανάδειξη της
Ελλάδας ως κορυφαίου ευρωπαϊκού προορισμού για
το 2021, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας έκανε
την ακόλουθη δήλωση:
"Η Ελλάδα αξιοποίησε με
τον καλύτερο τρόπο τη διαχείριση της πανδημίας, τα ιατρικά και ταξιδιωτικά πρωτόκολλα. Απέδειξε στον πλανήτη ότι είναι ο
ομορφότερος αλλά και ο ασφαλέστερος
προορισμός.
Το διεθνές αυτό βραβείο για το 2021, έρχεται να επιβεβαιώσει ότι πλέον στον Τουρισμό κάνουμε πρωταθλητισμό ποιότητας και
ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Η Ελλάδα θα έχει φέτος τουρισμό και τον
Νοέμβριο, οι επαγγελματίες του χώρου
πρέπει να ετοιμάζονται για ένα ισχυρό
2022".
Τα World Travel Awards ιδρύθηκαν το 1993
για να αναγνωρίσουν και να επιβραβεύσουν
την αριστεία σε όλους τους βασικούς τομείς
της τουριστικής βιομηχανίας. Σήμερα είναι
ένας καταξιωμένος θεσμός που αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως το απόλυτο σήμα κατατεθέν της ταξιδιωτικής βιομηχανίας.

Η επιλεξιμότητα για ένα νέο σύνολο εμβολίων είναι στη
διακριτική ευχέρεια κάθε επαρχίας ή περιοχής, καθώς
είναι υπεύθυνη για την επιλεξιμότητα και τη διανομή
των εμβολίων.
Πολλοί προσφέρουν επί του παρόντος ένα επιπλέον
εμβόλιο σε άτομα που έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά του
COVID-19 με ένα εμβόλιο που δεν έχει εγκριθεί από την
Health Canada, συμπεριλαμβανομένων των Manitoba,
Ontario και Nova Scotia.
Συνιστάται όποιος έλαβε εμβόλιο COVID-19 που δεν
έχει εγκριθεί στον Καναδά να επικοινωνήσει με την
τοπική υγειονομική αρχή για πληροφορίες σχετικά με
τη λήψη ενός εμβολίου εγκεκριμένου από το Health
Canada.

Τι γίνεται με τα άτομα που έχουν
αναρρώσει από τον COVID;

Η ανάρρωση από τον COVID-19 είναι απίθανο να σας εξαιρέσει από την ανάγκη να εμβολιαστείτε πλήρως για να ταξιδέψετε στο εσωτερικό.
«Για τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, οι κανόνες
είναι πολύ απλοί – για να ταξιδέψεις, πρέπει να εμβολιαστείς», είπε ο Τριντό κατά την ίδια ενημέρωση.
«Αν δεν έχετε κάνει ακόμα τον εμβολιασμό σας κατά του
Covid, αλλά θέλετε να ταξιδέψετε αυτόν τον χειμώνα, επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος, θα υπάρξουν μόνο μερικές εξαιρετικά στενές εξαιρέσεις, όπως μια έγκυρη ιατρική
κατάσταση».
Είπε ότι η κυβέρνηση συνεργάζεται με την Health Canada για
να καθορίσει αυτές τις εξαιρέσεις, αλλά προειδοποίησε ότι θα
είναι επαχθές να αποκτηθούν.
«Επιτρέψτε μου να πω ότι η απλή προσωπική πεποίθηση
ότι τα εμβόλια είναι κακά δεν θα είναι σχεδόν αρκετή για να
πληροίτε τις προϋποθέσεις για εξαίρεση».
Αυτήν τη στιγμή, η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει ταξιδιώτες
στον Καναδά που έχουν αναρρώσει από τον COVID-19 και είχαν μόνο μία δόση εμβολίου ως «πλήρως εμβολιασμένους».
Σύμφωνα με τη σελίδα πληροφοριών του Καναδά για τα
ταξίδια, "Εάν έχετε αναρρώσει από τον COVID-19, χρειάζεστε ακόμα μια πλήρη σειρά αποδεκτού εμβολίου για τον
COVID-19 ή συνδυασμό αποδεκτών εμβολίων".

Ιωάννινα: Ταξίδι στη λίμνη
και τους μύθους
Μια ζωντανή πόλη με πολλά πρόσωπα
και ιστορία αιώνων, στις όχθες μιας ειδυλλιακής λίμνης.
Μύθοι. Κρυμμένοι στην ομίχλη που σκεπάζει τη λίμνη και το Νησί. Φτιαγμένοι από
«υλικά» αληθινά, από πρόσωπα υπαρκτά:
ο Αλή Πασάς, η κυρά Φροσύνη, η κυρά
Βασιλική.
Σε αυτή τη γωνιά της Ηπείρου, θα συναντήσετε μύθους αποτυπωμένους στην ιστορία
της πόλης: στο Κάστρο, στην ακρόπολη
του Ιτς Καλέ, στις βυζαντινές μονές και στα
μουσεία. Αναπόσπαστο μέρος της ζωής
των Ιωαννίνων. Θα τους βρείτε στα πάρκα, στους μικροεμπόρους της Ανεξαρτησίας, στους φοιτητές, στα δεκάδες στέκια,
στα παραλίμνια καφέ, στα μπαράκια, στα
εστιατόρια. Θα τους δείτε να προβάλλουν
ανάγλυφοι στην τέχνη των φημισμένων αργυροχόων. Θα σας ακολουθήσουν μέχρι το
σπήλαιο του Περάματος, τη Δωδώνη και
τα Ζαγοροχώρια. Απολαύστε τις διακοπές
σας στα Γιάννενα και αφήστε τον εαυτό
σας ελεύθερο να τους αισθανθεί. Και αν το

κάνετε, η υπέροχη αυτή πόλη της Ηπείρου
θα σας μαγέψει.

Ανακαλύψτε τα αξιοθέατα
των Ιωαννίνων
Λίμνη των Ιωαννίνων: ένα αξιοθέατο
20.000 ετών!
H ζωή της πόλης περιστρέφεται γύρω της.
Περίπατος, ψάρεμα, βόλτα με το καραβάκι,
κωπηλασία, καφές ή φαγητό πλάι στο νερό.
Η λίμνη Παμβώτιδα, σύμφωνα με έρευνες
του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, πιθανολογείται ότι έχει ηλικία 20.000 με 26.000
ετών.
Γνωρίστε την πολιτιστική κληρονομιά
και παράδοση στο νησί των Βυζαντινών
Λίγα λεπτά διαδρομής με το καραβάκι στη
λίμνη και φτάνετε στο Νησί, που ξεχειλίζει από αξιοθέατα. Προετοιμαστείτε να
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περπατήσετε, για να γνωρίσετε την πολύτιμη βυζαντινή κληρονομιά και τα μοναστήρια του, όπως αυτά του Αγίου Νικολάου
των Φιλανθρωπηνών (1292), της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Αγίου Παντελεήμονα, όπου σκοτώθηκε ο Αλή Πασάς. Στο
Μουσείο Αλή Πασά, σε ένα χώρο διαμορφωμένο σύμφωνα με τα λαϊκά γιαννιώτικα
σπίτια της εποχής, κυριαρχεί ο πίνακας με
την παράδοση του κεφαλιού του στον Σουλτάνο. Στις ταβέρνες του Νησιού μπορείτε να
δοκιμάσετε πέστροφα ή χέλι.
Χαρείτε έναν περίπατο στον παραλίμνιο
πεζόδρομο των Ιωαννίνων
Νωρίς το πρωί στη λίμνη υπάρχει πάντα
μια κουρτίνα ομίχλης. Όταν αποτραβιέται,
οι ποδηλάτες, οι ψαράδες, οι περιπατητές στον παραλίμνιο πεζόδρομο αναδύονται πλάι στο νερό, δίπλα στα διάσπαρτα
υπαίθρια γλυπτά ηπειρωτών καλλιτεχνών.
Περπατάτε ανάμεσα στα αξιοθέατα των
Ιωαννίνων, στη σκιά των δύο τζαμιών του
Κάστρου -του Ασλάν και του Φετιχέ- με θέα
αριστερά στο Νησί και στο βάθος το όρος
Περιστέρι και τα Τζουμέρκα όρη.
Ο ωραιότερος περίπατος κοντά
στη λίμνη καταλήγει στην περιοχή
Ναυτάκια, την παλιά Ιχθυόσκαλα
και τα Ταμπάκικα.
Το κάστρο των θρησκειών και
των πολιτισμών
Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι συμβίωναν αιώνες στα σοκάκια του κάστρου και τα παιδιά
τους έπαιζαν ανάμεσα στα μουσουλμανικά μνημεία και τις συναγωγές. Σήμερα, αρκετά από τα
μακεδονικής αρχιτεκτονικής σπίτια
κατοικούνται ή έχουν γίνει ξενώνες. Μέρες ολόκληρες μπορείτε να
περιηγείστε μέσα από τα στιβαρά
τείχη ενώ, όπου και αν κοιτάξει κανείς στα Γιάννενα, κάποιο εντυπωσιακό αξιοθέατο θα βρεθεί στο δρόμο του: η
Εβραϊκή Συναγωγή, το Σπίτι του Πασά Καλού, το Σουφαρί Σεράι (18ος αι.) -στο εσωτερικό του οποίου εκπαιδεύονταν οι ιππείς
του Αλή Πασά- τα τουρκικά λουτρά (χαμάμ)
και πολλά άλλα.
Απολαύστε καφέ με θέα στο Ιτς Καλέ, την
εντυπωσιακή ακρόπολη
Απολαύστε τον καφέ σας περιστοιχισμένοι
από τα κτίσματα και τα τείχη του Ιτς Καλέ,
που προσφέρουν θέα στη λίμνη, και θα νιώσετε πως αλλάζετε ιστορική περίοδο. Περπατώντας θα δείτε τo Φετιχέ Τζαμί που κτίστηκε το 1795 από τον Αλή Πασά ως ναός
για το σεράι του, τον τάφο του Αλή Πασά,
όπου θάφτηκε το ακέφαλο σώμα του, το
εξαιρετικό Βυζαντινό Μουσείο, το Θησαυροφυλάκιο, τις Στοές, τον λεγόμενο Πύργο
του Βοημούνδου.
Εξερευνήστε την πολυσύχναστη εμπορική πλευρά της πόλης
Στα Ιωάννινα, στην πολυσύχναστη οδό Μιχαήλ Αγγέλου, η πόλη σφύζει από ζωή: εδώ
θα βρείτε καφέ και ακριβά μαγαζιά και στην
οδό 28ης Οκτωβρίου μπουτίκ. H οδός Ανεξαρτησίας είναι ο παλιός εμπορικός δρόμος
που διαμορφώθηκε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 1869. Σε αυτήν και στους κάθετους δρόμους της στριμώχνονται δεκάδες
μικρομάγαζα, βιοτεχνίες, σιδεράδικα και οι
παλιές στοές, κάποιες από τις οποίες, όπως
η στοά Λούλη, αναστηλώθηκαν. Παραδοσιακός εμπορικός δρόμος είναι και η Λόρδου
Βύρωνος.
Μάθετε την ιστορία της ξακουστής Αρχαίας Δωδώνης, το μαντείο του Δία
Είκοσι δύο χιλιόμετρα νότια των Ιωαννίνων,

σε μια υπέροχη τοποθεσία στη στενή κοιλάδα ανάμεσα στον Τόμαρο και τη Μανολιάσα, απλώνεται η Δωδώνη, ένας από τους
πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους
της Ελλάδας. Κέντρο λατρείας του πατέρα
των θεών, Δία, υπήρξε ξακουστή για το μαντείο της, που θεωρείται το αρχαιότερο στην
ελληνική επικράτεια. Οι μάντεις ερμήνευαν
τη βούληση του Δία από το θρόισμα των
φύλλων του ιερού του δένδρου, της βελανιδιάς, και από το πέταγμα των πουλιών που
φώλιαζαν σε αυτό. Στο χώρο θα θαυμάσετε
και το φημισμένο θέατρο, με χωρητικότητα
περίπου 18.000 ανθρώπων, που είναι από
τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα και κατασκευάστηκε τον 3ο π.Χ. αιώνα.
Το σπήλαιο του Περάματος, από τα
ωραιότερα των Βαλκανίων
Απέχει μόλις 4 χλμ. από τα Ιωάννινα. Θεωρείται από τα ωραιότερα στα Βαλκάνια και
έχει ηλικία 1,5 εκατομμυρίων ετών. Με 19
διαφορετικά είδη σταλακτιτών, θα εντυπωσιαστείτε από τη μεγάλη αίθουσα των «μυθικών ανακτόρων», τον σταλαγμίτη «Άγαλμα της Ελευθερίας», τον «Αϊ- Βασίλη» και τη
«νέα πολιτεία» με τις υπέροχες λίμνες.

