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Ευλογημένη
Ευλογημένη Πασχαλιά
Πασχαλιά και
και Καλή
Καλή Ανάσταση!
Ανάσταση!

Χρόνια Πολλά

Χριστός Ανέστη

Το Πάσχα και ιδιαίτερα η Ανάσταση του Χριστού
θεωρείται ως η σπουδαιότερη γιορτή του
χριστιανισμού, συμβολίζοντας τη νίκη της ζωής
επί του θανάτου.
Σε κάθε γωνιά της γης, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί
υποδέχονται την περίοδο του Πάσχα με ιδιαίτερη
ευλάβεια και βαθιά συγκίνηση.
Θρησκευτική κατάνυξη, επιστροφή στις ρίζες,
επαφή με την ανοιξιάτικη φύση, υπέροχα
πασχαλιάτικα εδέσματα - μαγειρίτσα, σουβλιστά
αμνοερίφια και κόκκινα αυγά είναι μόνο μερικά
από αυτά - καθώς και ξεχωριστά τοπικά έθιμα
και παραδόσεις συνθέτουν την εικόνα της πιο
κατανυκτικής και χαρμόσυνης περιόδου του
έτους.
Για μία ακόμη χρονιά και λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού, οι πολίτες μένουν «σπίτι» με
το βλέμμα στον εμβολιασμό κατά της COVID-19.
Ευχόμαστε σε όλους Καλή Ανάσταση και σύντομα
να επανέλθουμε στην κανονικότητα μας και να
ξεπεράσουμε τη μάστιγα της πανδημίας.

Το μήνυμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το Πάσχα
Συγκινητικό και όπως πάντα μεστό νοημάτων
είναι και το φετινό Πασχαλινό μήνυμα προς τα
εκατομμύρια των Ορθοδόξων Χριστιανών του
Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
«Το Άγιον Πάσχα δεν είναι απλώς μία
θρησκευτική εορτή, έστω και η μεγίστη δι'
ημάς τους Ορθοδόξους. Κάθε Θεία Λειτουργία,
κάθε προσευχή και δέησις των πιστών, κάθε
εορτή και μνήμη Αγίων και Μαρτύρων, η τιμή
των ιερών εικόνων, η «περισσεία της χαράς»
των Χριστιανών (Β´ Κορ. η´, 2), κάθε πράξις
θυσιαστικής αγάπης και αδελφοσύνης, η
υπομονή εν ταις θλίψεσιν, η ου καταισχύνουσα
ελπίς του λαού του Θεού, είναι πανήγυρις
ελευθερίας, εκπέμπουν πασχάλιον φως και
αναδίδουν το άρωμα της Αναστάσεως», τονίζει
-μεταξύ άλλων- στο μήνυμά του για το Πάσχα
ο κ.κ. Βαρθολομαίος.

σελίδα 13
3 αμοιβόμενες ημέρες
λόγω ασθένειας σε όλους
τους εργαζόμενους
στο Οντάριο

σελίδα 7

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
έχει τη δυνατότητα να
αναδιατάξει πλήρως το
παραγωγικό μοντέλο της χώρας

σελίδα 11

Κύπρος: Καμιά
ανοχή στην
δημιουργία νέων
τετελεσμένων

σελίδα 14

Every adult in Ontario
will be eligible to book
a COVID-19 vaccine
appointment by May 24
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Although we strive for accuracy in both copy & illustration, unintentional error may occur,we reserve the
right to correct any error. Specials Available While Quantities Last. We reserve the right to limit quantities.

ST. CLAIR AVE. EAST

KENNEDY ROAD

Specials effective

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
SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

G a r d e n C e n t r e N o w O p e n N o w S e l l i n g B e e r & Wi n e
Assorted Flowers & Vegetable Plants in Stock

Product of USA

Product of Chile

Large Navel Oranges

Sweet Seedless
Red Grapes

1

99
lb/4.39 kg

Store Made

Marinated Pork Souvlaki

3

.99

Ground in Store Daily

2 lt

750 ml

6x330 ml

Save $2.00 Including Taxes &
Ontario Grown

4

1195
/ each

Deposit

Hot House Tomatoes

1

Deli Sliced

1

Fillo Pastries Leaves

907 g

454 g

5

$

3/
Deli Serve

Havarti Cheese
9.03 lb

1

99
/100 g

/100 g

Krinos

/ each

Large English
Cucumbers

99

lb/11.00 kg

1395

Deposit

lb/3.28 kg

9.03 lb

Perogies

Save $1.30 Including Taxes &
Ontario Grown

49

99

Cheemo

Extra Beer

Oven Roast Chicken

Lean Ground Beef

lb/8.80 kg

Premium Ice Cream

Corona

Pinot Grigio

lb/2.18 kg

99

Chapman’s

Ruffino Lumina

Christie

Chips Ahoy or Oreo
Cookies
258-270 g

4

Kellogg’s

/each

Corn Flakes Cereal
760 g

2

49

99
Folger’s

Classic Roast Coffee
920 g

1

/each

D’Italiano

2

69

99

/each

D’Italiano

/each

Sausage or
Crustini Buns

Sliced Bread
675 g

6’-8’

4

99
/each

7

99
/each

5

$

2/

5

$

2/
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Πασχαλινές ευχές από τους
συνεργάτες του
Με την ευκαιρία της Αγίας και Μεγαλης εβδομάδας είναι τιμή και υποχρέωση μας να απευθυνθούμε στους
αξιότιμους αναγνώστες και πελάτες μας διαφημιζόμενους, στους φίλους μας και στον απανταχού Ελληνισμό και
να ευχηθούμε Χρόνια Πολλά Χαρούμενη, Ευλογημένη Πασχαλιά Καλή Ανάσταση με υγεία!
Η Κατερίνα Γερασκλή και η οικογένεια της εύχονται
σε όλο τον Ελληνισμό
Καλή και Ευλογημένη Πασχαλιά!
Η οικογένεια των Ηλία και Καίτης Κουτίνα εύχονται
σε όλη την ομογένεια Καλή Ανάσταση και ένα
χαρούμενο Πάσχα!
Ο Τάσος Θεοδωρίδης και η οικογένεια του εύχονται
σε όλους τους Έλληνες Καλή Ανάσταση και
Ευλογημένο Πάσχα!
Η οικογένεια των Ερμή και Ζορζέτ Ιορδάνους
εύχονται σε όλο τον Ελληνισμό Καλή Ανάσταση!
Η οικογένεια των Δημήτρη και Πέγκυ Κάρας εύχονται
σε όλους τους Έλληνες
Καλή Ανάσταση και Ευλογημένο Πάσχα!
Η οικογένεια των Γιάννη και Φωτούλας Κακαγιάννη
εύχεται σε όλους τους ομογενείς και τους απανταχού
Έλληνες, Χρόνια Πολλά και Καλό Πάσχα!
Η οικογένεια του, Δημήτρη και Ράνιας Φραγκιαδάκη
με το γιο τους Μιχάλη, εύχονται σε όλο τον
Ελληνισμό Χριστός Ανέστη και Καλό Πάσχα!
Η Δήμητρα Κολοβός εύχεται σε όλους τους Έλληνες
Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!
Ο Παντελής Μινάκης εύχεται σε όλη την ομογένεια
Καλή Ανάσταση!
Ο Ντίνος Μέλιος εύχεται στους απανταχού Έλληνες
Καλό Πάσχα!
Ο Πλατών Ρούτης και η οικογένεια του εύχονται
στους απανταχού Έλληνες Καλό Πάσχα!
Ο Chris Pytel εύχεται σε όλο τον Ελληνισμό
Καλό Πάσχα!
Η Ελένη Χονδρομπίλα εύχεται στους απανταχού
Έλληνες Καλή Ανάσταση!
Ο φωτογράφος του Ελληνικού Τύπου, Γιώργος
Τριανταφυλλίδης με τη σύζυγο του Παρθένα,
εύχονται σε όλους τους Έλληνες
Καλή Ανάσταση και ένα χαρούμενο Πάσχα!
Ο Νίκος Κούλης, εθελοντής φωτογράφος του
Ελληνικού Τύπου, και η οικογένεια του εύχονται σε
όλους τους Έλληνες Χρόνια Πολλά και Καλό Πάσχα!
Ο Γιώργος Μάνος, εθελοντής φωτογράφος του
Ελληνικού Τύπου, και η οικογένεια του εύχονται στην
ομογένεια και σε όλο τον Ελληνισμό Καλό Πάσχα!
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Ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, το τμήμα της Πρόνοιας,
το τμήμα Παιδείας, το Πολιτιστικό τμήμα, το τμήμα Κοινωνικών
υπηρεσιών, το τμήμα Πένθιμων τελετών, οι εργαζόμενοι και οι
εθελοντές της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Άγιος Δημήτριος
Ο
Ο Ιερατικός
Ιερατικός προϊστάμενος
προϊστάμενος π.
π. Κωνσταντίνος
Κωνσταντίνος Παυλίδης,
Παυλίδης, οο πρόεδρος,
πρόεδρος,
Γιώργος
Νικολάου
και
τα
μέλη
του
Ε.
Σ.,
η
πρόεδρος
των
Κυριών
Γιώργος Νικολάου και τα μέλη του Ε. Σ., η πρόεδρος των Κυριών της
της
Αδελφότητας
της
Πρόνοιας
Θεοδώρα
Κουτσουμπού,
οι
Ιεροψάλτες,
Αδελφότητας της Πρόνοιας Θεοδώρα Κουτσουμπού, οι Ιεροψάλτες, οι
οι
Ιεροπαίδες
και
οι
εθελοντές
του
Ιερού
Ναού
του
Αγίου
Δημητρίου
Ιεροπαίδες και οι εθελοντές του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου
Άγιος Ιωάννης
Ο
Ο Ιερατικός
Ιερατικός προϊστάμενος
προϊστάμενος π.
π. Φίλιππος
Φίλιππος Φιλίππου,
Φιλίππου, οο πρόεδρος,
πρόεδρος,
Γιώργος
Αλικάκης
και
τα
μέλη
του
Ε.
Σ.,
η
πρόεδρος
των
Γιώργος Αλικάκης και τα μέλη του Ε. Σ., η πρόεδρος των Κυριών
Κυριών
της
Αδελφότητας
της
Πρόνοιας
Ελένη
Βρετάνου,
οι
Ιεροψάλτες,
της Αδελφότητας της Πρόνοιας Ελένη Βρετάνου, οι Ιεροψάλτες, οι
οι
Ιεροπαίδες
και
οι
εθελοντές
του
Ιερού
Ναού
του
Αγίου
Ιωάννη
Ιεροπαίδες και οι εθελοντές του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη
Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου
Ο
Ο Ιερατικός
Ιερατικός προϊστάμενος
προϊστάμενος π.
π. Σπυρίδων
Σπυρίδων Βιτουλαδίτης,
Βιτουλαδίτης, οο πρόεδρος,
πρόεδρος,
Ζήσης
Βώκας
και
τα
μέλη
του
Ε.
Σ.,
η
πρόεδρος
των
Κυριών
Ζήσης Βώκας και τα μέλη του Ε. Σ., η πρόεδρος των Κυριών
της
της Αδελφότητας
Αδελφότητας της
της Πρόνοιας
Πρόνοιας Τούλα
Τούλα Διάκου,
Διάκου, οι
οι Ιεροψάλτες,
Ιεροψάλτες, οι
οι
Ιεροπαίδες
και
οι
εθελοντές
του
Ιερού
Ναού
της
Αγίας
Ειρήνης
Ιεροπαίδες και οι εθελοντές του Ιερού Ναού της Αγίας Ειρήνης
Καθεδρικός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Ο
Ο Ιερατικός
Ιερατικός προϊστάμενος
προϊστάμενος π.
π. Παναγιώτης
Παναγιώτης Αυγερόπουλος,
Αυγερόπουλος, οο πρόεδρος,
πρόεδρος,
Δημήτρης
Δημήτρης Μήλιαρης
Μήλιαρης και
και τα
τα μέλη
μέλη του
του Ε.
Ε. Σ.,
Σ., ηη πρόεδρος
πρόεδρος των
των Κυριών
Κυριών της
της
Αδελφότητας
Αδελφότητας της
της Πρόνοιας
Πρόνοιας Ελένη
Ελένη Σπυρίδη,
Σπυρίδη, οι
οι Ιεροψάλτες,
Ιεροψάλτες, οι
οι Ιεροπαίδες
Ιεροπαίδες
και
και οι
οι εθελοντές
εθελοντές του
του Ιερού
Ιερού Ναού
Ναού του
του Ευαγγελισμού
Ευαγγελισμού της
της Θεοτόκου
Θεοτόκου

Σας εύχονται Καλό Πάσχα! Το Άγιο Φως της
Ανάστασης, να φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.
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O Γενικός Πρόξενος και τα στελέχη
του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας
στο Τορόντο ευχόμαστε σε όλους
τους Έλληνες του Οντάριο και της
Μανιτόμπα καλή Ανάσταση!