Οι κρυμμένοι θησαυροί των
Ιωαννίνων

Η σπουδαία τέχνη των Γιαννιωτών
αργυροχόων
Χειροποίητα κοσμήματα, σερβίτσια, δίσκοι
και εκκλησιαστικά αντικείμενα. Η αργυροχοΐα ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές
χειροτεχνίες της Ηπείρου τον 18ο και τον
19ο αιώνα. Τα εργαστήρια των Καλαρρυτών, των Ιωαννίνων και του Συράκου ανέδειξαν σπουδαίους καλλιτέχνες που έγιναν
γνωστοί στα Βαλκάνια. Καταστήματα που
πουλάνε προϊόντα αργυροχοΐας υπάρχουν
στην οδό Αβέρωφ. Στο ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι. (Κέντρο
Παραδοσιακής Βιοτεχνίας Ιωαννίνων) οι
γιαννιώτες αργυροχόοι έχουν εργαστήρια
και εκθετήρια.
Τα εμβληματικά κτιριακά αξιοθέατα στα
Γιάννενα
Το Δικαστικό Μέγαρο, το Αρχαιολογικό
Μουσείο, που έκτισε ο Άρης Κωνσταντινίδης στο πάρκο Λιθαρίτσια, η 8η Μεραρχία
που θεμελιώθηκε το 1879, το Δημαρχείο
του 1938, η Τράπεζα της Ελλάδος, η Εθνική τράπεζα. Πίσω από τη Μεραρχία είναι
η πλατεία του Πνευματικού Κέντρου, όπου
υπάρχει το Βελή τζαμί.
Τα ποικίλα και ιδιαίτερα μουσεία των
Ιωαννίνων
Βυζαντινό Μουσείο στο Ιτς Καλέ, Δημοτικό
Εθνογραφικό Μουσείο, Μουσείο Κέρινων
Ομοιωμάτων Αθανάσιου Βρέλλη, Αρχαιολογικό Μουσείο. Διάσημο στην Ελλάδα είναι το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας-Κέρινα
Ομοιώματα Παύλου Βρέλλη, που στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακό κτήριο στο Μπιζάνι.
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Η βία των φασιστικών επιθέσεων που η
Ελληνική κοινωνία πρόωρα θεώρησε ότι
είχε ξεμπερδέψει μετά την καταδικαστική
απόφαση κατά της «χρυσής αυγής», επέστρεψε ξανά. Βέβαια δεν σταμάτησε ποτέ
να υπάρχει παρόλο που η ηγετική ομάδα
της εγκληματικής «χρυσής αυγής» παραμένει ακόμα στη φυλακή, (η δικαιοσύνη έχει
αποφυλακίσει ορισμένους) η βία ωστόσο
που προέρχεται από τα ακροδεξιά στοιχεία
δείχνει ότι είναι έτοιμη να ξεχυθεί με την
πρώτη κατάλληλη στιγμή. Στην πραγματικότητα περιμένουν ή και οι ίδιοι δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να
ξεσπάσει η βία.
Αυτές οι προϋποθέσεις αν δεν ενθαρρύνονται, εν τούτοις πάντα σε κρίσιμες στιγμές
όταν είναι κατάλληλες και ανώμαλες ξεσπάνε τα φαινόμενα βίας. Δεν είναι μόνο η Χ.Α.
αλλά και άλλες φασιστικές εγκληματικές
οργανώσεις που θεωρούν την βία εθνικό
σπορ. Το ερώτημα είναι που βρίσκουν το
κατάλληλο έδαφος να ευδοκιμήσουν και
να ξεσπάσουν τα φαινόμενα βίας και πως
δημιουργούνται. Επίσης ποιοι είναι αυτοί
οι μηχανισμοί που ενθαρρύνουν την βία
και την υποθάλπουν; Οι ειδικοί που διευθύνουν και συντονίζουν την βία συχνά είναι
αόρατοι αλλά η ανάμειξη σε καίριες θέσεις
μέσα στους μηχανισμούς του δεξιού κράτους είναι καθοριστικοί. Από την πείρα που
υπάρχει στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, οι
παρακρατικές ακροδεξιές οργανώσεις είναι
πάντα σε λειτουργία μέσα αλλά και έξω από
την Ελλάδα όπως τότε στην επταετία της
Χούντας που είχαν κατακλίσει τις Ελληνικές
πρεσβείες και προξενεία της Ευρώπης, των
ΗΠΑ και Καναδά, με ζωντανή παρουσία και
δράση.
Η ακροδεξιά δεν αποτέλεσε ποτέ ένα ομοιογενές σύνολο, εν τούτοις οι ομάδες που
την απαρτίζουν παραμέριζαν συχνά τις
διαφορές τους για να ανταποκριθούν στο
κάλεσμα ενός συντονιστή σε συνθήκες κρίσης για να ενώσει και να συσπειρώσει τις
διάσπαρτες δυνάμεις των εξτρεμιστικών
δεξιών οργανώσεων. Παράδειγμα είναι η
έγκληση του πυρηνάρχη της ΧΑ Νίκαιας
Πατέλη στην υπόθεση Φύσσα ο οποίος
κάλεσε τον Ρουπακιά με την ομάδα του να
κάνει τη βρώμικη δουλειά της δολοφονίας
του Φύσσα.
Η αύξηση του ακροδεξιού παράγοντα είναι
σχετική με το έλλειμα «ιδεολογικής αντίστασης» της Ελληνικής κοινωνίας σε προκαταλήψεις και στερεότυπα για το φύλο, τη
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Ακροδεξιά και φασισμός
γράφει ο Πλάτων Ρούτης

μετανάστευση, τη ξενοφοβία, τον ρατσισμό,
τη θρησκεία. Το έλλειμα αυτό της ιδεολογικής αντίστασης είχε σαν αποτέλεσμα η
ακροδεξιά ρητορική της ΧΑ να φαίνεται
οικεία σε πλατύτερα στρώματα της κοινωνίας και ως εκ τούτου να καλλιεργηθεί επάνω σε ένα προετοιμασμένο και πρόσφορο
έδαφος.
Η σύμπλευση της παραδοσιακής δεξιάς
της ΝΔ με άλλα ακροδεξιά στοιχεία που
έρχονται από το χώρο του ΛΑΟΣ αλλά και
αυτά που έχουν την ρητορική του μίσους
είναι κάτι που η κοινή γνώμη κατανοεί ότι
η εισβολή των ακροδεξιών είναι κάτι φυσιολογικό και σταδιακά ωριμάζει η ιδέα ότι
είναι μέρος του συστήματος το οποίο ακόμα δέχονται παρ’ όλο που δεν είναι προς το
συμφέρον τους. Αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό
υπάρχει και στην Ελλάδα που μέσα στους
κυβερνητικούς κόλπους υπάρχουν στοιχεία που είχαν διασυνδέσεις με ακροδεξιές
φασιστικές ομάδες. Δεν είναι μόνο ο Μπογδάνος του οποίου η παρουσία θεωρήθηκε
βαρίδι για την ΝΔ και τον διέγραψε, αλλά
υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν καταβολές ακροδεξιές.
Με τον νέο ανασχηματισμό στην κυβέρνηση, η αναβάθμιση του Μ. Βορίδη, φανερώνει την πρόθεση του πρωθυπουργού
να συσπειρώσει το σκληρό και ακροδεξιό
ακροατήριο. Μάλιστα αναλαμβάνει υπουργός Εσωτερικών με την αρμοδιότητα για
τη διενέργεια εκλογών, όταν είναι ο ίδιος
που έλεγε ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης πρέπει
να κάνει αλλαγές στο κράτος και τους θεσμούς «για να μην ξαναέρθει η Αριστερά
στην εξουσία», αλλά δεν είναι μόνο ο Μ.
Βορίδης. Ένας άλλος προερχόμενος από
το ΛΑΟΣ Θάνος Πλεύρης αναβαθμίζεται σε
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αναπληρωτή Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο. Είναι επίσης και ο υπουργός Γεωργιάδης και άλλοι προερχόμενοι από το ακροδεξιό ΛΑΟΣ.
Είναι άμεσες σχέσεις της ΧΑ με τη βία και
πολύ πριν η οργάνωση πάρει μέρος στις
επόμενες εκλογές, ήταν γνωστή από τη
δεκαετία του 1990 για τη βίαιη δράση της,
με δολοφονικές επιδρομές εναντίον εσωτερικών εχθρών, όπως συνδικαλιστές, φοιτητές, μέλη της ΚΝΕ και άλλες αριστερές
και αντιρατσιστικές οργανώσεις, ενάντια
σε μαθητικές καταλήψεις, μετανάστες και
πρόσφυγες. Στην Ελλάδα οι παρακρατικές
φασιστικές, ακροδεξιές οργανώσεις όχι
μόνο δεν έκρυψαν ποτέ τις ανοιχτά βίαιες
πρακτικές τους αλλά τις διαφήμισαν όπου
ήταν δυνατόν, ειδικά η ΧΑ την πρώτη περίοδο της εκλογικής της απογείωσης.
Είναι πολλές οι εγκληματικές ενέργειες των
παρακρατικών και ακροδεξιών οργανώσεων στην Ελλάδα μετά την δεκαετία του
’50. Τι να αναφέρουμε, την δολοφονία του
Λαμπράκη, του Πέτρουλα, του Φύσσα …
Γνωρίζουμε από παλιά τις παρακρατικές
οργανώσεις (καρφίτσα και άλλες) που χτυπούσαν τους εργάτες και τους τρομοκρατούσαν σε εκδηλώσεις, απεργίες κλπ.
Πριν μερικές ημέρες, παρόμοιες σκηνές τρομοκρατίας είχαν εκτυλιχθεί σε σχολείο σε
ένα προάστιο της Θεσσαλονίκης. Μαυροφορεμένοι νέοι με μπαλακλάβες, οπλισμένοι με ρόπαλα, μπαστούνια, φωτοβολίδες
και μαχαίρια «ξέφυγαν» με στόχο φοιτητές,
αντιφασίστες και συνδικαλιστές. Σε αυτό
που κατά τα άλλα ήταν
ομάδες «αγανακτισμένων
φοιτητών» δεν ήταν άλλο
από ένα κύμα ακροδεξιών
επιθέσεων που άφησε τον
κόσμο έκπληκτο, οι δράστες βιντεοσκοπήθηκαν να
κάνουν ναζιστικούς χαιρετισμούς, δεν ήταν τυχαίο
από που αυτοί οι χαρακτήρες παίρνουν τις εντολές
και ποιους εξυπηρετούν.
Δεν είναι μόνο οι ναζιστικοί
χαιρετισμοί στα σχολεία της Θεσσαλονίκης
και οι οπλισμένοι «μαθητές» είναι και οι
επιθέσεις κατά των μελών της ΚΝΕ και η
επαναφορά της ιδεολογίας του μίσους που
συνεχίζουν.
Τα επεισόδια αυτά θύμισαν τις χειρότερες
μέρες της ΧΑ, όταν οι ομάδες κρούσης
περνούσαν στους δρόμους της Αθήνας
χτυπώντας «αποβράσματα μεταναστών»
και άλλους «εχθρούς» καθώς η Ελλάδα,
βυθισμένη στην οικονομική κρίση, έγινε το
πρώτο έθνος στην Ευρώπη που έβαλε τους
νεοναζί της ΧΑ στο κοινοβούλιο. Εννέα χρόνια αργότερα οι φασίστες αισθάνονται και
πάλι ενδυναμωμένοι από τις ρατσιστικές
πολιτικές. Είμαστε μάρτυρες της επιστροφής αυτών των μορφωμάτων ακριβώς
επειδή αισθάνονται ότι αυτή είναι η στιγμή
τους, αυτή είναι η ώρα τους. Για όσους είχαν δει το φαινόμενο της ΧΑ, οι πρόσφατες επιθέσεις δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία,
καθώς ξεκάθαρα σημειώνουν ότι δεν αρκεί
μια ιστορική δίκη για να ξεμπερδέψεις με το
τέρας του φασισμού. Ήταν βέβαια ένα πολύ
σημαντικό βήμα, αλλά όχι το μοναδικό για
να ξεμπερδεύεις με τον φασισμό.

Η κλιμάκωση των γεγονότων που απασχόλησαν τον προηγούμενο καιρό την ανεξέλεγκτη δράση αυτών των πυρήνων στην
Δυτική Θεσσαλονίκη, αυτή η κλιμάκωση
η οποία ενισχύεται από την αντιμετώπιση από τη πλευρά της κυβέρνησης, με τις
απαράδεκτες δηλώσεις της υπουργού Παιδείας, δηλώσεις βουλευτών της ΝΔ και δεν
αναφέρομαι μόνο στον ανεκδιήγητο ακροδεξιό κ. Μπογδάνο αλλά σε μια συνολικότερη προσπάθεια και με αρθρογραφία να
ξαναφέρουν στη συζήτηση τα περί «δύο
άκρων», τα οποία κυριολεκτικά οπλίζουν τα
χέρια των φασιστών και πυροδοτείτε αυτή
η δράση και από την ανοχή των κρατικών
μηχανισμών.
Ένα χρόνο μετά την καταδίκη της εγκληματικής Χρυσής Αυγής και φαίνεται καθαρά ότι ο φασισμός και η δράση αυτών των
ομάδων παραμένουν ένα εργαλείο του συστήματος το οποίο αξιοποιεί και σε βάρος
των κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών.
Το ζήτημα είναι παρόν το βλέπουμε και μας
βλέπει, το δημιουργήσαμε διότι υπάρχουν
άτομα, τα οποία βρίσκονται στα ΕΠΑΛ της
Σταυρούπολης που είναι τα πιο αποκλεισμένα σχολεία, είναι παρόν διότι πιστεύουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να δίνουμε το
όνομα που θέλουμε στους άλλους λαούς,
διότι έχουμε τους μετανάστες μέσα στα
συρματοπλέγματα. Κι όλα αυτά δεν τα κάνουν οι φασίστες. Αυτά τα κάνει η επίσημη
πολιτική μιας χώρας. Από αυτά νομιμοποιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι εκτός
του τραπεζιού της πολιτικής. Είναι μέσα αυτές οι αντιλήψεις. Όσο θα υπάρχουν αυτά,
τόσο θα βρισκόμαστε ενώπιον της ανάγκης
κάθε λίγο και λιγάκι να διαχειριστούμε αυτού του είδους τα ξεσπάσματα και δεν θα
σταματήσουν.

Η ιδεολογία του μίσους.Η καταστροφή
της “Γκουέρνικα”,. Ισπανία. Λένε πως
κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στο Παρίσι, όπου ζούσε ο Πικάσο,
είχε ένα χαρακτηριστικό διάλογο με κάποιον Γερμανό αξιωματούχο, που τον
ρώτησε αν ήταν δικό του έργο αυτός ο
πίνακας. Για να του απαντήσει ο Πικάσο:
-Όχι. Εσείς το κάνατε.
Όσο για την τρέχουσα συγκυρία ύστερα
από δύο χρόνια πανδημίας, υπάρχει ένας
χυλός συνωμοσιολογίας και ακραίας δεξιάς
ιδεολογίας. Πάντως, όλα αυτά είναι επιπρόσθετοι όροι μέσα από τους οποίους αναπτύσσεται το φαινόμενο φασισμός: Δεν είναι ατυχήματα. Τώρα ήταν η πανδημία, πιο
πριν ήταν το προσφυγικό, το οικονομικό...
Αν κάτι πρέπει να γίνει είναι να καταλάβουμε ότι μια δικαστική απόφαση είναι καλή
πλην όμως όχι μόνη, δεν αρκεί, αλλά αν την
αφήσουμε μόνη, τελικά θα είναι το ατύχημα στην ιστορία, ενώ ο δρόμος θα πηγαίνει
προς την λάθος κατεύθυνση. Για να υλοποιήσουμε το πνεύμα της απόφασης του δικαστηρίου, θα πρέπει συνολικά να σκεφτούμε
να διώξουμε αυτές τις ιδεολογίες του μίσους
και της βίας μέσα από τις ζωές μας.
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Μπριάμ Φλωρίνης
•

Briam Florini
•
•
•
•
•
•
•

Serves 4
3 medium potatoes, peeled and
sliced
1 large eggplant, sliced
3 zucchini, sliced
2 medium onions, thinly sliced
(divided in 2)
5-6 cloves of garlic, sliced
2 medium tomatoes, sliced
1 cup of chopped fresh parsley
(divided in 2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 red bell pepper, sliced
1 cubanelle pepper, sliced
1 medium hot pepper, sliced
4 scallions, chopped
1/2 cup tomato puree
3 cups of water
1 cup of olive oil
3 bay leaves
2 tsp. dry Greek oregano
sea salt and black pepper
Pre-heated 425F oven

1.
Drizzle
the
bottom of your pan with
some olive oil. Cover the
bottom with a layer of
potatoes, followed by the
eggplant slices and then
Πήτερ
the zucchini slices.
Μινάκης
2.
Top with your
garlic, 1/2 your onion
slices, parsley and season with salt and
pepper.
3.
Continue layering with your
tomatoes, followed by the red and green
(cubanelle) and hot peppers, then the remaining onion slices.
4.
Top with the chopped scallions, remaining parsley, bay leaves, oregano and pour
the water, tomato puree, olive oil and season again with sea salt and ground pepper.
5.
Place in the upper-middle rack of your oven for approx. 1 hour or until the top is
golden brown the liquid has thickened.
6.
Serve with bread and Greek feta on the side.

•
•
•
•
•
•

(για 4 άτομα)
3 μέτριες πατάτες, καθαρισμένες και
κομμένες σε φέτες
1 μεγάλη μελιτζάνα, κομμένη σε
φέτες
3 κολοκυθάκια, κομμένα σε φέτες
2 μέτρια κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες (χωρισμένες σε 2)
5-6 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε
φέτες
2 μέτριες ντομάτες, κομμένες σε
φέτες
1 φλιτζάνι φρέσκος μαϊντανός (μοιρασμένος στα 2)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε φέτες
1 πιπεριά cubanelle, κομμένη
1 μέτρια καυτερή πιπεριά, κομμένη
σε φέτες
4 κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα
1/2 φλιτζάνι πελτέ ντομάτας
3 φλιτζάνια νερό
1 φλιτζάνι ελαιόλαδο
3 φύλλα δάφνης
2 κουτ. ξερή ελληνική ρίγανη
αλάτι και μαύρο πιπέρι
Προθερμασμένος φούρνος σε 425
Φαρενάιτ

1.
Περιχύνουμε τον πάτο του τηγανιού με λίγο ελαιόλαδο. Καλύπτουμε τον πάτο με
μια στρώση πατάτες, ακολουθούμε τις φέτες μελιτζάνας και μετά τις φέτες κολοκυθιού.
2.
Απλώνουμε το σκόρδο, το 1/2 τις φέτες κρεμμυδιού, τον μαϊντανό και
αλατοπιπερώνουμε.
3.
Συνεχίζουμε να στρώνουμε με τις ντομάτες, ακολουθούν οι κόκκινες και πράσινες
(cubanelle) και οι καυτερές πιπεριές και μετά οι υπόλοιπες φέτες κρεμμυδιού.
4.
Περιχύνουμε με το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τον υπόλοιπο μαϊντανό, τα φύλλα
δάφνης, τη ρίγανη και ρίχνουμε το νερό, τον πελτέ ντομάτας, το ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε ξανά.
5.
Τοποθετούμε στην επάνω-μεσαία σχάρα του φούρνου για περίπου 1 ώρα ή μέχρι να ροδίσει η κορυφή και το υγρό έχει πήξει.
6.
Σερβίρουμε με ψωμί και ελληνική φέτα στο πλάι.

Octopus With Penne
•
•
•
•
•
•

Serves 4
1 whole boiled octopus
1/2 octopus stock
1/3 cup olive oil
4 cloves of garlic, thinly sliced
16 sun-dried black olive pitted and
halved
4 tsp. of capers

•
•
•
•
•

1 pint of ripe cherry tomatoes,
halved
1/3 cup Chardonnay wine
1 tsp chilli flakes
1Tbsp. dried Greek oregano
1 package of penne rigate (or 3
cups)

1.
Open your bottle of wine. Place
your octopus in a pot with the wine cork and
cover. Turn the heat to high for 30 minutes.
(The octopus will release it’s own braising
liquid)
2.
Reduce the heat to medium and
continue to simmer for another hour.
3.
You’ll be left with a fork tender
octopus and some octopus stock.
4.
Cut your octopus up into pieces.
5.
Place a large pot of water on high
heat and bring to a boil. Generously salt
your water and boil your pasta according to
the package’s instructions.
6.
In a large skillet, add your olive oil, garlic, chilli and capers and heat for a minutes.
Add your pieces of octopus and briefly saute for a few minutes.
7.
Add the wine, octopus stock, cherry tomatoes and olives and reduce to a simmer
and cook through for another 5-7 minutes for the sauce to thicken.
8.
When the penne is ready, drain and add to your sauce along with your chopped
parsley and oregano and toss to coat the pasta well.
9.
Serve immediately with some more of that crisp Chardonnay.

Χταπόδι με Πένες
•
•

(για 4 άτομα)
1 ολόκληρο βρασμένο χταπόδι
1/2 κούπα ζωμό χταποδιού

•
•

1/3 φλιτζάνι ελαιόλαδο
4 σκελίδες σκόρδο κομμένο σε
λεπτές φέτες

MESSOGIA - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1.
Τοποθετούμε το χταπόδι σε μια κατσαρόλα με το φελλό από το κρασί και καλύπτουμε. Ανεβάζουμε τη φωτιά στο υψηλό για 30 λεπτά. (Το χταπόδι θα απελευθερώσει το
δικό του υγρό)
2.
Χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια και συνεχίζουμε να σιγοβράζουμε για άλλη μια
ώρα.
3.
Θα μείνει ένα τρυφερό χταπόδι.
4.
Κόβουμε το χταπόδι σε κομμάτια.
5.
Βάζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό σε δυνατή φωτιά και αφήνουμε να πάρει
μια βράση. Αλατίζουμε γενναιόδωρα το νερό και βράζουμε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις
οδηγίες της συσκευασίας.
6.
Σε ένα μεγάλο τηγάνι, προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το σκόρδο, το τσίλι και την
κάππαρη και ζεσταίνουμε για ένα λεπτό. Προσθέτουμε τα κομμάτια του χταποδιού και
σοτάρουμε για λίγα λεπτά.
7.
Προσθέτουμε το κρασί, το ζωμό του χταποδιού, τα ντοματίνια και τις ελιές και
σιγοβράζουμε για άλλα
5-7 λεπτά για να δέσει η σάλτσα.
8.
Όταν είναι έτοιμες οι πένες, τις στραγγίζουμε και τις προσθέτουμε στη σάλτσα
μαζί με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και τη ρίγανη και ανακατεύουμε να καλυφθούν καλά τα
ζυμαρικά.
•
•
•

16 μαύρες ελιές λιαστές (θρούμπες)
(χωρίς κουκούτσι και κομμένη στη
μέση)
4 κουτ. Κάππαρη
1 πίντα ώριμα ντοματίνια, κομμένα
στη μέση

•
•
•
•

1/3 φλιτζάνι κρασί Chardonnay
1 κουταλάκι του γλυκού νιφάδες τσίλι
1 κ.γ. αποξηραμένη ελληνική ρίγανη
1 συσκευασία πένες ριγκάτι (ή 3
φλιτζάνια)

26

S
P
O
RT
S
Greek Press | October 29, 2021

Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα
και τα αποτελέσματα της 5ης
φάσης, ποιοι βρίσκονται στους 16

Ντίνος
Μέλλιος

Στη δεύτερη μέρα της
5ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας την πρόκριση στους 16 πήραν
Παναθηναϊκός, Ιωνικός,
Λαμία,
Παναιτωλικός,
Άγιος Νικόλαος και
Βόλος.