MP Julie Dabrusin
Member of Parliament for Toronto—Danforth

Καλή Ανάσταση
και Καλό Πάσχα!

Τα μέλη του Δ. Σ. της Ελληνοκαναδικής
Ομοσπονδίας Νήσων Αιγαίου,
πρόεδρος – Πέτρος Φωτιάδης,
αντιπρόεδρος α’ – Νάνσυ Αθανασοπούλου,
αντιπρόεδρος β’ – Γιώργος Μολυβιάτης,
γραμματέας – Λίλη Ζήσης,
ταμίας α’ - Μαίρη Σαράμπαλος,
ταμίας β’ – Βίκτωρ Καμπουράκης,
δημοσίων σχέσεων – Μαρία Ξενικάκη,
μέλη – Μαρία Φωτιάδη, Μαρίνα
Κουλοβασιλοπούλου και Καλλιόπη
Γεροχριστοδούλου, εύχονται σε όλη την
ομογένεια και τους απανταχού Έλληνες
Καλή Ανάσταση και ένα χαρούμενο
Πάσχα!

Εύχομαι στον Ελληνισμό και
σε όλους τους Ορθόδοξους
Χριστιανούς το μήνυμα
της Ανάστασης να
χαρίζει ελπίδα και
αισιοδοξία.

1028 Queen Street East

Toronto, Ontario M4M 1K4

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

Easter

Χαρούμενο
Χαρούμενο και
και Ευλογημένο
Ευλογημένο
Πάσχα
Πάσχα Καλή
Καλή Ανάσταση
Ανάσταση

CHRISTINA MITAS
MPP - Scarborough Centre
2063 Lawrence Avenue East
Email: christina.mitasco@pc.ola.org
Phone: 416-615-2183
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3 αμοιβόμενες ημέρες λόγω
ασθένειας σε όλους τους
εργαζόμενους στο Οντάριο
Οι εργαζόμενοι στο Οντάριο θα έχουν σύντομα
πρόσβαση σε τρεις αμειβόμενες ημέρες για να τους
βοηθήσουν να απομονωθούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Doug
Ford είχε δεχθεί εδώ και μήνες έντονη πίεση από εμπειρογνώμονες στον τομέα της
υγείας και υποστηρικτές που δήλωσαν ότι
η άδεια ασθενείας με αποδοχές θα μείωνε
τα κρούσματα στους χώρους εργασίας. Η
επαρχία άλλαξε τη στάση της πρόσφατα,
αφού η ομοσπονδιακή κυβέρνηση άφησε
αμετάβλητη μια εθνική παροχή ασθενείαςαμοιβής στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε αυτόν το μήνα.
Ο υπουργός Εργασίας Monte McNaughton
ανακοίνωσε ότι μια πολιτική τριήμερης
άδειας ασθενείας - η οποία θα εφαρμοστεί μέσω του Συμβουλίου Ασφάλισης και
Ασφάλειας στο Χώρο Εργασίας - θα έχει
αναδρομική ισχύ στις 19 Απριλίου και θα
λήξει στις 25 Σεπτεμβρίου. Οι εργοδότες θα
αποζημιώνονται έως και $200 την ημέρα
για ό, τι πληρώνουν.
Το πρόγραμμα θα δημιουργηθεί μέσω νέας
νομοθεσίας που η κυβέρνηση επρόκειτο να
εισαγάγει την Πέμπτη.
" Όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν σύντομα
πρόσβαση σε τρεις αμειβόμενες ημέρες.
Αυτό είναι κάτι περισσότερο από μια μέρα
που διατίθεται στους εργαζόμενους στο
Prince Edward Island και τις δύο ημέρες διαθέσιμες στους εργαζόμενους στο Κεμπέκ",
δήλωσε ο McNaughton.
Την περασμένη εβδομάδα, ο Ford
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Άμεση υποστήριξη στούς γονείς
του Οντάριο με παροχές COVID-19
για παιδιά από 26 Απριλίου
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

υποσχέθηκε ότι η επαρχία θα εφαρμόσει το
δικό της πρόγραμμα άδειας ασθενείας αφού
επέκρινε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι
δεν ενίσχυσε το καναδικό όφελος για την
αποκατάσταση ασθένειας.
Την περασμένη Τρίτη, η επαρχία προσφέρθηκε να διπλασιάσει αυτό το ομοσπονδιακό
πρόγραμμα για να πληρώσει $1.000 την
εβδομάδα στους παραλήπτες, αλλά ζήτησε
από την Οτάβα να διαχειριστεί το ταμείο.
Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau είπε ότι
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μιλούσε για το
ζήτημα με την επαρχία, αλλά προέτρεψε το
Οντάριο να συνεργαστεί απευθείας με τους
εργοδότες για να εισαγάγει ένα πρόγραμμα
αμειβόμενης άδειας επί πληρωμή.
Την Τετάρτη, ο McNaughton δήλωσε ότι η
επαρχιακή προσφορά για διπλασιασμό των
πληρωμών του ομοσπονδιακού προγράμματος ήταν ακόμη στο τραπέζι, αλλά δεν
έγινε δεκτή.
Οι υποστηρικτές και οι ειδικοί είπαν ότι
απαιτείται επαρχιακό πρόγραμμα επειδή τα
χρήματα του ομοσπονδιακού προγράμματος χρειάζονται πολύ χρόνο για να φτάσουν.

Παρακολουθήστε διαδικτυακά τις
Ι. Ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας
Μπορεί οι θύρες των εκκλησιών της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο να είναι κλειστές,
αλλά οι Ιερές Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας τελούνται κανονικά και μάλιστα
μεταδίδονται ζωντανά μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης, στους παρακάτω
συνδέσμους:
http://greekcommunity.org/Give.aspx
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ιερές ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας στους παρακάτω
συνδέσμους:
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
https://www.youtube.com/c/
GreekCommunityofToronto/featured

ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ
https://www.youtube.com/.../
UCDyoq9giG8voozzUE2Y.../featured

Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΆΝΝΗ
https://www.youtube.com/c/
StJohnChurch/featured

Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
https://www.youtube.com/.../
UCc3QwSAcTV_Eh.../featured

Ο Stephen Lecce, Υπουργός Παιδείας του Οντάριο,
προέβει σε μια δήλωση
σχετικά με το επίδομα
COVID-19 για τα Παιδιά

του Οντάριο:
«Όπως και προηγουμένως, η κυβέρνησή
μας παρέχει και πάλι άμεση ανακούφιση
στις οικογένειες για να αντισταθμίσει το
πρόσθετο κόστος που προκύπτει ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι οι πληρωμές
σε γονείς μέσω του Ontario COVID-19 Child
Benefit θα ξεκινήσουν στις 26 Απριλίου
2021, για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους
γονείς με παιδιά ηλικίας 0 έως την 12η τάξη
και έως 21 ετών για παιδιά και νέους με ειδικές ανάγκες , με άμεση οικονομική υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας.
Το COVID-19 επέβαλε πολλά κόστη στις
μητέρες, τους μπαμπάδες και τους κηδεμόνες σε όλη την επαρχία και δεσμευόμαστε
να τους βοηθήσουμε λόγω αυτής της απίστευτης πρόκλησης. Για να διευκολύνουμε
την διαδικασία, τα άτομα που έλαβαν προηγουμένως τις πληρωμές υποστήριξης για
μαθητές δεν θα υποχρεωθούν να υποβάλουν ξανά αίτηση - θα λάβετε αυτόματα την
πληρωμή σας.
Γνωρίζουμε επίσης ότι η προσιτή παιδική
φροντίδα είναι ζωτικής σημασίας για τους
εργαζόμενους γονείς, γι 'αυτό η κυβέρνησή
μας υποστήριξε τη δημιουργία 16.000 νέων
χώρων το 2019-20. Προτείνουμε επίσης να
βελτιώσουμε την πίστωση φόρου για την
πρόσβαση και την ανακούφιση από τα παιδιά (CARE) κατά 20% για το 2021, η οποία
θα αυξήσει την υποστήριξη από $1.250 σε
$1.500 , κατά μέσο όρο, παρέχοντας περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον
υποστήριξη για τα έξοδα παιδικής φροντίδας πάνω από 300.000 οικογένειες.
Το Οντάριο έχει δεσμευτεί να οικοδομήσει

ένα προσιτό σύστημα φροντίδας παιδιών
που είναι ευέλικτο και ανταποκρίνεται στις
μοναδικές ανάγκες όλων των οικογενειών. "
Η κυβέρνηση παρέχει έναν νέο γύρο πληρωμών μέσω του επιδόματος COVID-19
για παιδιά του Οντάριο. Συνολικά, το Οντάριο έχει προσφέρει σε οικογένειες το ποσό
1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον
περασμένο Μάρτιο. Η πληρωμή θα διπλασιαστεί σε $400 ανά παιδί και $500 για
κάθε παιδί και νέους έως 21 ετών με ειδικές
ανάγκες.
Η κυβέρνηση παρέχει αυτόματα αυτόν τον
γύρο πληρωμών σε γονείς που έλαβαν
πληρωμές υποστήριξης για μαθητές και τα
χρήματα θα αρχίσουν να κατατίθενται στις
26 Απριλίου. Οι γονείς που έλαβαν email
επιβεβαίωσης, αλλά δεν έχουν λάβει την
πληρωμή τους έως τις 10 Μαΐου, θα πρέπει
να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο για περισσότερες πληροφορίες - χωρίς χρέωση στο 1-888-444-3770 και χωρίς
χρέωση TTY στο 1-800-268-7095.
Οι γονείς που δεν υπέβαλαν αίτηση ή έλαβαν το πρόγραμμα Υποστήριξη για Μαθητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη
νέα χρηματοδότηση από τις 3 Μαΐου με
προθεσμία 17 Μαΐου. Οι αιτήσεις θα είναι
ανοιχτές τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
υποβολής αιτήσεων θα είναι διαθέσιμες στο
Ontario.ca/covidchildbenefit σύντομα.
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Το Δικό Μας ΣΤΗΡΙΖΩ!

Αξιοσημείωτη και σχεδόν
«αθόρυβη» θα μπορούσε
να χαρακτηρίσει κανείς
την προσπάθεια που καταβάλει η Ερανική Επιτροπή της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο (ΕΚΤ).
Γιάννης
Κακαγιάννης Τα μέλη της υπό την ηγεσία του Γιατρού Τάσου
Καραντώνη έχουν συγκεντρώσει πάνω από $500,000, δηλαδή το
1/3 του συνολικού στόχου, μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι εβδομάδων, από τότε
που ουσιαστικά ξεκίνησε η επιτροπή την
ερανική εξόρμηση.
Έχει δρόμο μεγάλο ακόμα η επιτροπή. Αυτό
το γνωρίζουν πρώτα απ’ όλα τα ίδια τα μέλη
της. Απλά είναι άξιο θαυμασμού η «άνιση»
προσπάθεια που γίνεται και μέχρι στιγμής,
μόνο θετικά αποτελέσματα έχει αποφέρει.
Και την ονομάζω «άνιση» την προσπάθεια,
όχι λόγω διάφορων αρνητικών σχολίων
και απόψεων, αλλά το ότι συγκεντρώθηκε
πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια εν
μέσω πανδημίας και τη στιγμή που γνωρίζουμε, πως οι πιο πολλοί εργαζόμενοι και
αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εργασία τους αυτή
τη στιγμή.
Κάποιοι χαρακτηρίζουν τον στόχο της Ερανικής Επιτροπής ($1,500,00) ως «εξωπραγματικό» ή ως «ουτοπία». Αν είσαι από τους

ανθρώπους που κάθονται στο καναπέ, και
θεωρούν όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ΕΚΤ προς τον Ελληνισμό
του Τορόντο ως δεδομένες, ναι, ο στόχος
θα κινδυνεύσει να γίνει και εξωπραγματικός
και ουτοπία.
Σ’ αυτό το σημείο παίρνει «σάρκα και οστά»
η δική μας παρουσία, το δικό μας ΣΤΗΡΙΖΩ!
Η Ελληνική Κοινότητα δεν είναι επιχείρηση
που αποβλέπει στο κέρδος, αλλά ένας κοινωφελής οργανισμός που βασίζεται στους
πολλούς και τους χρειάζεται όλους.

Ελληνική Κοινότητα
Τορόντο ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ!
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ!