Την Τρίτη (26/10) ξεκίνησε η 5η φάση του
Κυπέλλου Ελλάδας με τρεις αναμετρήσεις.
Η ΑΕΛ επικράτησε 3-1 του ΠΑΣ Γιάννινα
στα πέναλτι (1-1 κ.δ. και παράταση), ο Λεβαδειακός πέρασε το εμπόδιο του Αστέρα
με γκολ του Νίκα στο 90+6', ενώ η Αναγέννηση Καρδίτσας με 5-4 στα πέναλτι (0-0
κ.δ. και παράταση) επί της Καλλιθέας πήρε
επίσης την πρόκριση.
Την Τετάρτη (27/10) στη δεύτερη μέρα της
5ης φάσης ξεχώρισε η νίκη-πρόκριση του
Παναθηναϊκού επί του Ατρόμητου με 1-0,
η επικράτηση του Ιωνικού επί της Ξάνθης
με ανατροπή με 2-1 με πρωταγωνιστή τον
Τουράμ και η νίκη του Βόλου επί του Πανσερραϊκού με 3-1. Επίσης η Λαμία κέρδισε
εύκολα 3-0 την Ηλιούπολη με 3-0. Τέλος
ο Άγιος Νικολάος κέρδισε εκτός έδρας της
Λευκίμμης με 2-1 και έγινε η πρώτη ομάδα

της Γ' Εθνικής που πέρασε στους "16".
Στο τελευταίο ματς της Τετάρτης ο Παναιτωλικός επικράτησε εκτός έδρας της Παναχαϊκής με 2-1 με σκόρερ τους Καρέλη και
Βέργο με την ομάδα του Αγρινίου να παίρνει
την πρόκριση στους 16.
Έτσι, στη φάση των 16 μαζί με Ολυμπιακό,
ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη έχουν κλείσει ήδη θέση
Παναθηναϊκός, Ιωνικός, Βόλος, Άγιος Νικόλαος, Παναιτωλικός, Λαμία, Λεβαδειακός,
ΑΕΛ και Αναγέννηση Καρδίτσας ενώ θυμίζουμε πως από τη φάση των 16 οι αγώνες
είναι διπλοί.
Η τρίτη μέρη της 5ης φάσης θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη (28/10) με έξι ομάδες να διεκδικούν τα τρία εισιτήρια που απομένουν.

“Η ΒΛΑΣΤΗΜΙΑ” Μια ρωσική παροιμία λέει: Η βλαστήμια είναι σαν το
κάρβουνο, όταν δεν καίει, λερώνει. Όταν καλλιεργιεργούμε στην
καρδιά μας πίκρες και παράπονα, εύκολα έρχεται ο θυμός που ξεσπάει
σε βλαστήμια. Βλαστήμια εναντίον οποιουδήποτε. Βλαστήμια εναντίον
αγαπητών μας προσώπων- και το χειρότερο, βλαστήμια για το Θεία
πρόσωπα, το Θεό, το Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Τι μεγάλη
αμαρτία! Είναι αξιολύπητος ο άνθρωπος που βλαστημάει. Το στόμα μας
ο Θεός το έδωσε για να τον ευχαριστούμε. Μερικοί τόσο πολύ έχουν
συνηθίσει να βλαστημούν, κάθε δεύτερη κουβέντα τους είναι και
βρισιά. Και μετά παραξενεύονται γιατί τα παιδιά τους πήραν το στραβό
δρόμο. Όταν κάθε μέρα ακούν τους γονείς τους με το παραμικρό να
βρίζουν, τι να σου κάνουν τα αθώα τα παιδιά; Όπως λέει και η λαϊκή
παροιμία, “το μήλο κάτω απ’τη μηλιά θα πέσει.” Ότι είναι οι γονείς, θα
γίνουν και τα παιδιά.
Πρέπει να αναγνωρίσουμε την αμαρτία μας. Να ζητήσουμε συγνώμη
γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Να πούμε το Χριστό να έρθει να μας
ελευθερώσει το βρώμικο στόμα μας.
Ο Θεός, παρόλο που μερικοί από μας τον βρίζουμε, συνεχιζει να μας
αγαπά! Μας χάρισε το Χριστό, που πέθανε για τις αμαρτίες μας. Αν είσαι
ένας από αυτούς που έχουν αυτή την κακή συνήθεια, χρειάζεται τώρα να
ζητήσεις βοήθεια από το Χριστό. Δοκίμασε τη βοήθεια Του και θα δεις το
θαύμα του Θεού. Μη βλαστημάς άλλο. Είναι αμαρτία!

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

Παγκόσμιο πρωτάθλημα
γυμναστικής: Στη 19η θέση ο
Ηλιόπουλος στο σύνθετο ατομικό
Την εξαιρετική προσπάθειά του με την
κατάκτηση της 19ης θέσης στον τελικό
του σύνθετου ατομικού ολοκλήρωσε ο
Νίκος Ηλιόπουλος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής της Κιτακιούσου. Τη 19η θέση στον τελικό του
σύνθετου ατομικού ανδρών κατέκτησε
με εντυπωσιακή εμφάνιση ο Νίκος Ηλιόπουλος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
ενόργανης γυμναστικής της Κιτακιούσου, στην Ιαπωνία, ισοφαρίζοντας την
καλύτερη κατάταξη που έχει πάρει Έλληνας αθλητής στο συγκεκριμένο αγώνισμα και ολοκληρώνοντας ιδανικά την επιτυχημένη παρουσία του στη διοργάνωση.
Ο 27χρονος Έλληνας πρωταθλητής ήταν
τρίτος αναπληρωματικός μετά τον προκριματικό του αγωνίσματος, απέχοντας
μόλις 0,231 βαθμούς από την απευθείας
είσοδο στην προνομιούχο 24άδα, αλλά τελικά κατόρθωσε να βρεθεί μεταξύ των φιναλίστ έπειτα από την αποχώρηση τριών

προπορευόμενων αθλητών την τελευταία
στιγμή (του Κύπριου Ηλία Γεωργίου, του Καζάκου Μιλάντ Καρίμι και του Κολομβιανού
Γιοσιμάρ Κάλβο).
Έτσι, εκπλήρωσε τον μεγάλο στόχο της
συμμετοχής σ’ έναν τελικό παγκόσμιου
πρωταθλήματος, για πρώτη φορά στην
καριέρα του και στην έβδομη συνεχόμενη
παρουσία του στον θεσμό, κερδίζοντας την
ανταμοιβή που δικαιούνταν για την επίμονη
προσπάθειά του.

Αστέρας - Παναθηναϊκός 2-1
Ο Αστέρας αν και βρέθηκε πίσω στο
σκορ κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή και τη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 2-1 με τους πράσινους να
γνωρίζουν τρίτη ήττα μακριά από τη
Λεωφόρο σε τέσσερα παιχνίδια. Ο Μίλαν Ράσταβατς και ο Αστέρας έχουν
πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού και
τον προσγείωσαν στην Τρίπολη οδηγώντας τους πράσινους σε μια ακόμη
εκτός έδρας ήττα, την τρίτη σε τέσσερα παιχνίδια τη φετινή σεζόν.
Ο τεχνικός των Αρκάδων έχει μόλις μια
ήττα όταν βρίσκει απέναντι του το τριφύλλι, καμία στον πάγκο του Αστέρα, ενώ
οι γηπεδούχοι στα τελευταία έξι παιχνίδια

έχουν τρείς νίκες επί των πράσινων και που
ναι μεν παρουσιάστηκαν καλύτεροι απ'
άλλα ματς εκτός έδρας αλλά και πάλι πλήρωσαν τα λάθη τους.

Ατρόμητος - Ιωνικός 0-2
Ο Ιωνικός έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από το Περιστέρι επικρατώντας
2-0 του Ατρόμητου που έμεινε για
έβδομο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη με
τον κόσμο των γηπεδούχων να γιουχάρει τόσο στη διάρκεια του αγώνα
όσο και μετά το τέλος τους παίκτες
του Παράσχου. Ο Ιωνικός πήρε μια
σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί του
Ατρόμητου με 2-0 έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τουράμ ο οποίος πέτυχε ένα γκολ στο 23' με πλασέ από
κοντά και είχε μια ασίστ στο 66' στο
τέρμα του Άοσμαν.
Ένα διπλό που έφερε μουρμούρες για τους
γηπεδούχους και κράξιμο από τους φίλους
του Ατρόμητου τόσο στη διάρκεια της αναμέτρησης όσο και μετά το τέλος με τους παίκτες να πηγαίνουν προς τον κόσμο και να τα
"ακούν" απ' αυτούς.
Ο Ατρόμητος μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση, προσπάθησε να επιτεθεί κυρίως
από τα δεξιά με τον Ιωνικό να είναι κλεισμένος στην άμυνα του. Μάλιστα οι γηπεδούχοι

σκόραραν στο 5' μετά από σέντρα από τα
δεξιά αλλά το γκολ σωστά ακυρώθηκε καθώς ο Σάλομον είχε σπρώξει τον Χουτεσιώτη. Η εικόνα του αγώνα άλλαξε μετά τη
συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου με τον
Ιωνικό να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να
προσπαθεί να γίνει απειλητικός. Ο Ατρόμητος βέβαια στάθηκε άτυχος στο 18' όταν
ο Χατζηισαίας πήρε την κεφαλιά μετά από
εκτέλεση φάουλ και έστειλε τη μπάλα στο
οριζόντιο δοκάρι του Πίριτς.
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Απόλλων Σμύρνης - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0
Ο Απόλλωνας επικράτησε 1-0 του ΠΑΣ
Γιάννινα για την 7η αγωνιστική της
Super League Interwetten και χάρη στο
γκολ του Ιωαννίδη στο 48' η Ελαφρά Ταξιαρχία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη
στο πρωτάθλημα. Ο Κότσαρης έπιασε
πέναλτι του Περέα στο 90+3'. Μία πολύ
σημαντική νίκη ενόψει της συνέχειας του
πρωταθλήματος πανηγύρισε ο Απόλλωνας, για την ακρίβεια την πρώτη. Η Ελαφρά Ταξιαρχία επικράτησε 1-0 του ΠΑΣ
Γιάννινα στη Ριζούπολη για την 7η αγωνιστική της Super League Interwetten.
Πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκος Ιωαννίδης, ο
οποίος άνοιξε το σκορ στο 48ο λεπτό, έπειτα από ένα ισορροπημένο ημίχρονο. Ο ΠΑΣ
κράτησε την μπάλα, ενώ είχε και ευκαιρία
για να φτάσει στην ισοφάριση στο 90+3'.
Όμως ο Περέα δεν κατάφερε να νικήσει τον

Κότσαρη σε εκτέλεση πέναλτι.
Στη βαθμολογία του πρωταθλήματος ο
Απόλλωνας ανέβηκε στην 12η θέση με πέντε βαθμούς, ενώ οι Ηπειρώτες με τη δεύτερη σερί ήττα τους έμειναν στους εννέα
βαθμούς.

ΟΦΗ - Λαμία 0-0
Σε ένα ματς με ελάχιστες καλές στιγμές
ο ΟΦΗ και η Λαμία έμειναν στο 0-0, ένα
αποτέλεσμα που δεν βολεύει καμία από
τις δύο ομάδες αφού αμφότερες ήθελαν
το τρίποντο. Η αναμέτρηση του ΟΦΗ με
τη Λαμία για την 7η αγωνιστική της Super
League Interwetten θα ξεχαστεί γρήγορα
από όσους την παρακολούθησαν με το
0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των
δύο ομάδων.
Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι που έψαξαν
περισσότερο το γκολ, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, όμως δεν είχαν ουσία στις
τελικές προσπάθειές τους.
Η Λαμία από την άλλη μπήκε πιο δυνατά
στην αναμέτρηση, δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί κάποιες αδράνειες στην άμυνα του

ΟΦΗ και στο τέλος κατάφερε να αντέξει την
πίεση του ΟΦΗ.
Έτσι, οι δύο ομάδες έχασαν την ευκαιρία
να πάρουν σημαντική βαθμολογική ανάσα
ενόψει της συνέχειας.

Βόλος - ΑΕΚ 1-3
Η ΑΕΚ επικράτησε του Βόλου με 3-1 στο
Πανθεσσαλικό για την έβδομη αγωνιστική
της Super League Interwetten, χάρη στα
γκολ των Ανσαριρφάρντ, Τσούμπερ και Χατζισαφί. Ανέβηκε στην κορυφή η Ένωση και
περιμένει το αποτέλεσμα του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο Βόλος υποδέχθηκε την ΑΕΚ στο
Πανθεσσαλικό για την έβδομη αγωνιστική
της Super League Interwetten, με την Ένωση να επικρατεί με 3-1. Για την ομάδα του
Αργύρη Γιαννίκη τα γκολ πέτυχαν ο Ανσαριφάρντ στο 42ο λεπτό, Τσούμπερ στο 45+3'

Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στο ντέρμπι
του Γεώργιος Καραϊσκάκης απέναντι στον
ΠΑΟΚ. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 2-1
του Δικεφάλου με τα γκολ των Αγκιμπού
Καμαρά (22') και Μασούρα (31') στο πρώτο ημίχρονο, ενώ μείωσε στο 81' ο Μουργκ.
Πρώτοι και αήττητοι στο πρωτάθλημα οι
Πειραιώτες.
Το ντέρμπι ανήκει στον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι πήραν τη νίκη απέναντι στον
ΠΑΟΚ με σκορ 2-1 για την 7η αγωνιστική
της Super League Interwetten στο άδειο λόγων τιμωρίας Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Ο Άρης πήρε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη
του και έφτασε τους οκτώ βαθμούς στο
πρωτάθλημα (ξεκίνησε με -6). Ο Παναιτωλικός ηττήθηκε για τρίτο σερί παιχνίδι και
έμεινε στους πέντε πόντους.

Οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι στο πρώτο
ημίχρονο του παιχνιδιού, κάτι που έδειξαν
με τα γκολ του Αγκιμπού Καμαρά στο 22'
λεπτό και του Γιώργου Μασούρα στο 31' με
ασίστ από τον Αγκιμπού. Ο Δικέφαλος προσπάθησε να ανέβει στο δεύτερο ημίχρονο
και μείωσε στο 81ο λεπτό με τον Μουργκ.
Έτσι, ο Ολυμπιακός έφτασε τους 17 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά του στο +4
από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε έδαφος στο
κυνήγι της κορυφής. Οι ερυθρόλευκοι είναι
πρώτοι, με την ΑΕΚ να είναι στη δεύτερη
θέση με έναν πόντο λιγότερο.

Τεντόγλου: Ανακηρύχθηκε από την
ΕΟΕ ως ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο
Κατά τη διάρκεια των βραβείων της Διεθνούς Ένωσης Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
βράβευσε τον Μίλτο Τεντόγλου ως τον κορυφαίο Έλληνα αθλητική στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Μία ακόμα διάκριση έλαβε το βράδυ της Κυριακής ο Μίλτος
Τεντόγλου. Ο σπουδαίος άλτης του μήκους
ανακηρύχθηκε ως ο κορυφαίος Έλληνας
αθλητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο.
Η βράβευση στον Τεντόγλου έλαβε το βραβείο του κατά τη διάρκεια του γκαλά της
Διεθνούς Ένωσης Εθνικών Ολυμπιακών
Επιτροπών στο οποίο βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι των Αγώνων του 2020.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του
μήκους ανεβαίνοντας στην κορυφή στο

τελευταίο άλμα όπου και προσγειώθηκε
στα 8,41μ.
Ο 23χρονος πρωταθλητής από τα Γραβενά
έχει κατακτήσει πέρα από το χρυσό στους
Ολυμπιακούς Αγώνες, ακόμα πέντε σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όλων των ηλικιακών κατηγοριών, αλλά και το ασημένιο στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων του 2016.

Κύπελλο – Πρόκριση για
Παναθηναϊκό & Ιωνικό

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1 - 0 του
Ατρόμητου στο Περιστέρι και προκρίθηκε στους 16 του κυπέλλου Ελλάδος. Στην
επόμενη φάση πέρασε και ο Ιωνικός που
νίκησε με ανατροπή την Ξάνθη, ενώ σήμερα έξι ομάδες διεκδικούν τα τρία τελευταία
εισιτήρια.
Το γκολ του Καρλίτος στο 38ο λεπτό της
αναμέτρησης με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι από την ασίστ του Χατζηγιοβάνη έδωσε
και Χατζισαφί στο 90+9', ενώ ο Ρινέρ μείω- τη νίκη στον Παναθηναϊκό και την πρόκρισε στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο και στο ση στην 6η φάση του Κυπελλου Ελλάδος.
Ο Ισπανός επιθετικός πέτυχε το ένατο γκολ
79ο λεπτό.
σε οκτώ φετινά παιχνίδια.

Άρης - Παναιτωλικός 5-1
Ο Άρης έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στον Παναιτωλικό, επικράτησε 5-1 της ομάδας του
Αγρινίου για την 7η αγωνιστική της Super
League Interwetten. Καμαρά (18'), Μπερτόγλιο (35'), Σούντγκρεν (37'), Γκάμα (44') και
Ντιαγέ (52') τα γκολ για τους κίτρινους, μείωσε στο 67' ο Βέργος, σε ένα ματς με τέσσερα πέναλτι. Καταιγιστικός ήταν ο Άρης
στην εντός έδρας αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής της Super League Interwetten. Οι
κίτρινοι επικράτησαν 5-1 του Παναιτωλικού
σε ένα ματς που έκαναν ό,τι ήθελαν. Σκόρερ για τους κίτρινους ήταν οι Καμαρά (18'),
Μπερτόγλιο (35'), Σούντγκρεν (37'), Γκάμα (44') και Ντιαγέ (52'). Μείωσε ο Βέργος
στο 67' σε ένα παιχνίδι που είχε τέσσερα
πέναλτι.

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ 2-1

Στην Πάτρα ο Παναιτωλικός επιβλήθηκε με
2-1 της Παναχαϊκής και πήρε το εισιτήριο
για την επόμενη φάση. Το σκορ άνοιξε στο
20’ ο Καρέλης που δέχθηκε την ασίστ από
τον Ντουάρτε, πέρασε τον τερματοφύλακα
Αθανασόπουλο και έστειλε την μπάλα στα
δίχτυα.
Η Παναχαϊκή ισοφάρισε στο 48 από τη χαμηλή σέντρα του Καρακλάγιτς και την προβολή του Παπαχρονόπουλου. Το γκολ της
νίκης και τους Αγρινιώτες σημείωσε ο Βέργος με ωραία προσωπική ενέργεια στο 74ο
λεπτό.
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN MISSION

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ;
Φθάνοντας στην 28η του Οκτώβρη
και ανασκοπώντας το ήθος και τον
ηρωισµό των Ελλήνων στο έπος
του ᾽40, θυµόµαστε την ηρωική πορεία του Ελληνικού λαού εν µέσω
των αιώνων. Όµως ας µη πάµε
πολύ µακριά. Το ένδοξο 1821, που
σηµαδεύει την απαρχή της ανεξαρτησίας και της κρατικής αποκατάστασης του έθνους των Ελλήνων,
και το σηµαντικό ιστορικό γεγονός
τ0υ 1912 vπου παραµένει ορόσηµο
στην ψυχή και τη µνήµη του ελληνικού λαού σηµατοδοτεί την εδαφική ολοκλήρωση του ελληνικού
κράτους.
Τι ψυχή είχε ο Έλληνας! Οικογένειες ενωµένες στην αντίσταση για την
απόκτηση της ελευθερίας, πολέµησαν µε σθένος και µε αλληλεγγύη. Άνδρες,
γυναίκες, παιδιά, στον αγώνα. Ο Έλληνας
παιρνει δύναµη απο τους προγόνους του
για να µην ηττηθεί στο µέλλον. Ετσι και µε
τον διωγµό που γινεται στην εποχή µας,
να παίρνουµε δύναµη απο τους Αγίους και
τους Πατέρες τις Εκκλησίας, ούτως ώστε να
οδηγηθούµε στο σωστό δρόµο της σωτηρίας, που ειναι η Ορθοδοξία.

Ο Εσωτερικός
διωγµός του
Χριστού και της
Εκκλησίας Tου
Του Αναστασίου Γεωργίου
(20 Οκτωβρίου, 2021)
Η Εκκλησία του Χριστού υφίσταται ένα διωγµό πού οργανώθηκε και κατευθύνεται
από ένα µέρος της Ιεραρχίας που απειλεί
τον κλήρο, και τον χρησιµοποιεί ως όργανό του για να την ενώση µε τον Παπισµό,
τον Προτεσταντισµό και αργότερα όλες τις
θρησκείες, ώστε να υπάρξει µια παγκόσµια
θρησκεία, όπου ο καθένας θα λατρεύει τον
θεό της αρέσκειάς τού και έτσι να υπάρχει
“ειρήνη” µεταξύ των λαών. Αυτός ο διωγµός
εκ µέρους του κλήρου, δεν έχει συµβεί ποτέ
στην ιστορία της Εκκλησίας. Έκλεισαν τους
ναούς, σταµάτησαν τα Άγια Μυστήρια και
θεώρησαν τους ιερούς ναούς χώρους µολύνσεως. Ελειψε η αίσθησης της ιερότητας,
της αγιότητας και της προστασίας του Θεού.
Ποιος περίµενε από τους ίδιους τους κληρικούς να παρουσιάζουν την πίστη ανίκανη
να βοηθήσει τον άνθρωπο και να τον οδηγεί
στους «ειδικούς», πείθοντας ότι η µόνη του
ελπίδα είναι οι λοιµοξιολόγοι, οι µάσκες, τα
ατοµικά κουταλάκια, οι αποστάσεις, ή µή
προσκύνηση των ιερών εικόνων κλπ. Με
τον τρόπο τους αυτόν, δηµιούργησαν ένα
γενικό κίνδυνο για την ίδια την πίστη των
Ορθοδόξων Χριστιανών. Για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ή πίστις είναι µία, µοναδική και αληθινή, και την διατηρεί η ΜΙΑ και
µόνη ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ και Αποστολική ΕΚΚΛΗΣΙΑ. «Μία και µόνη εν κόσµω αψευδής
υπάρχει πίστις, ην η αγία και µόνη κραταιά