Συνεισφορά και συμμετοχή σημαίνει επιβίωση για την Κοινότητα, σημαίνει ανάπτυξη.
Ο καθένας από εμάς που είναι κοντά στην
Κοινότητα, είναι ταυτόχρονα και στυλοβάτης της. Όσα περισσότερα μέλη εγγεγραμμένα έχει, τόσο καλύτερα. Με αυτόν τον
τρόπο διασφαλίζεται η ύπαρξή της και η
συνέχιση του ρόλου της ως θεματοφύλακας
του Ελληνισμού.
Πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν τα
σχολεία για να διδάσκεται η γλώσσα μας
στα παιδιά, το τμήμα του πολιτισμού για να
λειτουργεί το θέατρο και τα παραδοσιακά

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

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

Φέρτε αυτή τη διαφήμιση στο γραφείο μας για τα
διαθέσιμα εκπτωτικά πακέτα
www.hearingworks.ca
Εκπτωτικό Κουπόνι

χορευτικά τμήματα και όλα τα υπόλοιπα πολύτιμα προγράμματα που μας προσφέρει η
ΕΚΤ για πάνω από εκατόν-δώδεκα χρόνια.
Μόνο έτσι υπάρχει ελπίδα για το μέλλον.
Η κριτική είναι απαραίτητη όταν είναι καλοπροαίρετη. Πίστευα και πιστεύω, πως
οι διαφορετικές απόψεις συντελούν στο
να υπάρχει συζήτηση και μέσα από αυτή
να παίρνονται οι συλλογικές αποφάσεις
που θα πάνε τον ελληνισμό μπροστά. Εξ’
άλλου αυτό πρεσβεύει η Κοινότητα. Η ΕΚΤ
προστάτευσε στη διάρκεια των χρόνων τη
διαφάνεια και τη κατοχύρωση της «άλλης
άποψης». Γι’ αυτό και πάντα είναι στο προσκήνιο της κριτικής ενώ αντίστοιχοι οργανισμοί περνούν απαρατήρητοι σ’ αυτό τον
τομέα.
Τον στόχο που έχει βάλει η ερανική επιτροπή ($1,500,000), κατά την άποψη μου, πρέπει να είναι στόχος ετήσιος και πάγιος. Με
αυτό το τρόπο η ΕΚΤ δεν θα βρεθεί ποτέ σε
παρόμοια οικονομική κρίση.
Η λύση είναι απλή. Απλή και εύκολη στα
λόγια αλλά δύσκολη στη πράξη. Για φανταστείτε το παρακάτω σενάριο.
Γνωρίζουμε πως είμαστε περίπου 150,000
Έλληνες στο Μητροπολιτικό Τορόντο. Ας
υποθέσουμε πως ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε 35,000 οικογένειες, άσχετα σε ποια
εκκλησία εκκλησιάζονται. Αν 15,000 οικογένειες ανανέωναν τη συνδρομή τους κάθε
χρόνο στην ΕΚΤ, φέρνοντας το έσοδο των
$2,400,000 ετησίως ($160 η οικογένεια το
χρόνο) με τις καθιερωμένες εκδηλώσεις της
Κοινότητας, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα, τότε οι Κοινότητα θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερα προγράμματα
Παιδείας και Πολιτισμού για τα παιδιά μας.
Τόσο απλά...
Ίσως κάποιοι με χαρακτηρίσουν «ρομαντικό». Αλλά για σκεφτείτε… Όλοι πληρώνουμε χιλιάδες δολάρια για διάφορες δραστηριότητες των παιδιών μας (ποδόσφαιρο,
χόκεϊ, χορό κλπ). Δεν αξίζει να πιστέψουμε,
να δεσμευτούμε και να ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ την
ΕΚΤ; Με ένα μηδαμινό, κατά την άποψη μου
ποσό, για να μπορεί η Κοινότητα να προσφέρει καλύτερα προγράμματα που θα διαιωνίσουν την ελληνικότητα στα παιδιά μας;
Γι’ αυτό, επαναλαμβάνω, πως το μέλλον του
ελληνισμού της πόλης και της ΕΚΤ, εξαρτάται από τη δική μας παρουσία και το δικό
μας ΣΤΗΡΙΖΩ.
Είναι γεγονός πως ποτέ στην ΕΚΤ δεν
υπήρξε ο μεγάλος χορηγός με τα πολλά
εκατομμύρια! Πάντα όλα ξεκινούσαν από τα
λίγα των πολλών.
Ας αναρωτηθεί η επιστημονική ελληνική κοινότητα της παροικίας μας (γιατροί,

δικηγόροι, μηχανικοί, κλπ.) πως κάποτε
ξεκίνησαν με κύριους πελάτες τους τον ελληνισμό, αρκετοί από τους οποίους έγιναν
γνωστοί στο ξεκίνημα τους από την Ελληνική Κοινότητα, πως θα έπρεπε να είναι οι
μπροστάρηδες στη διατήρηση του Ελληνισμού στο Τορόντο.
Ας αναλογιστούν αυτοί που διοργανώνουν
πανάκριβα gala για διάφορες ελληνικές
ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκά
κονδύλια, πως οι δεκάδες ή εκατοντάδες
χιλιάδες δολάρια που στέλνουν στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα δικά
μας παιδιά.

Τώρα είναι η στιγμή που
χρειάζονται όλοι!

Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να ελπίζουμε
σε ένα καλύτερο αύριο για μας και τα
παιδιά μας.
Εύχομαι το Άγιο Φως της Ανάστασης να
γεννήσει στις ψυχές όλων μας αγάπη και
ελπίδα για το μέλλον των παιδιών μας και
της Κοινότητας μας!
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!
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Ανάσταση της ελπίδας για μια Ελλάδα απαλλαγμένη
από τη διαφθορά και τις ανισότητες.
Σήμερα η ανθρωπότητα βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Η πανδημία μας
ανάγκασε όλες και όλους
να κάνουμε “pause”, να
σταματήσουμε και να
Τάσος
σκεφτούμε τι έχουμε καΘεοδωρίδης ταφέρει ως πολιτισμός.
Μολύναμε τον πλανήτη
στη προσπάθεια να αποκτήσουμε πλούτο
και ιδιοκτησία μέσω του αθέμιτου κέρδους.
Αδιαφορήσαμε για τους αδύναμους του
πλανήτη φερόμενοι κτηνωδώς στην πανίδα και στη χλωρίδα του. Κοροϊδέψαμε και
εκμεταλλευτήκαμε όσους ζήτησαν άλλη
πατρίδα λόγω οικονομικών, πολιτικών και
θρησκευτικών διαφορών. Καταδικάσαμε
τους πρόσφυγες πολέμων και οικολογικών
κρίσεων σε μόνιμη τριτοκοσμική κατάντια.
Επιτρέψαμε στα τρωκτικά των χρηματιστηρίων να κερδοσκοπούν ασύστολα αδιαφορώντας για τις ζωές, τον πολιτισμό, την
ιστορία, τις κουλτούρες όλων των λαών της
γης και με μοχλό μια αθέμιτη κλεπτοκρατία
να δημιουργούν υπερ-πλούσιους με σκοπό τον απόλυτο έλεγχο της ανθρωπότητας
μέσω οικονομικο-πολιτικών ελίτ. Και σαν να
μην έφτανε αυτό, ετοιμαζόμαστε να αποικίσουμε τη Σελήνη, τον Άρη και ‘γω δεν ξέρω
ποιους άλλους πλανήτες, όπου θα μεταφέρουμε τον “πολιτισμό” μας.
Αυτά από τις καταστροφές που έχουμε επιφέρει τα τελευταία χρόνια ως επιστέγασμα
ενός αιματηρού και βάρβαρου αιματοκυλίσματος των αδύναμων. Τι καλό έχουμε ως
ανθρώπινο είδος; Την ικανότητα να ελπίζουμε πως με την συμπόνοια, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά μπορούμε να κάνουμε θαύματα αν το θελήσουμε. Η Πανδημία

του COVID ίσως είναι μια αφορμή για την
ανθρωπότητα να σκεφτεί βαθύτερα πώς θα
καλυτερέψει τη ζωή για τα δισεκατομμύρια
“μυρμήγκια” που υπηρετούν μια κλίκα 100200 υπερπλούσιων “λίγων” που δυναστεύουν τις ζωές μας. Διότι όπως και να έχει, οι
οργανωμένες χώρες θα βρουν
στο τέλος ένα τρόπο να γλυτώσουμε απ’
την Πανδημία. Η επιστήμη και οι κυβερνήσεις που την στηρίζουν έχουν καταλάβει
πως μόνο με γενναίες χορηγίες από το δημόσιο χρήμα μπορεί να προοδεύσει η επιστήμη για το κοινό καλό. Όμως, από την
κακοδιοίκηση, το ψέμα και τους μέτριους
έως ανίκανους που κυβερνούν τις τύχες μας
πότε θα γλυτώσουμε;
Παίρνοντας για παράδειγμα τη δική μας πατρίδα, την οποία εμείς οι μετανάστες εγκαταλείψαμε για να έρθουμε εδώ στη ξένη γη
ψάχνοντας καλύτερο μέλλον για μας και τα
παιδιά μας, εκεί πίσω, όπου αφήσαμε την
ιστορία, τους μύθους, τις παραδόσεις δηλαδή ένα κομμάτι της ταυτότητάς μας, κατανοούμε ολοένα πιο καθαρά, πως υπάρχουν
δυνάμεις συντήρησης της κακοδαιμονίας
και πιθανώς οπισθοδρόμησης στα ήδη
κεκτημένα συνταγματικά δικαιώματα των
συμπατριωτών μας. Εδώ και 10 χρόνια (τα
χρόνια της “κρίσης) μια κυβερνώσα τάξη
που φέρεται σαν να είναι ο (κακομαθημένος) ιδιοκτήτης της Ελλάδας και συγγραφέας της ιστορίας της δεν ΘΕΛΕΙ αλλά ούτε
και μπορεί να σταθεί άξια της φήμης (που η
ίδια επικαλείται πως είναι οι “άριστη”) και να
βάλει επιτέλους την χώρα σε μια σύγχρονη
πορεία ανάπτυξης και περήφανης ανέλιξης,
τέτοιας που να τιμά την ιστορία και τον πολιτισμό της. Θυμόμαστε ότι πριν δυο χρόνια
η υπερσυντηρητική κυβέρνηση της δεξιάς

του Κυριάκου Μητσοτάκη ψηφίστηκε από
τους πολίτες για να μπορέσει να βγάλει
την οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική από τον τριτοκοσμικό μεσαίωνα όπου
την βύθισε η κακοδιοίκηση, η μόνιμη ρουσφετοκρατία και το μίσος για όσους είχαν
διαφορετική άποψη και κυβερνά τα μεταπολεμικά χρόνια. Πολύ βολικά όσοι τώρα
κυβερνούν την χώρα ισχυρίζονται πως για
όλα φταίνε οι “προηγούμενοι”. Έλα όμως
που οι “προηγούμενοι” είναι οι ίδιοι που
μας έδιωξαν απ’ την Ελλάδα πριν 3, 4, 5
και περισσότερες δεκαετίες και συνεχίζουν
να καταστρέφουν την χώρα με τις ίδιες
πρόχειρες και παλαιωμένες συνταγές του
είδους “αφήστε το κέρδος να διαχειρίζεται
την κοινωνία” ή “ισχυρό κράτος είναι αυτό
που επιτρέπει στους ισχυρούς να κάνουν
ό,τι θέλουν χωρίς παρέμβαση”. Αυτό που
στην ουσία κάνουν είναι πως προσπαθούν να διχάσουν και να φανατίσουν τους
μισούς Έλληνες εναντίον των υπόλοιπων,
ώστε να κυβερνούν όπως θέλουν. Η ιδιότυπη αυτή “δικτατορία” του κεφαλαίου και
της διαπλοκής με την διαφθορά των λίγων
ισχυρών που υποσχέθηκε πολλά στους
λίγους και λίγα στους πολλούς μέσω του
“φιλελευθερισμού”, πέθανε, όπως και η
Θάτσερ, παρόλο που οι ανόητοι “μαθητές
της” στην Ελλάδα ακόμη κραδαίνουν ως
“θέσφατα” αυτά που κατέστρεψαν και καταστρέφουν τον κόσμο. Όχι δεν μπορεί να
κάνει όποιος έχει ισχύ και χρήμα ό
,τι θέλει. Και η Γαλλική Επανάσταση, και
η Αμερικανική Επανάσταση και η Ρώσικη
Επανάσταση, όλες οι λαϊκές επαναστάσεις
το απαγορεύουν. Ο λαός το απαγορεύει.
Και τιμωρεί.
Η ανάσταση λοιπόν της Ελλάδας ταυτίζεται με την ανάσταση της ελπίδας να γίνει

κάποτε αυτή η πατρίδα που μας πλήγωσε,
μας απογοήτευσε και μας πρόδωσε, μια
σύγχρονη χώρα, όπου το δίκιο των πολλών
θα είναι το δίκιο των αδύναμων, η θέληση
των κυβερνώντων δεν θα αφήνει κανένα
πολίτη χωρίς αξιοπρεπή εκπαίδευση, περίθαλψη, κοινωνική μέριμνα, φροντίδα. Δεν
μας ενδιαφέρει πώς θα το καταφέρουν. Οι
άξιοι πολιτικοί μπορούν, όταν τους δοθεί η
εντολή να το κάνουν. Είναι καιρός, να νιώσουμε αισιόδοξοι για μια Ελλάδα που θα
προσπαθεί να εφαρμόσει ισονομία και αξιοκρατία σε κλίμα διαφάνειας και λογοδοσίας
όπως ακριβώς γίνεται στις χώρες της ξενιτειάς όπου είμαστε διασπαρμένοι ο καθείς
και μας φιλοξενούν με τόση φροντίδα και
κοινωνική μέριμνα.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και
Αποδήμου Ελληνισμού
Γιάννης Χρυσουλάκης
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Σε “Σωτηρία” και “Αττικόν” οι
κλινικές μελέτες του εισπνεόμενου
φαρμάκου κατά της Covid19
Συνάντηση με τον Ισραηλινό Καθηγητή Ιατρικής Nadir Arber, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη νέα θεραπεία για τον κορoνοϊό
που αναπτύσσεται στο Ιατρικό Κέντρο
Ichilov του Τελ Αβίβ, είχε ο Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνάντηση που
έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του
Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, συζητήθηκαν οι εξελίξεις σχετικά
με την έναρξη των κλινικών δοκιμών στην
Ελλάδα του ισραηλινού φαρμάκου για την
αντιμετώπιση σοβαρών επιπλοκών της νόσου COVID-19.Η κλινική μελέτη στη χώρα
μας θα πραγματοποιηθεί καταρχάς σε τρία
Ιατρικά Τμήματα ελληνικών Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων – δύο στο Νοσοκομείο «Σωτηρία» και ένα στο ΠΓΝ «Αττικόν».
Η σημερινή συνάντηση αποτελεί συνέχεια
της συζήτησης που είχε ο Πρωθυπουργός
με τον Ισραηλινό ομόλογό του Benjamin
Netanyahu, κατά την επίσκεψή του στις 8
Φεβρουαρίου στην Ιερουσαλήμ. Τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει στον κ.
Netanyahu την πρόθεση της Ελλάδας να

συμμετάσχει και η χώρα μας στις κλινικές
δοκιμές, κάτι που είχαν ζητήσει αρκετές
ακόμη χώρες. Την επομένη της συνάντησης
των δύο ηγετών, είχε πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Καθηγητή
Σωτήρη Τσιόδρα και του Ισραηλινού Καθηγητή Nadir Arber.
Στη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο
Μαξίμου συζητήθηκαν επίσης θέματα ευρύτερης συνεργασίας και στον τομέα της
βιοτεχνολογίας, ενώ κατά την έναρξη ο κ.
Arber μετέφερε στον κ. Μητσοτάκη και τους
θερμούς χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού
Netanyahu.

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν για ελληνικό
σχέδιο ανάκαμψης: Χαίρομαι για την
έμφαση που δίνει σε καίριους τομείς
Την ικανοποίησή της για την έμφαση που δίνει το σχέδιο ανάκαμψης της Ελλάδας σε καίριους τομείς εξέφρασε η Πρόεδρος της
Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με μήνυμά της στα ελληνικά.
«Λάβαμε το ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Χαίρομαι για την έμφαση σε καίριους τομείς όπως πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, απασχόληση, δεξιότητες, ιδιωτικές επενδύσεις και
μεταρρυθμίσεις. Μετά την αξιολόγηση η Ελλάδα θα μπορέσει να
λάβει μέχρι 30,5 δισ. ευρώ μέσω του NextGenerationEU», ανέφερε ειδικότερα η κ. Φον Ντερ Λάιεν.

Κυπριακό - Δένδιας: Λύση με
βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ και
το ευρωπαϊκό κεκτημένο
"Οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι απολύτως
δεσμευτικές για όλες τις πλευρές" τόνισε ο
υπουργός Εξωτερικών
Οποιαδήποτε λύση στο Κυπριακό πρέπει
να είναι απολύτως συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και εντός του πλαισίου διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας επιρρίπτοντας σαφείς
ευθύνες για το αδιέξοδο στην πενταμερή σε
Τούρκους και Τουρκοκύπριους.
Όπως επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών,
η Ελλάδα προσήλθε στην Άτυπη Πενταμερή
Συνάντηση που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την
δημιουργία συνθηκών που θα επέτρεπαν
την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
εντός του πλαισίου που έχει τεθεί ρητά από
το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών, ήτοι μίας διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας.
Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε, ήρθαμε στη συνάντηση αυτή υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε λύση, εκτός από αυτές τις παραμέτρους, πρέπει να είναι απολύτως συμβατή

με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δείξαμε εποικοδομητική στάση. Καταβάλαμε μαζί με την
Κυπριακή Δημοκρατία προσπάθειες για την
επίτευξη αυτού του στόχου. Δυστυχώς, δεν
κατέστη δυνατόν να βρεθεί κοινό έδαφος
για την έναρξη των διαπραγματεύσεων στο
πλαίσιο αυτό, λόγω της στάσης της τουρκοκυπριακής και της τουρκικής πλευράς.
"Ο Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε ότι θα
συνεχίσει τις προσπάθειές του. Θα συγκαλέσει νέα άτυπη πενταμερή (διάσκεψη), η
οποία θα λάβει χώρα σε δύο ή τρεις μήνες.
Καταστήσαμε σαφές ότι οι προσπάθειες
αυτές του Γενικού Γραμματέα θα πρέπει
να καταβληθούν εντός του συμφωνημένου
πλαισίου και του πλαισίου της εντολής του.
Δηλαδή τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
για αναζήτηση λύσης στο πλαίσιο μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Υπενθυμίσαμε ότι οι Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών είναι
απολύτως δεσμευτικές για όλες τις πλευρές" σημείωσε ο κ. Δένδιας.

Αμερικανός αναλυτής: Δεν υπάρχει
στρατηγική σύμπλευση ΗΠΑ - Τουρκίας
Ο Μαξ Χόφμαν, Διευθυντής Εξωτερικής Πολιτικής του Κέντρου για την
Αμερικανική Πρόοδο μίλησε στον
ΣΚΑΪ και στον Γιώργο Ευγενίδη.
Οι ταραγμένες σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την Τουρκία απασχολούν ιδιαιτέρως τους διεθνείς αναλυτές κυρίως ως προς το
πως θα διαμορφωθούν οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο Μαξ Χόφμαν, Διευθυντής Εξωτερικής Πολιτικής του Κέντρου για την
Αμερικανική Πρόοδο αναφέρθηκε στη σημασία που δίνει πλέον η Ουάσινγκτον στην
υποχώρηση της Τουρκίας στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στις μονομερείς ενέργειες στην περιοχή σε σχέση
με τους υπόλοιπους συμμάχους στο ΝΑΤΟ.
Διαβάστε τη συνέντευξη:
Τι μήνυμα θέλει να στείλει ο Πρόεδρος
Μπάιντεν στην Τουρκία με όλες τις αποφάσεις του, συμπεριλαμβανομένης και
της πρόσφατης αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων;
Μαξ Χόφμαν: Νομίζω ότι στις πρώτες 100
μέρες της διακυβέρνησης Μπάιντεν, ως
προς την Τουρκία, ο στόχος ήταν να διαμορφωθεί μια "υγιής απόσταση" από τον
πρόεδρο Ερντογάν. Η αίσθηση στην ομάδα
του Μπάιντεν ήταν ότι, επί ημερών Τραμπ,
η σχέση είχε γίνει υπερβολικά προσωπική
και χαοτική σε προεδρικό επίπεδο. Και νομίζω πως βλέπετε και με τις αναφορές για τη
δημοκρατική υποχώρηση της Τουρκίας, την
ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
αλλά και την αναγνώριση της Γενοκτονίας
των Αρμενίων μια διάθεση να τεθεί η σχέση
ΗΠΑ-Τουρκία στις σωστές διαστάσεις. Και
να ξεκαθαριστεί ότι, είμαστε σύμμαχοι στο
ΝΑΤΟ, έχουμε συμφέροντα που τέμνονται,
αλλά έχουμε και μια σειρά ανησυχιών και
θα τις εκφράσουμε πολύ ανοιχτά.
Στο πρόσφατο τηλεφώνημά τους ο πρόεδρος Μπάιντεν και ο πρόεδρος Ερντογάν συμφώνησαν να συναντηθούν τον
Ιούνιο. Θα καταστήσει ο Αμερικανός
πρόεδρος ακόμα σαφέστερες τις κόκκινες γραμμές του στον Τούρκο πρόεδρο;
Μαξ Χόφμαν: Είναι ενδιαφέρον, γιατί η
συνάντηση που αναφέρετε είναι στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο και νομίζω ότι αυτό επελέγη σκόπιμα
για να σταλεί το μήνυμα στην Άγκυρα ότι
οι ΗΠΑ βλέπουν αυτή τη σχέση σχεδόν

αποκλειστικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Όλοι
οι υπόλοιποι δεσμοί που συνέδεαν τις ΗΠΑ
με την Τουρκία έχουν υποστεί ζημιά από
τη δεκαετή δημοκρατική υποχώρηση και
τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στην
περιοχή, συμπεριλαμβανομένων της Συρίας και της Ανατολικής Μεσογείου, όπου
προέβησαν σε ενέργειες κλιμάκωσης της
έντασης.
Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση υπάρχει
στρατηγική σύμπλευση ΗΠΑ-Τουρκίας. Παραδοσιακά, ο βασικός στόχος ήταν η συνεργασία για την αντιμετώπιση της Ρωσίας,
αλλά η απόφαση του Ερντογάν για τους
S-400, αλλά και η ευαλωτότητα της Τουρκίας στις ρωσικές ενέργειες στη Συρία, σημαίνει ότι η Τουρκία εμφανίζεται συμβιβασμένη
στα μάτια των ΗΠΑ.
Σε αυτή τη μέθοδο του μαστιγίου και του
καρότου που συζητάμε, ώστε οι ΗΠΑ να
"τραβήξουν" την Τουρκία πίσω προς τη
Δύση και να διαμορφώσουν κάποια σχέση συνύπαρξης, είναι προετοιμασμένη
η αμερικανική πλευρά για περισσότερο
"μαστίγιο", για παράδειγμα με το βλέμμα στη δίκη της Halkbank που ξεκινά τον
Μάιο;
Μαξ Χόφμαν: Η δίκη της Halkbank είναι
ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας
για τη σχέση. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι
δεν υπάρχει κάτι, στο οποίο ο πρόεδρος
Μπάιντεν να μπορεί να παρέμβει. Είναι μια
υπόθεση, για την οποία Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν διαμηνύσει επανειλημμένα
στους Τούρκους αξιωματούχους ότι ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να παρέμβει σε μια
δικαστική διαδικασία. Με δεδομένο το πόσο
"πολιτική" είναι η τουρκική δικαστική εξουσία, ο Πρόεδρος Ερντογάν δυσκολεύεται να
το πιστέψει, αλλά είναι αλήθεια, ειδικά μετά
από τέσσερα χρόνια δημοκρατικής υπαναχώρησης στις ΗΠΑ επί Τραμπ. Σίγουρα
ο Ερντογάν θα είναι εξοργισμένος, καθώς
η υπόθεση αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τις
τουρκικές τράπεζες.