καθολική αποστολική Εκκλησία» (ΜΕΓΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ). Αυτή είναι η αλήθεια, όσο και
να µην αρέσει στους οικουµενιστές, που κατέχουν σήµερα τα ηνία της εκκλησίας και ας
λένε ότι θέλουν. Η Ορθόδοξος Χριστιανική
πίστις δεν είναι κατασκεύασµα σηµερινό, ή
χθεσινό, ή του Κολυµπαρίου, αλλά ξεκίνησε
από τον Κύριο, και δια των Μαθητών Του
έφτασε σε µας. «Ουδέ νύν η πίστις ήρξατο,
άλλ’ εκ του Κυρίου δια των µαθητών εἰς ἡµᾶς
διαβέβηκεν. Μη εις άνθρωπον ή πίστις και
η ελπίς, αλλά εις σ ’αυτόν τον Θεόν Λόγον
την πίστην έχωµεν» (ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ).
Όταν οι Πατέρες λένε άνθρωπο εννοούν
τον οποιοδήποτε άνθρωπο, οποιοδήποτε
αξίωµα και αν έχει. Ας είναι επιστήµων, ή
ιερέας, ή επίσκοπος, ή πατριάρχης, ή Πάπας. Ο πιστός Χριστιανός δεν πιστεύει σ’
αυτούς. Πιστεύει εις τον Θεόν Λόγον µόνον
και µετά στους Αγίους Του, που είναι άξιοι
διάκονοι της Εκκλησίας, και εφόσον ακολουθούν τα διατεταγµένα και βρίσκονται
αξίως στη θέση τους και τους ακολουθεί ο
λαός του Θεού. Τα όργανα του Σατανά προσπαθούν µε παντοίους τρόπους να κλονίσουν την σταθερή πίστη στον Χριστό. Προσπαθούν να εξαφανίσουν την Αποστολική
Πίστη. Το βλέπουµε ολοφάνερα στις ηµέρες
µας. Πολιτικοί, δηµοσιογράφοι, ειδικοί, επιστήµονες, έπεσαν σαν τα κοράκια πάνω
στα Μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας
και ιδιαίτερα στην Θεία Κοινωνία. Γιατί; Γιατί
η Θεία Κοινωνία ενώνει, όχι µόνο µε τον Σωτήρα Χριστό, αλλά και µεταξύ µας. Λέγει ο
Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς «Εν σώµα πολλοί
εσµέν» Η δύναµίς µας, η ζωή µας, ή αθανασία µας και η µακαριότητά µας ευρίσκονται
εις αυτήν την ενότητα και µόνον. Ποιος µας
την χαρίζει αυτήν; Το Σώµα και το Αίµα του
Χριστού, του Θεού. Η Θεία Κοινωνία είναι
ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, είναι το Πανάγιο,
Πανάχραντο, Πανακήρατο, Αναστηµένο, το
τίµιο Σώµα και Αίµα του Κυρίου και Θεού και
Σωτήρος ηµών Ιησού Χριστού. Δεν µεταδίδει ασθένειες, αλλά υγεία ψυχής και σώµατος και αιώνια ζωή στην Ουράνιο Βασιλεία
του Θεού.
Ο πόλεµος που γίνεται από τους οικουµενιστές εναντίον της Θείας Κοινωνίας είναι
πόλεµος εναντίον του ιδίου Θεανθρώπου
Χριστού και της Αγίας Εκκλησίας Του. Οι
οικουµενιστές «ποιµένες» έσπευσαν αυτόβουλων να διασπάσουν την ενότητα του
ποιµνίου, αλλάζοντας τον παραδοσιακό

και αποτυπωµένο στη συνείδηση του λαού τρόπο µεταδόσεως
της Θείας Κοινωνίας µε ατοµικά
κουταλάκια και συµβουλεύουν
τον πιστό λαό να υπακούσει στα
προστάγµατα των «ειδικών», για
να προστατευθεί από την πανδηµία Covid-19 που µαστίζει την
οικουµένη. Αντί να κάνουν λιτανείες και να παρακαλέσουν τον
Θεό να σταµατήσει αυτό το κακό,
τί κάνουν; Παραδίδουν τα πάντα
στους «ειδικούς». Έγιναν οι νέοι
Ιούδες για τα τριάκοντα αργύρια
και τη δόξα της εξουσίας. Έγιναν
όργανα των διωκτών της Εκκλησίας του Χριστού. Προδότες της Ορθοδοξίας! Δεν βλέπουν οι δυστυχείς ότι γκρεµίζουν µεθοδικά την
πίστη του λαού που «ποιµαίνουν»; Ότι την
µολύνουν; Δεν βλέπουν ότι την κάνουν σύστηµα και ιδεολογία και όχι βίωµα και ζωή;
Δεν βλέπουν ότι σιγά, σιγά ή πίστις πολλών
ανθρώπων χάνεται, εκλείπει; «Εγώ δὲ ἐδεήθην περί σου ίνα µη εκλείπει ή πίστις σου»
(Λουκάς 22.33). Όταν ο ίδιος ο Χριστός το
έλεγε στον Απόστολο Πέτρο, τι έλεγε; ψέµατα; Ποιος είναι πιο σίγουρος λόγος; Του
κάθε πατριάρχη, του κάθε αρχιεπισκόπου,
του κάθε ιερέα που φρονεί ότι µε τα λόγια
του και τα έργα του δεν κινδυνεύει ή πίστης
του λαου, ή του ιδίου του Χριστού που βλέπει την πίστη να εκλείπει; Προσέξατε! Εάν
συνεχισθεί αυτό το κακό, ή πίστις πολλών
κινδυνεύει να εξαφανισθεί από προσώπου
γης. «Πλήν ο Υιός του Ανθρώπου ἐλθὼν
ἄρα εὑρήσει την πίστιν επί της γης;» (Λουκάς 18.8).
Αυτό το αψευδές στόµα του Χριστού τα λέει
αυτά. Ναι! Δυστυχώς σήµερα ή πίστις πολεµείται, και πολεµείται από τους ποιµένες
της Εκκλησίας, τους οικουµενιστές όλων
των βαθµίδων που θεωρούν τον εαυτό τους
εκκλησία και την διοικούν Καισαρικά. Έφθασαν σε σηµείο να διώκουν τους εκλεκτούς
ιερείς, να περιφρονούν και να παρερµηνεύουν χωρία της Αγίας Γραφής, να περιφρονούν τους Αποστολικούς κανόνες, τους
κανόνες των επτά Οικουµενικών Συνόδων
και να τους ονοµάζουν «τείχη του αίσχους,
που πρέπει να γκρεµισθούν», την Ιερά Παράδοση, την καρδιακή προσευχή (το Κύριε
Ιησού Χριστέ ελέησον µε) γιατί αναφέρει το
όνοµα Ιησού που σηµαίνει Σωτήρας, διότι οι
αλλόθρησκοι που
επιδιώκουν να ενωθούν, δὲν δέχονται ως
Σωτήρα τον Ιησούν και τους είναι εµπόδιο
στις συµπροσευχές τους.
Οι οικουµενιστές στερούν την Θεία Κοινωνία από τους Ορθοδόξους, αγνοώντας
τις διαµαρτυρίες και τις παρακλήσεις των
ηλικιωµένων, και τις παρακλήσεις µικρών
παιδιών που φώναζαν, «εµείς ήλθαµε στο
Μοναστήρι του Αγίου Πάτρο-Κοσµά να πάρουµε το Χριστούλη και συ δεν µας τον δίνεις!». Τί σηµάνουν όλα αυτά; Ποια θα είναι
τα επακόλουθα όλων αυτών; Με δακρυσµένα µάτια πολλές ψυχές έφευγαν ακοινώνητοι από το Μοναστήρι, µονολογώντας, είναι
«αυτός» άξιος ποιµένας; «Αυτός» µας οδηγεί στο δρόµο της σωτηρίας; Πώς µπορεί να
µας αφαιρεί το εφόδιο αυτό που είναι η Ζωή
ή αιώνιος; Δεν µας είπε ο Κύριος, λάβετε,

«ο τρώγων µου τη Σάρκα και πίνων µου το
Αίµα έχει ζωήν αιώνιον»; Με ποιό δικαίωµα
µας το στερεί; Έτσι σκανδαλίζεται ο πιστός
λαός και φεύγει µακριά από τους τέτοιου είδους «ποιµένες». Αλλά το κακό είναι ακόµη
µεγαλύτερο όταν µερικοί χάνουν την πίστη
και εγκαταλείπουν την Εκκλησία που είναι η
κιβωτός της σωτηρίας.
Άλλοι πάλι σε συζητήσεις µεταξύ των, έλεγαν πως ο οικουµενισµός κυβερνά σήµερα
την Εκκλησία. Ο οικουµενισµός δεν είναι
παναίρεσις; Ο Πάπας δεν είναι αιρετικός,
που µε αυτόν θέλουν να ενωθούν οι δικοί
µας; Η Αγία Γραφή δεν λέει «αιρετικόν άνθρωπον µετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας παραιτού»; Αυτό συζητούν δεκάδες
χρόνια και δεν οπισθοχωρεί σε τίποτα ο
δόλιος Παπισµός. Γιατί συνεχίζουν τις συζητήσεις; Αφού η Γραφή απαγορεύει τις
συµπροσευχές, και την ανταλλαγή δώρων.
Ο Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός δεν είπε τον
Πάπα να καταχράσθε, αυτός είναι η αιτία
του κακού; Μέχρι τώρα οι ιερείς µας δεν κήρυτταν ότι ο Παπισµός είναι αίρεσις; Πώς
γίνεται τώρα που γιόρταζε το Μοναστήρι
του Αγίου Πατρο Κοσµά να τον λιβανίζουν,
να ψάλλουν τα τροπάριά του, να κηρύττουν
το Ιεραποστολικό του έργο, και από την
άλλη να κυρρήτουν τα αντίθετα; Αυτό δεν είναι µεγάλη υποκρισία; Δεν είναι εµπαιγµός;
Δεν είναι µεγάλη αµαρτία; Πώς τολµούν;
Και µερικοί τους απάντησαν: Δεν πιστεύουν! Δεν πιστεύουν! Ένας άξιος ποιµένας
δεν θα µπορούσε ποτέ να κάνει αυτό που
είδαµε σήµερα.
Ο καλός ποιµένας δεν στερεί την Θεία
Κοινωνία από το ποίµνιό του. Ένας καλός
ποιµένας θυσιάζει και τη ζωή του για το
ποίµνιό του, άλλωστε το είπε και ο ίδιος
ο Κύριος. Αυτοί είναι (φυσικά όχι όλοι) µισθωτοί ποιµένες. Ποιµαίνουν µόνο τον
εαυτό τους. Αλλά υπάρχει Θεός και Αυτός
έχει υποσχεθεί ότι θα είναι µαζί µας µέχρι
συντελείας των αιώνων. Υποσχέθηκε ότι
µπορεί ο άνθρωπος να πατά πάνω σε φίδια
και να πίνει δηλητήρια χωρίς να παθαίνει τίποτα, Έδωσε δύναµη στους Μάρτυρες, και
ανέδειξε τόσους και τόσους Αγίους. Είναι
δε εγγυητής, ότι τους πιστούς Του που θα
υποµείνουν τους διωγµούς έως τέλους, θα
τους προστατεύσει και θα απολαύσουν τα
αγαθά της Ουρανίου Βασιλείας Του.
Ο Κύριος τα βλέπει όλα και τα γνωρίζει όλα.
Δεν τιµωρεί αµέσως το κακό, αλλά µακροθυµεί και περιµένει την µετάνοια όλων. Και
εύχοµαι να συνέλθουν όλοι οι πολέµιοί του,
οι Οικουµενιστές, οι προδότες της Πίστεως
και να µετανοήσουν ειλικρινά, ώστε να αξιωθούν και αυτοί να ακούσουν τα θεϊκά λόγια
του,
«Εισέλθετε, κληρονοµήσατε την Βασιλεία των Ουρανών». ΑΜΗΝ!
ICXCNIKA
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN
MISSION
846 Pape Ave. Toronto, Ontario, M4K 3T6,
Canada, Tel 416-461-4623
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Αγ. Αναστασίας
της Ρωμαίας
/ Αβραμίου &
Μαρίας /
Αβραμίου εκ
Κιέβου

30 Σάββατο

31 Κυριακή

1 Δευτέρα

2 Τρίτη

Αγ,.Στεφάνου,
Θεοκτίστου
εκ Σερβίας /
Θεράποντος εκ
Κύπρου/ Ζηνοβίου,
Ζηνοβίας / Κλεόπα

Απ. Αμπλίου,
Ναρκίσσου,
Ουρβάνου,
Αριστοβούλου,
Απελλού, Στάχυος
εκ των 70

Αγ. Κοσμά &
Δαμιανού
Αναργύρων /
Δαυΐδ εν Ευβοία/
Ελένης εκ
Σινώπης /
Ιακώβου πρεσβ