Έλληνας καθηγητής μαθηματικών παραδίδει
ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον, Ελληνικής γλώσσας
και Μαθηματικών. Τιμές προσιτές.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο
τηλέφωνο 647-9046721 κ. Στέλιος
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Κυρ. Μητσοτάκης: Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης έχει τη δυνατότητα
να αναδιατάξει πλήρως το παραγωγικό μοντέλο της χώρας
Στο γεγονός ότι η χώρα μας κατέθεσε στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα
2.0» αναφέρθηκε αρχικά ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάλογο που είχε
με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου, στη σημερινή τους συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο.
«Κατατέθηκε δεύτερο στη σειρά των ευρωπαϊκών χωρών εξ όσων γνωρίζουμε.
Σας έχω φέρει εδώ ένα στικάκι το οποίο
περιλαμβάνει το σύνολο του σχεδίου, είναι παραπάνω από 4.100 σελίδες, είναι
μια πολύ σημαντική δουλειά η οποία
έχει γίνει από Έλληνες για Έλληνες,
ένα σχέδιο το οποίο έχει τη δυνατότητα
να αναδιατάξει πλήρως το παραγωγικό
μοντέλο της χώρας, να διαθέσει σημαντικούς πόρους στη ψηφιακή μετάβαση,
στην προσπάθεια την οποία πρέπει να
καταβάλλουμε για να μετατρέψουμε την
ελληνική οικονομία σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα, περιλαμβάνει όμως και πολύ σημαντικές δράσεις για ζητήματα κοινωνικής συνοχής,
κατάρτισης, στήριξης της νεολαίας»,
ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός τόνισε πως το σχέδιο
«Ελλάδα 2.0» είναι μία μοναδική ευκαιρία
για την χώρα μας η οποία δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να χαθεί. «Είχα δηλώσει
και όταν είχαμε συμφωνήσει σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για τη σημαντική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία να δανειστεί η Ευρώπη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να διαθέσει σημαντικούς
πόρους στα κράτη μέλη με τη μορφή των
επιχορηγήσεων και των δανείων, ότι δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση τους πόρους
αυτούς να τους σπαταλήσουμε. Πρέπει να
τους επενδύσουμε στο αύριο της Ελλάδος.
Και θεωρώ ότι αυτόν τον κεντρικό σκοπό
υπηρετεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Σας το παραδίδω λοιπόν,
ξέρω ότι δεν θα το διαβάσετε όλο, αλλά αξίζει νομίζω να δείτε τον βαθμό λεπτομέρειας
της δουλειάς η οποία έχει γίνει και θέλω με
την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους
τους συνεργάτες μου οι οποίοι δούλεψαν
πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να
έχουμε ένα σχέδιο αυτής της λεπτομέρειας
και αυτής της ποιότητας», υπογράμμισε.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός είπε πως
η δεύτερη είδηση της εβδομάδας αφορά
το άνοιγμα της πλατφόρμας των εμβολιασμών σε νεότερους συμπολίτες μας.
«Όπως ξέρετε ήδη έχουν κλειστεί τα πρώτα
ραντεβού στην ηλικιακή ομάδα 30-39, έχουμε ξεπεράσει τις 100.000 και άμεσα θα ανοίξουν και οι ηλικίες από τα 40 έως τα 49. Είναι
πολύ θετικό ότι η επιχείρηση «Ελευθερία»

πηγαίνει πια στις παραγωγικές ηλικίες και
θέλω με την ευκαιρία αυτή ακόμα μια φορά
να ενθαρρύνω τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατόν. Έχω
πει πολλές φορές - το επαναλαμβάνω - το
καλύτερο εμβόλιο είναι το γρηγορότερο
εμβόλιο, όσο πιο γρήγορα εμβολιαστούμε
τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε προστατευμένοι εμείς οι ίδιοι από τις επιπτώσεις μιας αρρώστιας η οποία μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη αλλά κάνουμε πράξη και το
κοινωνικό χρέος βοηθώντας την προσπάθεια της χώρας να επανέλθει σε ρυθμούς
κανονικότητας. Τα στοιχεία τα οποία έχουμε
από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, από
τις διασωληνώσεις είναι καταλυτικά, το 95%
των συμπολιτών μας είναι συμπολίτες μας
οι οποίοι δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι.
Κατά συνέπεια είναι πιστεύω χρέος όλων
μας να στείλουμε το μήνυμα, ειδικά στους
πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, ότι ο εμβολιασμός τους προστατεύει από μία αρρώστια η οποία, όλοι πρέπει να το γνωρίζουμε
πια, ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ότι
προφανώς είναι μία ιατρική πράξη η οποία
είναι απολύτως ασφαλής. Ο όποιος απειροελάχιστος κίνδυνος παρενεργειών από
το εμβόλιο είναι απείρως μικρότερος από
τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις εάν κάποιος ασθενήσει με κορονοϊό», τόνισε ο κ.
Μητσοτάκης.
Και πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα θέλω
να ενθαρρύνω τους συμπολίτες μας αυτές
τις άγιες ημέρες τη Μεγάλη Εβδομάδα, απ'
τη μία να αναλογιστούμε τις δοκιμασίες τις
οποίες περάσαμε συνολικά ως κοινωνία αυτόν τον χρόνο, από την άλλη να ατενίσουμε
το μέλλον με την αισιοδοξία που μας αξίζει.
Και βέβαια να μην ξεχάσουμε ότι ειδικά την
ημέρα του Πάσχα, μπορούμε να γιορτάσουμε το Πάσχα με τους κανόνες που μας
έχουν υποδείξει οι ειδικοί. Όμως το γεγονός
ότι τα κρούσματα μειώνονται και οι εμβολιασμοί προχωράνε γρήγορα δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να δικαιολογήσει οποιοδήποτε εφησυχασμό. Τα μέτρα ατομικής
προστασίας πρέπει να τηρούνται σχολαστικά και βέβαια έχουμε πια και στη φαρέτρα
μας το πολύ μεγάλο όπλο των self test τα
οποία έχουν λειτουργήσει υποδειγματικά
και έχουν αγκαλιαστεί από τους πολίτες οι
οποίοι επιδεικνύουν και μεγάλη αίσθηση
ατομικής ευθύνης στο πώς τα αξιοποιούν.
Και θα είναι μαζί μας τα self test για αρκετό
διάστημα ακόμα, ένα πρόσθετο εργαλείο
προκειμένου να μπορούμε να εντοπίζουμε νωρίτερα κρούσματα κορονοϊού κυρίως
σε ασυμπτωματικούς συμπολίτες μας, έτσι
ώστε και αυτοί να προστατεύονται και φυσικά να προστατεύουμε και τους οικείους

Χωρίς τιμές αρχηγού κράτους η υποδοχή
του Αγίου Φωτός λόγω συγκυρίας
Χωρίς τιμές αρχηγού κράτους και με τη δέουσα σεμνότητα, δεδομένης της συγκυρίας η υποδοχή του Αγίου
Φωτός.
Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, το Άγιο Φως θα
μεταφέρουν ο υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Βλάσης και ο Μητροπολίτης Μεσογαίας Νικόλαος και στη
συνέχεια με μέριμνα του κράτους θα διανεμηθεί σε πόλεις της Ελλάδας.
Υπενθυμίζεται ότι η πανδημία του κορωνοϊού οδήγησε
στην απόφαση η Ανάσταση να γίνει στις 9 το βράδυ και όχι τα μεσάνυχτα.
Πέρυσι, το Άγιο Φως μεταφέρθηκε μόνο στην Εξαρχία του Παναγίου Τάφου, προκειμένου
να φυλαχθεί, ενώ λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, δεν είχε μεταφερθεί σε άλλες
ενορίες.

τους, τους ανθρώπους που αγαπούν».
«Κύριε Πρόεδρε ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε ακόμα ένα Πάσχα σε συνθήκες
πανδημίας αλλά αυτό είναι μια αναπόφευκτη αναγκαιότητα καθώς όλοι θέλουμε όσο γίνεται νωρίτερα να επιστρέψουμε σε κανονικούς ρυθμούς ζωής, να
βρεθούμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και τους φίλους μας», είπε παίρνοντας το λόγο η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.
Ως προς το Ταμείο Ανάκαμψης υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι η χώρα κατέθεσε από τις πρώτες το δικό της σχέδιο.
«Από εδώ και πέρα πιστεύω είναι εξίσου
σημαντικό να προχωρήσουν όσο γίνεται
οι ρυθμοί σε επίπεδο Ε.Ε, να γίνουν οι
κατάλληλες εκταμιεύσεις ώστε να μπορέσει η οικονομία να ξεκινήσει και πάλι, να
ενισχυθούν οι πιο ευάλωτοι και ό,τι άλλο
έχετε σχεδιάσει, φαντάζομαι αφορά και την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας»,
τόνισε.
Επίσης η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ανέφερε ότι είναι θετικό και μας γεμίζει
ελπίδα ότι αρχίζει σιγά σιγά η χαλάρωση των περιορισμών και θα επιστρέψει
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η κοινωνική και η οικονομική ζωή «αρκεί
βεβαίως - συμφωνώ μαζί σας - να μην
εφησυχάσουμε, να μην παρασυρθούμε
σε υπέρμετρο ενθουσιασμό από την επιστροφή της ελευθερίας μας. Χρειάζεται
μέτρο, χρειάζεται προσοχή από όλους».
Και συμπλήρωσε: «Ιδιαίτερα παρήγορο,
αισιόδοξο μάλλον, βρίσκω ότι έχει τεράστια επιτυχία, προχωρά εξαιρετικά το πρόγραμμα εμβολιασμών καθώς η συντριπτική
πλειοψηφία των συμπατριωτών μας και
νομίζω και με τους νέους ελπίζω θα αποδειχθεί αυτό τώρα, έχει πειστεί ότι είναι ο
μόνος τρόπος, η μόνη λύση για να απαλλαγούμε από τον εφιάλτη της πανδημίας.
Θα ήθελα για άλλη μια φορά να εκφράσω
το θαυμασμό μου για την αυταπάρνηση και
το υψηλό αίσθημα ευθύνης του ιατρικού και
νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και όλων
των αφανών ηρώων στο δημόσιο τομέα
και στον ιδιωτικό που όλο αυτό το διάστημα, αυτούς τους πολλούς μήνες σηκώνει το
βάρος και δίνει καθημερινά τη μάχη για την
αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Και
καθώς οι μέρες αυτές του Πάσχα είναι συνδυασμένες με την αγάπη και την αλληλεγγύη για τους συνανθρώπους μας, πιστεύω
ότι οι σκέψεις και οι ευχές μας πρέπει να
συνοδεύουν όλους εκείνους, τους χιλιάδες
συμπατριώτες μας που έχασαν αγαπημένα
πρόσωπα στην πανδημία αυτή χωρίς να
μπορέσουν να τους συμπαρασταθούν ή να
τους αποχαιρετήσουν όπως θα έπρεπε και
όπως θα ήθελαν. Εύχομαι και ελπίζω ότι θα
είναι το τελευταίο Πάσχα που περνάμε χωρίς τις παραδοσιακές μας συνήθεις και τις
χαρές που συνήθως το συνοδεύουν».

Οι ιδιοκτήτες της γνωστής επιχείρησης
επισκευών αυτοκινήτων
«Golden Mile Auto Collision»
Βασίλειος και Δημήτρης Φλώρος, με τις οικογένειες
τους και το προσωπικό τους, και με την ευκαιρία
της εορτής των Αγίων Ημερών απευθύνουν τις
θερμότερες ευχές τους στην πολυπληθή πελατεία
τους καθώς και σε όλη την ομογένεια για Καλό Πάσχα!
Η Ανάσταση του Χριστού να φέρει σε όλο
τον κόσμο υγεία, αγάπη και ειρήνη!

31 Comstock Rd, Scarborough
(416) 755-1859
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Military, civilian health workers heading
to hot zones in Ontario, Nova Scotia
Dozens of health professionals from the
military, federal government, Canadian
Red Cross and even Newfoundland and
Labrador's front-line hospitals are being
redeployed to COVID-19 hot zones during
the relentless third wave of the pandemic in
Canada.
Canada's chief public health officer Dr.
Theresa Tam said the average number of
new cases over the last week has declined
slightly, but more people are dying, and
the number of people in hospitals keeps
growing.
Nova Scotia, once part of the oft-praised
Atlantic bubble, is going into full lockdown
Wednesday facing its worst outbreak
yet, with a record 96 new cases reported
Tuesday.
The Canadian Armed Forces is deploying
60 service members to help with testing
in Nova Scotia, said Prime Minister Justin
Trudeau. It also sending three military
teams of nurses and medical technicians,
and another nine military nurses with ICU
experience to Ontario, where intensive care
units and hospital wards are bursting.
"Sending men and women in uniform to
help in Ontario is a serious step," Trudeau
said Tuesday in Ottawa. "We're doing this
because the situation requires it."
They will join six nurses and three doctors
from Newfoundland who arrived in Ontario
to help Tuesday. Trudeau said Ottawa will
help fund more of the same if any other
provinces have people who are willing to
help and can be spared at home.
He said the federal government has also
reached out to Alberta about help that might
be needed in that province.
Public Safety Minister Bill Blair said 62 health
professionals from the federal government
have also volunteered to help in Ontario
hospitals. That includes doctors and nurses
who work in places such as prisons or for
Indigenous Services Canada, he said.
He said the Canadian Red Cross is
deploying 13 ICU nurses and has another
30 staff it can send if needed, but their
expertise wasn't yet specified.
Ontario's new case reports fell over the last
two days, to 3,500 new cases Monday and
3,200 Tuesday, but testing in recent days is
also down, to about 34,000 tests processed.
That's the lowest number since March 22.
There are nearly 2,300 people in hospital,

and 820 people in Ontario ICUs, more
than twice the second-wave peak of 400 in
mid-January.
Tam said until the hospital burden is
manageable, community spread is under
control, and three-quarters of Canadians
get at least their first dose of a vaccine,
there can be no talk about resuming a more
normal life.
"When you get to that kind of level of
vaccination, with a whole bunch of
assumptions built in about how effective
these vaccines are, what the variants are
doing and whether we've got this third wave
under control, that will be a time to examine
whether we can really ease those restrictive
measures," she said.
If restrictions are lifted too early, and not
enough people are vaccinated, COVID-19
will just explode again, she said.
In the United States, where more than one
in four people are fully vaccinated and more
than 40 per cent have at least one dose, the
Centers for Disease Control said Tuesday,
fully vaccinated people can socialize
outdoors without masks with friends and
family regardless of their vaccination status.
They still advise avoiding big indoor
gatherings, and wearing a mask for larger
outdoor events, such as a concert or sports
match.
Canada has vaccinated more than 11.4
million people with at least one dose, or
about 30 per cent of all Canadians, and
more than a million people now have both
doses. But less than three per cent of the
whole population has been fully vaccinated.
Tam said about 20 per cent need both doses
for a serious discussion about lifting many
public restrictions.Tam is not ready to say
that vaccinated people can do anything
differently now.
Tam has stressed that understanding the
variants is a critical part of that, but she said

Every adult in Ontario will be
eligible to book a COVID-19
vaccine appointment by May 24
Every adult in Ontario will be able to book a
COVID-19 vaccine appointment through the
provincial portal by around May 24, with a
dramatic increase in anticipated supply also
allowing them to divert 50 per cent of all
incoming doses to hot spot neighbourhoods
for two weeks in May.
Health bureaucrats told reporters on
background on Thursday that the age
eligibility for using the provincial booking
system will drop to 55+ on Friday, 50+ on
the week of May 3, 40+ on the week of May
10, 30+ by the week of May 17 and all the
way down to those 18 and up by the week
of May 24.
The expansion also makes eligible all
essential workers and people with complex
health issues, including all pregnant women
and their partners, by May 10.
Every adult in any of the province's 114
hot spot neighbourhoods, as identified by
the forward sorting area section of their
postal codes, will be eligible to book an
appointment by May 3.
The province says it will receive nearly
800,000 doses of the Pfizer-BioNTech
vaccine for each week in May, increasing to
940,000 per week for each week in June.
They also expect another shipment of
388,000 doses of the Moderna vaccine on
May 10.
“This will allow the province and our partners
to accelerate our vaccine rollout and get
more shots into arms,” Health Minister
Christine Elliott said later on Thursday.
A senior health official said the dramatic
increase in vaccine supplies means that the
province’s original target of administering
at least one dose to 75 per cent of adults
by June 21 is “achievable and possibly
beatable.”
The plan released Thursday does not even
involve using any Johnson & Johnson
vaccine doses, of which 300,000 arrived in
the country this week and 116,000 would be
destined for Ontario if allocated based on
population.

The federal government has not yet
announced how it will allocate the Johnson
& Johnson vaccine.
In a bid to administer another one million
doses to residents and workers in hot spot
postal codes, half of all doses received by
the province between May 3 and May 17 will
be sent to 114 hotspot postal codes.
“This targeted, time-limited approach is
designed to reduce COVID 19 cases,
hospitalizations and deaths that are most at
risk communities,” Elliott said. “At the same
time, and increased supply of vaccines
mean we will not be taking away vaccines
from other regions, their allocations will
remain the same as previously planned and
will increase later in May.”
Last week, the Ontario COVID-19 Science
Advisory Table recommended the province
adjust its vaccine distribution strategy to
send 50 per cent of all incoming doses to
a more narrow list of 74 neighbourhoods in
the province deemed to be “hotspots” for
coronavirus transmission for a period of 25
days.
The epidemiologists said the adjustment
in strategy could lead to 1,700 fewer
hospitalizations and at least 500 fewer
deaths due to COVID-19 over a 30-day
period.
The current provincial strategy allocated just
one quarter of all doses to hotspots.
After May 17, officials said vaccine
distribution will return to a purely per capita
allocation, but supplies in all public health
units will be much greater than today simply
by virtue of increased supply.

the vaccines so far are showing to be pretty
effective against the B.1.1.7 variant, which
accounts for 96 per cent of all confirmed
variant cases in Canada.
Trudeau says the federal government has
also reached out to Alberta on what support

the province might need. Alberta is nearing
a record number of patients in the ICU, most
of them under the age of 60.
He says if other provinces have health
professionals they can send to help out in
hot zones, Ottawa will support that too.
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Το μήνυμα του Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το Πάσχα
Συγκινητικό και όπως πάντα μεστό νοημάτων είναι και το φετινό Πασχαλινό μήνυμα προς τα εκατομμύρια των Ορθοδόξων
Χριστιανών του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου.
«Το Άγιον Πάσχα δεν είναι απλώς μία θρησκευτική εορτή, έστω και η μεγίστη δι' ημάς
τους Ορθοδόξους. Κάθε Θεία Λειτουργία,
κάθε προσευχή και δέησις των πιστών,
κάθε εορτή και μνήμη Αγίων και Μαρτύρων, η τιμή των ιερών εικόνων, η «περισσεία της χαράς» των Χριστιανών (Β´ Κορ.
η´, 2), κάθε πράξις θυσιαστικής αγάπης και
αδελφοσύνης, η υπομονή εν ταις θλίψεσιν,
η ου καταισχύνουσα ελπίς του λαού του
Θεού, είναι πανήγυρις ελευθερίας, εκπέμπουν πασχάλιον φως και αναδίδουν το
άρωμα της Αναστάσεως», τονίζει -μεταξύ
άλλων- στο μήνυμά του για το Πάσχα ο κ.κ.
Βαρθολομαίος.
Το πλήρες μήνυμα του κ.κ. Βαρθολομαίου
Αναλυτικά, το μήνυμα του Οικουμενικού
Πατριάρχη Βαρθολομαίου για το Άγιον Πάσχα αναφέρει:
Τήν ψυχωφελῆ πληρώσαντες Τεσσαρακοστήν καί προσκυνήσαντες τά Πάθη καί
τόν Σταυρόν τοῦ Κυρίου, ἰδού καθιστάμεθα
σήμερον κοινωνοί τῆς ἐνδόξου Αὐτοῦ Ἀναστάσεως, λαμπρυνόμενοι τῇ πανηγύρει καί
ἀναβοῶντες ἐν χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ τό κοσμοσωτήριον ἄγγελμα «Χριστός Ἀνέστη»!
Ὅ,τι πιστεύομεν, ὅ,τι ἀγαπῶμεν, ὅ,τι ἐλπίζομεν ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι συνδέεται μέ τό
Πάσχα, ἀπό αὐτό ἀντλεῖ τήν ζωτικότητά του,
ἀπό αὐτό ἑρμηνεύεται καί νοηματοδοτεῖται.
Ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀπάντησις τῆς Θείας ἀγάπης εἰς τήν ἀγωνίαν καί
τήν προσδοκίαν τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί
εἰς τήν «ἀποκαραδοκίαν» τῆς συστεναζούσης κτίσεως. Ἐν αὐτῇ ἀπεκαλύφθη τό νόημα τοῦ «ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα
ἡμετέραν καί καθ᾿ ὁμοίωσιν» καί τοῦ «καί
εἶδεν ὁ Θεός τά πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καί

ἰδού καλά λίαν» .
Ὁ Χριστός εἶναι «τό Πάσχα ἡμῶν» , «ἡ ἀνάστασις πάντων». Ἐάν ἡ πτῶσις ὑπῆρξεν
ἀναστολή τῆς πορείας τοῦ ἀνθρώπου πρός
τό «καθ᾿ ὁμοίωσιν», ἐν Χριστῷ ἀναστάντι
ἀνοίγεται πάλιν εἰς τόν «ἠγαπημένον τοῦ
Θεοῦ» ἡ ὁδός τῆς κατά χάριν θεώσεως.
Συντελεῖται τό «μέγα θαῦμα», τό ὁποῖον
ἰᾶται τό «μέγα τραῦμα», τόν ἄνθρωπον. Εἰς
τήν ἐμβληματικήν εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως
ἐν τῇ Μονῇ τῆς Χώρας, ἀτενίζομεν τόν κατελθόντα «μέχρις ᾍδου ταμείων» Κύριον
τῆς δόξης καί καθελόντα θανάτου τό κράτος, νά ἀναδύηται ζωηφόρος ἐκ τοῦ τάφου,
συνανιστῶν τούς γενάρχας τῆς ἀνθρωπότητος, καί ἐν αὐτοῖς ἅπαν τό ἀνθρώπινον
γένος, ἀπ᾿ ἀρχῆς καί μέχρι τῶν ἐσχάτων,
ὡς ἐλευθερωτής ἡμῶν ἐκ τῆς δουλείας τοῦ
ἀλλοτρίου.
Ἐν τῇ Ἀναστάσει φανεροῦται ἡ ἐν Χριστῷ
ζωή ὡς ἀπελευθέρωσις καί ἐλευθερία.
«Τῇ ἐλευθερίᾳ ... Χριστός ἡμᾶς ἡλευθέρωσε». Τό περιεχόμενον, τό «ἦθος» αὐτῆς
τῆς ἐλευθερίας, ἡ ὁποία πρέπει νά βιωθῇ
ἐνταῦθα χριστοπρεπῶς, πρίν τελειωθῇ ἐν
τῇ ἐπουρανίῳ Βασιλείᾳ, εἶναι ἡ ἀγάπη, ἡ βιωματική πεμπτουσία τῆς «καινῆς κτίσεως».
«Ὑμεῖς γάρ ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μή τήν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμήν
τῇ σαρκί, ἀλλά διά τῆς ἀγάπης δουλεύετε
ἀλλήλοις» . Ἡ ἐλευθερία τοῦ πιστοῦ, τεθεμελιωμένη εἰς τόν Σταυρόν καί τήν Ἀνάστασιν τοῦ Σωτῆρος, εἶναι πορεία πρός τά ἄνω
καί πρός τόν ἀδελφόν, εἶναι «πίστις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη» . Εἶναι ἔξοδος ἀπό τήν
«Αἴγυπτον τῆς δουλείας» καί τῶν ποικίλων
ἀλλοτριώσεων, χριστοδώρητος ὑπέρβασις τῆς ἐσωστρεφοῦς καί συρρικνωμένης
ὑπάρξεως, ἐλπίς αἰωνιότητος, ἡ ὁποία
ἐξανθρωπίζει τόν ἄνθρωπον.
Ἑορτάζοντες τό Πάσχα, ὁμολογοῦμεν ἐν
Ἐκκλησίᾳ, ὅτι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ «ἔχει
ἤδη ἐγκαθιδρυθῆ, ἀλλά δέν ἔχει ἀκόμη ὁλοκληρωθῆ» . Ἐν τῷ φωτί τῆς Ἀναστάσεως,

τά ἐγκόσμια πράγματα ἀποκτοῦν νέον νόημα, ἐφ᾿ ὅσον εἶναι ἤδη μεταμορφωμένα καί
μεταμορφούμενα. Τίποτε δέν εἶναι ἁπλῶς
«δεδομένον». Τά πάντα εὑρίσκονται ἐν κινήσει πρός τήν ἐσχατολογικήν τελείωσίν
των. Αὐτή ἡ «ἀκράτητος φορά» πρός τήν
Βασιλείαν, ἡ ὁποία βιοῦται κατ᾿ ἐξοχήν ἐν
τῇ εὐχαριστιακῇ συνάξει, προφυλάσσει τόν
λαόν τοῦ Θεοῦ ἀφ᾿ ἑνός μέν ἀπό τήν ἀδιαφορίαν διά τήν ἱστορίαν καί τήν παρουσίαν
τοῦ κακοῦ ἐν αὐτῇ, ἀφ᾿ ἑτέρου δέ ἀπό τήν
λήθην τοῦ Κυριακοῦ λόγου «ἡ βασιλεία ἡ
ἐμή οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου» , τῆς
διαφορᾶς δηλονότι μεταξύ τοῦ «ἤδη» καί
τοῦ «ὄχι ἀκόμη» τῆς ἐλεύσεως τῆς Βασιλείας, συμφώνως καί πρός τό θεολογικώτατον
«Ὁ Βασιλεύς ἦλθεν, ὁ Κύριος Ἰησοῦς, καί ἡ
Βασιλεία του θά ἔλθῃ» .
Κύριον γνώρισμα τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ πιστοῦ εἶναι ὁ ἀσίγαστος ἀναστάσιμος παλμός, ἡ ἐγρήγορσις καί ὁ δυναμισμός της. Ὁ χαρακτήρ αὐτῆς ὡς δώρου
τῆς χάριτος ὄχι μόνον δέν περιορίζει, ἀλλά
ἀναδεικνύει τήν ἰδικήν μας συγκατάθεσιν εἰς
τήν δωρεάν, καί ἐνδυναμώνει τήν πορείαν
μας καί τήν ἀναστροφήν μας ἐν τῇ νέᾳ ἐλευθερίᾳ, ἡ ὁποία ἐμπερικλείει καί τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀλλοτριωθείσης σχέσεως
τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν κτίσιν. Ὁ ἐν Χριστῷ
ἐλεύθερος δέν ἐγκλωβίζεται εἰς «γήϊνα ἀπόλυτα», ὡς «οἱ λοιποί, οἱ μή ἔχοντες ἐλπίδα»
. Ἡ ἐλπίς ἡμῶν εἶναι ὁ Χριστός, ἡ ἐν Αὐτῷ