Αγ. Ακινδύνου,
Ανεμποδίστου,
Αφθόνου,
Ελπιδοφόρου &
Πηγασίου

3 Τετάρτη

Αγ. Γεωργίου
Τροπαιοφόρου /
Ακεψιμά /
Αειθαλά / Ιωσήφ

4 Πέμπτη

Αγ. Ιωαννικίου/
Νικάνδρου Μύρων
/ Γεροντίου &
Πολυχρονίας,
γονείς Αγ.
Γεωργίου

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«Και εν τω άδη... υπάρχων εν βασάνοις, ορά τον Αβραάμ από
μακρόθεν και Λάζαρον εν τοις κόλποις αυτού».
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Κατά Λουκά, κεφ. 16: 19-31)

Η ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ
ΠΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ έζησαν ο
πλούσιος της ευαγγελικής
παραβολής και ο πτωχός
Λάζαρος δεν γνωρίζουμε.
Γνωρίζουμε όμως πώς έζησαν. Με χλιδή και καλοπέραση κτυπητή ο πρώτος, με
φτώχεια, αρρώστιες και δοκιμασίες ο δεύτερος. Αντίθεση χαρακτηριστική και
σκανδαλώδης. Τελείωσαν
όμως τα χρόνια της παρούσης ζωής. Και διά του θανάτου μετεφέρθησαν σε μια άλλη πραγματικότητα. και κατάσταση. Στην, μέση, λεγομένη,
κατάσταση των ψυχών. Ποια η ζωή των ψυχών σε αυτή τη μέση, λεγομένη κατάσταση;
***
Μετά το θάνατο, το καθολικό αυτό φαινόμενο για όλους τους ανθρώπους, ακολουθεί η
κρίση. Οι ψυχές των κεκοιμημένων κρίνονται.
Ακολουθεί η μερική λεγομένη κρίση. «Απόκειται τοις ανθρώποις άπαξ αποθανείν, μετά
δε τούτο κρίσις» (Εβρ. 9:27).
Δηλαδή μια φορά επιφυλάσσεται στους ανθρώπους να πεθάνουν, έπειτα δε επακολουθεί κρίση και ανταπόδοση κατά τα έργα των.
Υπάρχει διάκριση στη μέση αυτή κατάσταση.
Οι ψυχές που εγνώρισαν την αλήθεια και
έζησαν με πίστη και μετάνοια και δέχτηκαν τη
σωτηρία, προαπολαμβάνουν τα αιώνια αγαθά, τα οποία πρόκειται πλήρως και τελείως
να απολαύσουν κατά τη Δευτέρα παρουσία
στη βασιλεία του Θεού. Οι ψυχές των αμετανοήτων αμαρτωλών προγεύονται την αιώνια
τιμωρία. Αναφέρεται στη σημερινή ευαγγελική παραβολή. Στον Άδη όπου εβασανίζετο (ο
πλούσιος) εσήκωσε τα μάτια του και βλέπει
τον Αβραάμ από μακριά και τον Λάζαρο στην
αγκαλιά του. Και εφώναξε και είπε: «πάτερ
Αβραάμ σπλαγχνίσου με και στείλε τον Λάζαρο να βρέξει την άκρη από το δάκτυλό του
στο νερό και να δροσίσει την γλώσσα μου,
διότι πονώ φοβερά μέσα στη βασανιστική
αυτή φλόγα του Άδου». Έτσι παρουσιάζεται ο
μεν ένας, ο Λάζαρος, να παρηγορείται και να
ευφραίνεται, ο δε άλλος, ο πλούσιος, να βασανίζεται και να υποφέρει. Δεν είναι δυνατή
η επικοινωνία μεταξύ των ψυχών των σεσωσμένων και των αμετανοήτων αμαρτωλών.
Αναφέρει πάλι η παραβολή διά στόματος

Αβραάμ. «Και επί πλέον μεταξύ του τόπου,
που είμεθα εμείς και του τόπου που είσθε
σεις, έχει στηριχθεί μέγα και ανυπέρβλητο
χάσμα, ώστε εκείνοι που θέλουν να περάσουν από εδώ σε σας να μη μπορούν, ούτε
και αυτοί που είναι στο μέρος σας να μπορούν να περάσουν προς εμάς».
Εδώ στην παρούσα ζωή συνυπάρχουμε, Σίτος και ζιζάνια συναυξάνονται. Όταν όμως
έλθει ο καιρός του θερισμού, ο καιρός του
θανάτου, οι άνθρωποι χωρίζονται και παίρνουν οριστικά και αμετάκλητα τη θέση τους.
Οι ψυχές στη μέση κατάσταση έχουν αυτοσυνειδησία. Έχουν συναίσθηση και συνείδηση του εαυτού των, της προσωπικότητός
των. Έχουν μνήμη του προτέρου βίου. Ο
πλούσιος αναγνωρίζει τον Αβραάμ, για τον
οποίο θα είχε ακούσει στη ζωή του και τον
Λάζαρο τον οποίο πολλές φορές ασφαλώς
θα είχε δει παραπεταμένο στην αυλόπορτα
του αρχοντικού του. Θυμάται τους συγγενείς
του, τους δικούς του. «Έχω πέντε αδελφούς»
λέει. Και ακόμη εκεί ικανοποιείται το αίσθημα
της δικαιοσύνης. Ο πλούσιος δεν παραπονείται για τη θέση του. Αναγνωρίζει ότι δικαίως βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.
Και τέλος στη μέση κατάσταση των ψυχών
δεν είναι δυνατή η μετάνοια. Ο πλούσιος της
παραβολής δείχνει κάποιο ενδιαφέρον για
τους αδελφούς του, για τη σωτηρία τους. Ο
ίδιος όμως δεν μπορεί να μετανοήσει. Υποφέρει, βασανίζεται. Ζητάει κάποια προσωρινή ανακούφιση από τα βάσανα της κολάσεως. Δεν είναι όμως σε θέση να μετανοήσει.
«Εν τω Άδη τις εξομολογήσεταί σοι»; (Ψαλμ.
6:6). Στον Άδη, λέγει, ποιος μπορεί να μετανοήσει και να σωθεί, για να αναπέμπει
ύμνους στο μεγαλείο σου; Τόπος μετανοίας

MINOAN DESIGN BUILD INC.

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.

είναι η γη. Όσοι βρίσκονται εδώ έχουν, εάν
θέλουν, τη δυνατότητα και τους τρόπους και
τα μέσα, για να μετανοήσουν και να σωθούν.
Ο λόγος του Θεού που περιέχεται στα βιβλία
των προφητών και κυρίως τα όσα μας απεκάλυψε διά του Μονογενούς Του Υιού στο

Ευαγγέλιό Του, είναι ικανά για να γνωρίσει
ο άνθρωπος τη σωτηρία... Δεν χρειάζεται να
εμφανισθεί κάποιος από τους νεκρούς... Η
σωτηρία δεν είναι ζήτημα ειδικής αποκαλύψεως... Είναι θέμα εσωτερικής διαθέσεως και
πίστεως.
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Γιατί πολλά προϊόντα είναι εκτός αποθέματος ή πιο ακριβά

Οι αλυσίδες εφοδιασμού
είναι περίπλοκες. Αλλά αν
αναρωτιέστε γιατί όλα όσα
θέλετε να αγοράσετε φαίνεται να έχουν κολλήσει σε
κάποιο παγκόσμιο μποτιλιάρισμα αυτές τις
μέρες, η απάντηση είναι σχετικά απλή, λέει
η Karen Kancens, αντιπρόεδρος της Ναυτιλιακής Ομοσπονδίας του Καναδά.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

«Υπήρξε μια αύξηση της ζήτησης για εισαγόμενα εμπορευματοκιβώτια», λέει. Καθώς
όλοι “κολλήσαμε” στο σπίτι στο πρώτο κύμα
της πανδημίας το 2020, αρχίσαμε να αγοράζουμε περισσότερα «πράγματα». Αντί
να ξοδεύουμε σε εστιατόρια και συνδρομές
γυμναστηρίου, αρχίσαμε να παραγγέλνουμε, ας πούμε, εξοπλισμό ψησίματος και
μηχανήματα γυμναστικής για να γυμναζόμαστε στο σαλόνι. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η καταναλωτική ζήτηση μετατοπίστηκε
από τις υπηρεσίες και προς τα βιομηχανικά
προϊόντα.
Οι εξαγωγές από την Ασία, η οποία κατασκευάζει πολλά από τα προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές στην πανδημία,
θα είναι σχεδόν 15% υψηλότερες μέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους από ό,τι ήταν
το 2019, προβλέπει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου.
Πάνω από ένα χρόνο τώρα, αυτή η αύξηση
της ζήτησης δεν έχει ακόμη εγκαταλειφθεί
και εγκλωβίζει τις αλυσίδες εφοδιασμού σε
όλο τον κόσμο, λέει ο Kancens. Από την
εύρεση εξαρτημάτων μέσω της φόρτωσης
προϊόντων σε εμπορευματοκιβώτια και σε
φορτηγά πλοία, τρένα ή φορτηγά έως αποθήκες και κέντρα διανομής, «όλα αυτά τα
σημεία επαφής κατά μήκος της αλυσίδας
είναι … συμφορημένα», λέει.

Για τους καταναλωτές,
αυτό το μποτιλιάρισμα της
εφοδιαστικής αλυσίδας δεν
σημαίνει απλώς πιο άδεια ράφια
καταστημάτων, πινακίδες "out
of stock" ή απογοητευτικά
μεγάλους χρόνους παράδοσης.
Σημαίνει επίσης αυξήσεις
τιμών, καθώς οι κατασκευαστές
και οι έμποροι λιανικής
μεταφέρουν το υψηλότερο
κόστος που αντιμετωπίζουν
λόγω καθυστερήσεων και
ελλείψεων στην προσφορά,
στους αγοραστές.
Η πανδημία COVID-19 εκθέτει τα τρωτά σημεία των δικτύων logistics παγκοσμίως και
μπορούμε να δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ.
Οι αλυσίδες ανεφοδιασμού θα πρέπει να είναι σε θέση να χειρίζονται μεγάλες αυξήσεις
όγκου, λέει ο Kancens. Αλλά πρέπει επίσης
να είναι σε θέση να λειτουργούν αποτελεσματικά σε κανονικούς καιρούς.
Η κατασκευή συστημάτων εφοδιαστικής
που μπορούν να διαχειριστούν τις ξαφνικές
αιχμές δεν είναι εύκολο, λέει. Αλλά αυτό που
αντιμετωπίζουν τα δίκτυα προμηθευτών σε
όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν είναι απλώς ένα τεράστιο άλμα στη
ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά, είναι μια
αύξηση που διαρκεί για περισσότερο από
ένα χρόνο, σημειώνει ο Kancens.

κατακλύζονται και εντείνονται
στην αλυσίδα εφοδιασμού με
αποτέλεσμα τελικά πιο άδεια
ράφια ή πολύ μεγάλους χρόνους παράδοσης, προσθέτει.