ὡλοκληρωμένη ὕπαρξις, ἡ λαμπρότης καί
ἡ φωτοχυσία τῆς αἰωνιότητος. Τά βιολογικά ὅρια τῆς ζωῆς δέν ὁρίζουν τήν ἀλήθειάν της. Ὁ θάνατος δέν εἶναι τό τέλος τῆς
ὑπάρξεώς μας. «Μηδείς φοβείσθω θάνατον∙ ἠλευθέρωσε γάρ ἡμᾶς ὁ τοῦ Σωτῆρος
θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν ὑπ᾿ αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε τόν ᾍδην ὁ κατελθών
εἰς τόν ᾍδην» . Ἡ ἐν Χριστῷ ἐλευθερία εἶναι
ἡ «ἄλλη πλᾶσις» τοῦ ἀνθρώπου, πρόγευσις καί προτύπωσις τῆς πληρώσεως καί
τῆς πληρότητος τῆς Θείας Οἰκονομίας ἐν
τῷ «νῦν καί ἀεί» τῆς ἐσχάτης ἡμέρας, ὅτε
οἱ «εὐλογημένοι τοῦ Πατρός» θά ζοῦν πρόσωπον πρός πρόσωπον μετά τοῦ Χριστοῦ,
«ὁρῶντες αὐτόν καί ὁρώμενοι καί ἄληκτον
τήν ἀπ᾿ αὐτοῦ εὐφροσύνην καρπούμενοι» .
Τό Ἅγιον Πάσχα δέν εἶναι ἁπλῶς μία θρησκευτική ἑορτή, ἔστω καί ἡ μεγίστη δι᾿ ἡμᾶς
τούς Ὀρθοδόξους. Κάθε Θεία Λειτουργία,
κάθε προσευχή καί δέησις τῶν πιστῶν,
κάθε ἑορτή καί μνήμη Ἁγίων καί Μαρτύρων,
ἡ τιμή τῶν ἱερῶν εἰκόνων, ἡ «περισσεία
τῆς χαρᾶς» τῶν Χριστιανῶν (Β´ Κορ. η´, 2),
κάθε πρᾶξις θυσιαστικῆς ἀγάπης καί ἀδελφοσύνης, ἡ ὑπομονή ἐν ταῖς θλίψεσιν, ἡ οὐ
καταισχύνουσα ἐλπίς τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ,
εἶναι πανήγυρις ἐλευθερίας, ἐκπέμπουν
πασχάλιον φως καί ἀναδίδουν τό ἄρωμα
τῆς Ἀναστάσεως.
Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, δοξάζοντες τόν πατήσαντα θανάτῳ τόν θάνατον Σωτῆρα τοῦ
κόσμου, ἀπευθύνομεν πρός πάντας ὑμᾶς,
τούς ἐν ἁπάσῃ τῇ Δεσποτείᾳ Κυρίου τιμιωτάτους ἀδελφούς καί τά προσφιλέστατα τέκνα τῆς Μητρός Ἐκκλησίας, ἑόρτιον ἀσπασμόν, εὐλογοῦντες μαζί σας γηθοσύνως, ἐν
ἐνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, Χριστόν εἰς τούς
αἰῶνας.
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βκα´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Χριστόν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Μήνυμα Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνου Βλάση
προς τον Απόδημο Ελληνισμό για την εορτή του Πάσχα
Αγαπητοί
συμπατριώτες
και
συμπατριώτισσες,
απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες,
Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η μεγάλη εορτή της
Ορθοδοξίας, το Πάσχα, μου δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσω για μία ακόμη φορά
μαζί σας, τους Έλληνες Απόδημους σε όλα
τα μήκη και πλάτη της γης, που ζείτε και δημιουργείτε στο εξωτερικό, έχοντας πάντα
στην καρδιά και στην ψυχή σας την Ελλάδα.
Η προκοπή και η πρόοδός σας, στον τομέα
που ο καθένας από εσάς έχει επιλέξει, μας
κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους.

Το Πάσχα, ο εορτασμός της Λαμπροφόρου
Ανάστασης του Κυρίου, αποτελεί για εμάς
τους Έλληνες ημέρα ανάτασης. Μετά το
μαρτύριο του Πάθους, ο θάνατος νικάται και
ο Σταυρός γίνεται σύμβολο ελπίδας.
Είναι η ελπίδα που μας κράτησε ενωμένους

και δυνατούς κατά τη χρονιά που πέρασε,
μία από τις πιο δύσκολες χρονιές των τελευταίων ετών. Πέρυσι την ίδια εποχή αναγκαστήκαμε, εξαιτίας της πανδημίας που
έπληξε τον πλανήτη, να εορτάσουμε απομονωμένοι από τους αγαπημένους μας,
μακριά από τις κατανυκτικές Ακολουθίες και
από την τήρηση των τοπικών εθίμων που
εμείς οι Έλληνες ιδιαιτέρως τιμούμε και διατηρούμε. Ήταν, όμως, υποχρέωσή μας να
το πράξουμε για τους συνανθρώπους μας,
αλλά και για εμάς τους ίδιους. Σε αυτήν τη
δύσκολη στιγμή, η ελπίδα ότι θα νικήσουμε
μας κράτησε όρθιους.
Το φετινό Πάσχα, έφτασε η ώρα να δρέψουμε τους καρπούς αυτής της θυσίας. Με
αισιοδοξία ατενίζουμε την άνοιξη και με βεβαιότητα αναμένουμε το καλοκαίρι που θα
μας φέρει όλους πιο κοντά, καθώς θα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε και
να επισκεφθούμε τους αγαπημένους μας
τόπους.
Αυτές τις Άγιες ημέρες, το μυαλό μας δεν
μπορεί παρά να βρίσκεται σε εκείνους που
έδωσαν την άνιση μάχη με τον αόρατο
εχθρό της πανδημίας και δεν τα κατάφεραν.
Δυστυχώς, οι αριθμοί σε παγκόσμιο επίπεδο μαρτυρούν πως είναι πολλοί. Αλλά
και με ευγνωμοσύνη ευχαριστούμε όλους
εκείνους που είναι στην πρώτη γραμμή,
στα νοσοκομεία, στις ιατρικές δομές, στα

εργαστήρια, δίνοντας ελπίδα στους ασθενείς που νοσούν και σε όλους εμάς που
έχουμε, πλέον, το πολυπόθητο εμβόλιο διαθέσιμο, σαν διαβατήριο για μια καινούργια
αρχή. Με αίσθημα ευθύνης, σας καλώ να
συνεχίσουμε να τηρούμε όλοι τα μέτρα προστασίας, ώστε να μην λυγίσουμε τώρα που
το τέλος αυτής της περιπέτειας είναι κοντά.
Αγαπητοί φίλοι συμπατριώτες,
Η λέξη Πάσχα σημαίνει διάβαση. Διάβαση

προς μία καινούργια ημέρα, ένα νέο ξεκίνημα. Ας είναι αυτό το Πάσχα για όλους το τέλος της δοκιμασίας και η απαρχή μιας νέας
πορείας.
Εύχομαι σε όλες και όλους Καλή Ανάσταση
με υγεία και χαρά σε εσάς, στις οικογένειές
σας και στους αγαπημένους σας, όπου και
αν βρίσκονται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΣΗΣ

Το λογιστικό γραφείο
του Μπαριάμη
Παναγιώτη εύχεται σε
όλους τους ομογενείς
και τους απανταχού
Έλληνες Καλή
Ανάσταση και
Χρόνια Πολλά!
769 Pape Ave, Toronto, ON M4K 3T2
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Πρόεδρος: Καμιά ανοχή στην δημιουργία νέων τετελεσμένων
Η Καθημερινή βρίσκεται στη Γενεύη με απεσταλμένο τον δημοσιογράφο Γιώργο Κακούρη που μεταφέρει λεπτό προς λεπτό τις
εξελίξεις
Για επιτυχή διαχείριση από πλευράς του
ΓΓ του ΟΗΕ αλά και της ε/κ πλευράς έκανε
λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος
Αναστασιάδης, μιλώντας μετά το πέρας της
άτυπης διάσκεψης για το Κυπριακό που
πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη. Ζήτησε
εξάλλου να αποφευχθούν οποιαδήποτε νέα
τετελεσμένα, σημειώνοντας ότι «ενδεχόμενη προσπάθεια δημιουργίας νέων τετελεσμένων είτε επί του εδάφους είτε επί της
θαλάσσης θα είναι αιτία μη συμμετοχής σε
ανάλογες προσπάθειες του ΓΓ, όχι εξαιτίας
του ΓΓ αλλά εξαιτίας των συμπεριφορών
της Τουρκίας».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε ικανοποίηση γιατί ο ΓΓ του ΟΗΕ τήρησε, όπως
είπε, μια άψογη στάση και ήταν σαφέστατος
προς την τ/κ κοινότητα και στην Τουρκία ότι
η επιζητούμενη από αυτές λύση δεν υπάρχει περίπτωση να αναγνωριστεί είτε από τα
ΗΕ είτε από την ΕΕ.
Θεωρώ ότι υπό τις περιστάσεις και λαμβάνοντας υπόψη τις αξιώσεις της άλλης
πλευράς ήταν μια επιτυχής διαχείριση από
πλευράς ΓΓ αλλά και επιτυχής διαχείριση
από δικής μας πλευράς, έτσι ώστε να μην
επιτευχθούν οι στόχοι που έθεσε η Τουρκία,
είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Διαβεβαίωσε πως η ε/κ πλευρά θα συνεχίσει να εργάζεται με την ίδια συνέπεια για να
εξευρεθεί μια λύση που να επανενώνει την
Κύπρο, στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, που θα διασφαλίζει τα
ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου του
λαού και δεν θα αγνοεί ότι η Κύπρος είναι
και θα παραμείνει μέλος της ΕΕ.
Ερωτηθείς με τα όσα έχει καταθέσει η
Τουρκία και με την ένταση που έχει τοποθετηθεί για το θέμα των δύο κρατών, η
ΔΔΟ παραμένει εφικτή;
Ο κ. Αναστασιάδης απάντησε πως, Δεν
υπάρχει άλλη μορφή λύσης που μπορεί
να αποτελεί συνέχεια της ΚΔ και να δώσει
προοπτική ευημερίας και ειρηνικής συμβίωσης των δύο κοινοτήτων.
Ο Πρόεδρος απάντησε στον Τσαβούσογλου ο οποίος τον αποκάλεσε κολλημένο
βινύλιο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ο
Τσαβούσογλου έχει μείνει στην εποχή των
γραμμόφωνων, υπάρχουν πιο σύγχρονοι
τρόποι αναπαραγωγής ήχου.

Το μήνυμα του ΓΓ του ΟΗΕ I do not give up.

My agenda is very simple: strictly to fight for
the security and well-being of the Cypriots,
of the Greek Cypriots and the Turkish
Cypriots, that deserve to live in peace and
prosperity together,"

Η ανακοίνωση της ΔHΠΑ«Να παραμείνουμε
ενωμένοι και ομόθυμοι»

«Το αποτέλεσμα της πενταμερούς διάσκεψης, σήμερα στη Γενεύη επιβεβαίωσε τις
εκτιμήσεις εκείνες που συνηγορούσαν για
χαμηλές προσδοκίες λόγω των τουρκικών
αξιώσεων.Η άκαμπτη στάση και οι μαξιμαλιστικές επιδιώξεις της Τουρκίας και του εγκάθετου της στα κατεχόμενα δεν επέτρεψαν
να κάνουμε κανένα βήμα προς τα εμπρός.