Παρά τη χαλάρωση των περιορισμών για τον COVID-19,
η αύξηση των παραγγελιών
ηλεκτρονικού εμπορίου δεν
δείχνει σημάδια παραίτησης,
λέει η Laurie Tannous, ειδική
σύμβουλος του Διασυνοριακού
Ινστιτούτου στο Πανεπιστήμιο
του Windsor και αντιπρόεδρος
κυβερνητικών σχέσεων στο
Farrow, εκτελωνιστής. και πάροχος logistics.
Δεν βοηθάει το γεγονός ότι ενώ
η παγκόσμια ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά και εισροές παραγωγής ανέκαμψε γρήγορα μετά την εμφάνιση του COVID-19 και εκτινάχθηκε στα ύψη
πέρα από τα προ της πανδημίας επίπεδα,
οι προμηθευτές και οι αποστολείς αγωνίστηκαν να αυξήσουν τη δραστηριότητα.
Καθώς τα απαγορευτικά εξαπλώθηκαν από
την Ασία στην Ευρώπη και στη συνέχεια
στη Βόρεια Αμερική τους πρώτους μήνες
του 2020, τόσο οι κατασκευαστές όσο και
οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφορών μείωσαν
δραστικά τη χωρητικότητα, σημειώνουν οι
Kancens και Tannous.
Μέχρι το καλοκαίρι του 2020, τα πράγματα
άρχισαν να είναι καλά και οι καταναλωτές
παρήγγειλαν τα πάντα, από έπιπλα βεράντας μέχρι όρθια ποδήλατα – οτιδήποτε θα
έκανε την πανδημική ζωή στο σπίτι λιγότερο θλιβερή. Ωστόσο, ενώ η ηλεκτρονική
παραγγελία απαιτεί λίγο περισσότερο από
ένα κλικ του ποντικιού, τα εργοστάσια και οι
εταιρείες μεταφορών έπρεπε να καλέσουν
το προσωπικό και να εργαστούν με τα πρωτόκολλα ασφαλείας του COVID-19, μεταξύ
πολλών άλλων ζητημάτων.
«Όταν μειώνεις την ικανότητα, απολύεις
εργαζομένους, κάνεις διάφορα πράγματα,
αυτά δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην
άλλη», λέει ο Kancens.
Το ίδιο το γεγονός ότι πολλά εργοστάσια
ξεκίνησαν ξανά την ίδια στιγμή μετά από
εβδομάδες αδράνειας συνέβαλε στη δημιουργία φραγμών στην εφοδιαστική αλυσίδα, λέει ο Tannous.
«Όλα αυτά τα εμπορεύματα προσπαθούν
να μπουν σε κοντέινερ την ίδια στιγμή»,
λέει. Τα εμπορευματοκιβώτια μεταφοράς,
εν τω μεταξύ, δεν ήταν εκεί που υποτίθεται
ότι ήταν. Μέχρι την άνοιξη του 2021 εργοστάσια στην Ασία είχαν αρχίσει να κατασκευάζουν προϊόντα και ανταλλακτικά προς
αποστολή στο εξωτερικό. Εμπορευματοκιβώτια φορτωμένα με εξαγωγές από την
Ασία κατευθύνθηκαν προς την Ευρώπη και
τη Βόρεια Αμερική, αλλά επειδή μεγάλο μέρος του υπόλοιπου κόσμου εξακολουθούσε
να εφαρμόζει αυστηρούς περιορισμούς για
τον COVID-19, «αυτά τα εμπορευματοκιβώτια δεν επέστρεψαν αρκετά γρήγορα»,
σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας logistics.
Χίλεμπραντ.
Αλλά ακόμα και χωρίς το ζήτημα των δοχείων που κάθονται άδεια στη λάθος πλευρά
της αλυσίδας εφοδιασμού, έχει γίνει σαφές
ότι απλά δεν υπάρχουν αρκετά γιγάντια χαλύβδινα κουτιά για όλα τα πράγματα που
υποτίθεται ότι θα διασχίσουν τον κόσμο
αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον Tannous.

Τα κοντέινερ είναι μόνο μία από τις ελλείψεις που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν
οι διαχειριστές της εφοδιαστικής αλυσίδας
αυτή τη στιγμή.
Η ίδια αναντιστοιχία προσφοράς-ζήτησης
που έχει επηρεάσει όλα τα είδη μεταποιητικών εισροών και καταναλωτικών προϊόντων
έχει επηρεάσει και εμπορεύματα όπως η
ξυλεία και ο χάλυβας. Εν τω μεταξύ, οι κακές καιρικές συνθήκες σε πολλά μέρη του
κόσμου έχουν επίσης οδηγήσει σε ελλείψεις
γεωργικών προϊόντων όπως το σιτάρι.
Μια παρόμοια αφήγηση ισχύει για τους
ενεργειακούς πόρους. Καθώς οι περιορισμοί του COVID-19 χαλαρώνουν ξανά και
η οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον
κόσμο επιταχύνεται, η ζήτηση για καύσιμα όπως η βενζίνη, το ντίζελ και το φυσικό αέριο έχει αυξηθεί γρήγορα. Ωστόσο, σε
ορισμένες περιπτώσεις, η αβεβαιότητα της
παγκόσμιας πανδημίας έχει κάνει τους παραγωγούς να διστάζουν να κάνουν σημαντικές επενδύσεις κεφαλαίου σε νέα προγράμματα γεωτρήσεων. Όσον αφορά το φυσικό
αέριο, για παράδειγμα, η υψηλή ζήτηση έρχεται σε αντίθεση με τα ασυνήθιστα χαμηλά
αποθέματα. Αυτό, σε συνδυασμό με άλλους
παράγοντες, οδηγεί τις τιμές σε επίπεδα ρεκόρ, ειδικά στην Ασία και την Ευρώπη.
Επίσης αυτό που διαπερνά σχεδόν κάθε
πτυχή της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι
έλλειψη ανθρώπων. Οι εργοδότες σε όλο
τον κόσμο αγωνίζονται να βρουν αρκετούς
εργαζομένους για να καλύψουν διαθέσιμες
θέσεις εργασίας, ειδικά σε θέσεις εργασίας
χαμηλότερης αμοιβής που ενδέχεται να παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο μετάδοσης
του COVID-19.
Η πανδημία έχει επίσης πυροδοτήσει ένα
κύμα πρόωρων συνταξιοδοτήσεων σε διάφορους τομείς. Η βιομηχανία φορτηγών
του Καναδά, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει
εκτιμώμενη έλλειψη περίπου 20.000 οδηγών. Για να το θέσουμε αυτό στο πλαίσιο, ο
αριθμός των οδηγών που χειρίζονται όλο το
διασυνοριακό εμπόριο Καναδά-ΗΠΑ ανέρχεται σε περίπου 160.000, λέει ο Stephen
Laskowski, πρόεδρος της Canadian
Trucking Alliance.
«Όχι μόνο είχαμε έλλειψη οδηγών πριν από
την πανδημία, είχαμε ένα από τα παλαιότερα δημογραφικά στοιχεία στο εργατικό δυναμικό μας», λέει ο Laskowski.
Ομοίως, ορισμένα μεγάλα διεθνή λιμάνια
αγωνίζονται να βρουν αρκετό εργατικό δυναμικό για να εκφορτώσουν πλοία και οι
εργαζόμενοι στις αποθήκες είναι επίσης
σε έλλειψη, λέει ο Tannous. Όλες οι ελλείψεις δημιουργούν καθυστερήσεις που

Πώς τα δεινά της εφοδιαστικής αλυσίδας αυξάνουν τις
τιμές
Οι ελλείψεις και οι καθυστερήσεις δεν δημιουργούν απλώς
καθυστερήσεις.
Αυξάνουν
επίσης το κόστος. Οι τιμές
των εμπορευματοκιβωτίων,
για παράδειγμα, έχουν φτάσει
σε επίπεδα ρεκόρ. Το μέσο
κόστος αποστολής ενός εμπορευματοκιβωτίου από την περιοχή της Ασίας Ειρηνικού,
που αποτελεί σχεδόν το 70 τοις εκατό του
μηνιαίου όγκου αποστολής στη Βόρεια Αμερική, αυξήθηκε κατά 63 τοις εκατό μεταξύ
Μαρτίου και Ιουλίου, γράφουν οι οικονομολόγοι της RSM Tuan Nguyen και Joseph
Brusuelas. Το κόστος αποστολής ενός κοντέινερ από την Ευρώπη αυξήθηκε ακόμη
περισσότερο —κατά σχεδόν 80%— την ίδια
περίοδο. Η Tannous λέει ότι έχει ακούσει
από πελάτες που έχουν δει το κόστος ενός
εμπορευματοκιβωτίου να εκτοξεύεται από
2.500 δολάρια σε 25.000 δολάρια.
Η ενεργειακή κρίση, εν τω μεταξύ, μεταφράζεται σε επιβαρύνσεις καυσίμων για τις μεταφορές τόσο μέσω πλοίου όσο και μέσω
φορτηγού, λένε οι Kancens και Laskowski.
Αλλά οι υψηλότερες τιμές ενέργειας καθιστούν επίσης πιο δαπανηρή τη λειτουργία πολλών εργοστασίων και αγροκτημάτων, αυξάνοντας περαιτέρω το κόστος
παραγωγής.
Εκτός από τις τιμές των εμπορευματοκιβωτίων και των καυσίμων, οι εταιρείες διαπιστώνουν επίσης ότι οι ναύλοι αυξάνονται,
λέει ο Kancens.
Για να παρακάμψουν το παγκόσμιο ανεκτέλεστο μεταφορών, ορισμένοι λιανοπωλητές
όπως η Ikea Canada και η Walmart στις ΗΠΑ
αγοράζουν τα δικά τους εμπορευματοκιβώτια ή ναυλώνουν τα δικά τους πλοία. Αυτά τα
είδη λύσεων έκτακτης ανάγκης είναι επίσης
πιθανό να επιφέρουν έκτακτο κόστος για τις
εταιρείες, λέει ο Tannous.
Και τέλος, υπάρχουν μισθοί. Οι εργοδότες που αγωνίζονται να καλύψουν κενές
θέσεις αυξάνουν τις αμοιβές τους σε μια
προσπάθεια να προσελκύσουν νέους εργαζόμενους, προσθέτει ο Ταννούς. Όλα τροφοδοτούν τεράστιες αυξήσεις κόστους που
οι εταιρείες είναι όλο και πιο πρόθυμες να
μεταφέρουν στους καταναλωτές. Στον Καναδά, ο πληθωρισμός έφτασε στο 4,4 % τον
Σεπτέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο από το
2003. Στις ΗΠΑ ανήλθε στο 5,4% τον ίδιο
μήνα, υψηλό 13 ετών.
Τελικά, το ακριβό αδιέξοδο θα μας ξεκαθαρίσει, σύμφωνα με τον Tannous.
Ορισμένοι καταναλωτές θα εγκαταλείψουν
την αγορά αγαθών που μοιάζουν να καθυστερούν μόνιμα ή να είναι εκτός αποθέματος, ενώ οι εταιρείες θα βρουν καλύτερες
λύσεις, λέει.
Αλλά θα πάρει χρόνο, προσθέτει.
«Νομίζω ότι πιθανότατα κάποια στιγμή στα μισά του 2022, θα δούμε κάποια
λύση».
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Γιορτή για τη λήξη του Μαραθωνίου
Scotiabank Toronto Waterfront 2021

Photos by Christina Koutz
Τη λήξη του Μαραθωνίου Scotiabank
Toronto Waterfront 2021 και την τελευταία
διαδρομή των 5 χιλιάδων χιλιομέτρων, γιόρτασαν οι δρομείς της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο, στο Πολυμενάκειο πολιτιστικό
κέντρο την Κυριακή 24 Οκτωβρίου. Οι Δρομείς παρέλαβαν το εθιμοτυπικό μετάλλιο
και αναμνηστικά δώρα για την εθελοντική

συμμετοχή τους, ενώ οι κυρίες της Πρόνοιας είχαν επιμεληθεί με τα δέοντα γλυκίσματα και καφεδάκι.
Ευχόμαστε σε όλους Συγχαρητήρια και του
χρόνου με υγεία!
And way we go!!!! GCT TEAM YOU ARE
THE BEST!!!
GCT Marathon 2021!!!! 5k race!!!!

Γιόρτασαν τη μνήμη του Αγίου
Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου στο Τορόντο
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια η πόλη του Τορόντο γιόρτασε την Ιερά
μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρα
Δημητρίου του Μυροβλύτη και Θαυματουργού το διήμερο 25 & 26 Οκτωβρίου.
Πλήθος πιστών συνέρρευσε και τις δύο ημέρες για να προσκυνήσει την Άγια Εικόνα και
να προσευχηθεί στον Μεγαλομάρτυρα και
Θαυματουργό Άγιο.
Τόσο ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός
Εσπερινός όσο και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέστηκαν, με τη συμμετοχή του
Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου κ. Σωτήριου, Ιερέων και Διακόνων της περιοχής.
Μετά το πέρας του Εσπερινού σε όλους
τους πιστούς μοιράστηκε ο ευλογημένος
άρτος. Οι κυρίες της Αδελφότητας της Πρόνοιας όπως κάθε χρόνο, με την ευγενική

διάθεση τους και την αξιοσύνη τους, δημιούργησαν ένα μικρό “παζάρι” με χειροποίητα εδέσματα, προς ενίσχυση του εκκλησιαστικού ναού.
Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες!
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