Βέβαια, είναι θετικό το γεγονός
πως οι θέσεις της Τουρκίας για
λύση δυο κρατών, δεν βρήκαν
ανταπόκριση τόσο από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων
Εθνών, τα πέντε Μόνιμα Μέλη
του Συμβουλίου Ασφαλείας,
καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που ίσως
οδηγήσει την τουρκική πλευρά σε μεταβολή της στάσης
της.Η αποτροπή των τουρκικών σχεδιασμών στην παρούσα φάση δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να εφησυχάσει
την δική μας πλευρά. Αντίθετα, τώρα είναι
η ώρα που η δική μας πλευρά θα πρέπει
να κινητοποιηθεί άμεσα για ενημέρωση της
διεθνούς κοινότητας για τα όσα διαδραματίσθηκαν στη Γενεύη, εμμένοντας παράλληλα
σθεναρά στις θέσεις αρχών και στο καθορισμένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.Μόνο
έτσι θα εκθέσουμε την Άγκυρα και τους σχεδιασμούς της έναντι της Κύπρου. Και μόνο
με αυτό τον τρόπο θα υποχρεωθεί η Τουρκία να επανέλθει στη συμφωνημένη βάση
επίλυσης του κυπριακού που δεν είναι άλλη
από τη λύση ΔΔΟ, όπως αυτή καθορίζεται
στα ψηφίσματα των ΗΕ και το Ευρωπαϊκό
Κεκτημένο.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ καθ’
όλη την διάρκεια της Πενταμερούς Διάσκεψης υπήρξε δημιουργική και υποβοηθητική
στο έργο του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Οφείλουμε να χαιρετίσουμε το θετικό πνεύμα και την ενότητα που υπήρξε από όλες
τις πολιτικές δυνάμεις.Αυτό είναι ουσιαστικά και το βασικό ζητούμενο για την αμέσως επόμενη περίοδο. Να παραμείνουμε
ενωμένοι και ομόθυμοι, με εθνική συνεννόηση να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια
για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας.Δεν είναι η ώρα για διαφορετικές θεωρήσεις ή άλλες ευφάνταστες ιδέες.
Οποιαδήποτε συζήτηση εκτός του πλαισίου
των Ηνωμένων Εθνών από τον οποιονδήποτε, θα συνιστούσε εθνική αυτοχειρία».

Άμεση ανάλυση: Ξεκίνησε
το «blame game» ο
Τσαβούσογλου

Στον απόηχο της αποτυχίας της άτυπης διάσκεψης της Γενεύης και την αναβολή των
ελπίδων για την επανέναρξη των συνομιλιών στην σχεδιαζόμενη, νέα διάσκεψη, η
Άγκυρα και η τουρκοκυπριακή ηγεσία από
κοινού επιστράτευσαν το γνωστό «blame
game» στο Κυπριακό.

Το ΑΚΕΛ διαμορφώνει
πρόταση προς ΠτΔ μετά το
αποτέλεσμα της Γενεύης

Το ΑΚΕΛ διαμορφώνει πρόταση την οποία
θα δώσει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
για το πως πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση όπως διαμορφώνεται μετά το αποτέλεσμα της άτυπης διάσκεψης της Γενεύης,
δήλωσε ο ΓΓ του κόμματος Άντρος Κυπριανού. Αν και είπε πως θεωρεί σημαντικό το
γεγονός ότι έχει διατηρηθεί ζωντανή η διαδικασία, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του και
τόνισε πως με την επιστροφή στην Κύπρο
πρέπει όλοι να προβληματιστούν σοβαρά.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είπε ότι
ερχόμενοι στη Γενεύη οι προσδοκίες ήταν

χαμηλές λόγω των απαράδεκτων αξιώσεων
της Τουρκίας για λύση δύο κρατών ή λύση
συνομοσπονδίας ή αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας.

Ν. Δένδιας: Δείξαμε
εποικοδομητική στάση

Εποικοδομητική στάση έδειξε η ελληνική
πλευρά στην Άτυπη Πενταμερή Διάσκεψη
για το Κυπριακό, υποστήριξε ο Έλληνας
Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Σε
δήλωσή του μετά το τέλος της Διάσκεψης,
ο κ. Δένδιας τόνισε ότι η Ελλάδα προσήλθε στην Άτυπη Πενταμερή Συνάντηση με
στόχο την δημιουργία συνθηκών που θα
επέτρεπαν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός του πλαισίου που έχει τεθεί ρητά από το Συμβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή μίας διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Η ΕΕ χαιρετίζει την
ανακοίνωση του ΓΓ ΟΗΕ για
νέα συνάντηση 5+1

Η ΕΕ χαιρετίζει την ανακοίνωση του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ ότι οι συμμετέχοντες
στη Γενεύη συμφώνησαν για μια άλλη συνάντηση 5 + 1.
Τσαβούσογλου: Τουρκία και τ/κ πλευρά
απέρριψαν πρόταση της ε/κ πλευράς για
μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης σχετικά
με το «Έρτζαν» και την Αμμόχωστο.

Συνέρχεται το Εθνικό
Συμβούλιο στη Γενεύη

Συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο υπό τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά τη λήξη της
ολομέλειας της άτυπης πενταμερούς συνάντησης 5 + 1 στη Γενεύη. Μετά τη λήξη της
συνεδρίας ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναμένεται να προβεί σε δηλώσεις.

Γκουτέρες: Δεν υπάρχει
κοινό έδαφος αλλά δεν τα
παρατάμε

Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ακόμα βρει
αρκετό κοινό έδαφος για την επανάληψη

των συνομιλιών, αλλά δεν εγκαταλείπω, δήλωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτέρες σε δηλώσεις του μετά το
τέλος της ολομέλειας της άτυπης συνάντησης 5 + 1 στην Γενεύη, εξαγγέλλοντας ότι θα συγκαλέσει νέα άτυπη
συνάντηση σε περίοδο 2-3 μηνών. Ο
κ. Γκουτέρες αναφέρθηκε στις θέσεις που η τ/κ και η ε/κ πλευρά παρουσίασαν στην άτυπη συνάντηση
που ολοκληρώθηκε σήμερα. «Όπως
αντιλαμβάνεστε δεν ήταν μια εύκολη
συνάντηση. Πραγματοποιήσαμε εντατικές διαβουλεύσεις, διμερείς και σε ολομέλεια».  «Η ατζέντα μου είναι πολύ απλή,
να προσπαθήσω για την ασφάλεια και την
ευμάρεια των Κυπρίων, των Ε/κ και των Τ/κ.
Τους αξίζει να ζουν σε ειρήνη και ευμάρεια,
μαζί», δήλωσε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

Πυρετός στη Γενεύη για
αναβίωση της διαδικασίας

Με έντονες διεργασίες, διαβουλεύσεις και
συνεχείς συζητήσεις έκλεισε η δεύτερη ημέρα της άτυπης συνόδου για το Κυπριακό
στη Γενεύη, η οποία παρότι δεν αποτελεί
επίσημη διαπραγμάτευση θα καθορίσει
κατά πόσο μπορεί να υπάρξει συνέχεια στην
προσπάθεια για αναβίωση της διαδικασίας.

Aπέρριψε την πρόταση
για διορισμό Ειδικού
Απεσταλμένου ο Τατάρ

Ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ απέρριψε χθες
τη πρόταση του ΓΓ του ΟΗΕ για διορισμό
οιουδήποτε προσώπου στη θέση Ειδικού
Απεσταλμένου για το Κυπριακό.
Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η απόρριψη αφορά την θέση όχι πρόσωπα, δηλαδή
ο κ. Τατάρ δεν επιθυμεί να υπάρχει Ειδικός
Απεσταλμένος του ΟΗΕ για το Κυπριακό,
με την τ/κ πλευρά να εμμένει στο πακέτο
των 6 σημείων που κατέθεσε χθες ο Τ/κ
ηγέτης στην άτυπη πενταμερή συνάντηση
και στην πρώτη ολομέλεια.

ΓΓ ΟΗΕ: Κάλεσε τα μέρη να
προβληματιστούν - Χωρίς
διμερείς την Πέμπτη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώσε
το Εθνικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπήρξαν οποιαισδήποτε
εξελίξεις. Ο ΓΓ του ΟΗΕ ζήτησε από τα μέρη
να προβληματιστουν απόψε και να πάνε σε
νέα ολομέλεια την Πέμπτη (29/4) στις 10.00
το πρωί για να ακούσει ποιες είναι οι τελικές
τους θέσεις ώστε να γνωρίζει/αποφασίσει
πως θα διαχειριστεί το θέμα. Στο μεταξύ οι
διμερείς επαφές έχουν ακυρωθεί.

Βήμα μετέωρο μέχρι την
δεύτερη άτυπη
Μπορεί ο Πρόεδρος να εξήρε τον ρόλο του
Αντόνιο Γκουτέρες, ωστόσο ο τετραγωνισμός του κύκλου προκαλεί νέα δεδομένα
Η δήλωση του γ.γ των Ηνωμένων Εθνών
Αντόνιο Γκουτέρες, πως παρά το ότι δεν
βρήκε κοινό έδαφος θα συνεχίσει την προσπάθεια με νέα άτυπη διάσκεψη τους επόμενους τρεις μήνες, θεωρήθηκε από την ε/κ
πλευρά ως επιτυχία. Αφενός γιατί δεν έγινε
αποδεκτή –ακόμα- η θέση της τουρκικής
πλευράς για λύση δύο κρατών αφετέρου

γιατί έδωσε προοπτική με νέα διάσκεψη σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Το πόσο θετικά
είναι όντως τα πράγματα, είναι ένα ζήτημα
αμφίβολο αν ληφθούν υπόψη τα νέα δεδομένα που δρομολογούνται.
Τέσσερα χρόνια προηγουμένως, στην τελευταία προσπάθεια για λύση του κυπριακού, η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία

συνεχίζεται στη σελίδα 15
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Έφυγε ο σπουδαίος πατριώτης Βάσος Λυσσαρίδης
Το κεφάλαιο των μεγάλων πολιτικών που
στιγμάτισαν τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου, έκλεισε χθες το απόγευμα. Η αυλαία
μίας γεμάτης ζωής με έντονη δράση και
αγώνες, έπεσε για τον ιδρυτή και επίτιμο
πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον Γιατρό της Κύπρου, Βάσο Λυσσαρίδη. Απεβίωσε λίγες
μέρες πριν συμπληρώσει τα 101 χρόνια
της ζωής του (13 Μαΐου) και η είδηση του
θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην ΕΔΕΚ,
σε συναγωνιστές του και στο σύνολο του
πολιτικού κόσμου, αφού η εμβληματική
προσωπικότητα που πέρασε στην αιωνιότητα, ετύγχανε σεβασμού από όλες τις
πολιτικές δυνάμεις.
Πολιτικός με μεγάλο εκτόπισμα, με έντονη δράση στον απελευθερωτικό αγώνα της
ΕΟΚΑ, με τους Κοκκινοσκούφηδες του Πενταδακτύλου, πρωτοστάτης στην αντίσταση
κατά του προδοτικού πραξικοπήματος το
1974, επί σειρά ετών βουλευτής και πρόεδρος της Βουλής, ο Βάσος Λυσσαρίδης αφήνει το στίγμα του. Γιατρός, πολιτικός, ζωγράφος, ποιητής, αλλά κι ένας δεινός ρήτορας.
Οι φλογεροί του λόγοι δεν μπορούσαν να
αφήσουν κανέναν ασυγκίνητο. Από τα μαζικά συλλαλητήρια της Πλατείας Ελευθερίας,
στα συνέδρια του κόμματος του και όχι μόνο,
αλλά και σε κάθε του τηλεοπτική εμφάνιση.
Ερωτευμένος με την Ελευθερία, την Πατρίδα, τον Ελληνισμό, αλλά και με κάθε λαό
που παλεύει για την ελευθερία και την εθνική του αξιοπρέπεια. Μέχρι πρότινος ακμαίος
και ενεργός παρακολουθούσε την πολιτική
επικαιρότητα, έχοντας ιδιαίτερη έγνοια για
το Κυπριακό. Μάλιστα, πολλά ποιήματα του
αλλά και μεμονωμένοι στίχοι από αυτά αναφέρονται στον αγώνα για τη λευτεριά, αλλά
και την ανάγκη για δυναμική διεκδίκηση της
δικαίωσης.
Με δικούς του στίχους ανήγγειλαν από
κοινού την είδηση του θανάτου του, η
ΕΔΕΚ και η οικογένεια του: «Θ’ αγωνίζεσαι και μετά θάνατο. Ο λαός δεν σου δίνει
άδεια απουσίας».
Η είδηση του θανάτου του Βάσου Λυσσαρίδη

συνέχεια από τη σελίδα 14
ήταν εν πολλοίς δεδομένη. Σήμερα όχι μόνο
τίθεται εν αμφιβόλω από δεδηλωμένες θέσεις της τουρκικής πλευράς, αλλά πρώτη
φορά ο Τ/κ ηγέτης κάλεσε μέσω εγγράφου
των γ.γ των Ηνωμένων Εθνών να αναγνωρίσει την κυριαρχική ισότητα με ψήφισμα στα
Ηνωμένα Έθνη.
Ο γ.γ των Ηνωμένων Εθνών, μπορεί να ξεκαθάρισε πως αυτοί δεν είναι οι όροι εντολής
του και να ηρωοποιήθηκε από την κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ, ωστόσο η αναφορά του
περί τετραγωνίσματος του κύκλου δημιουργεί νέα δεδομένα. Στέλνει το μήνυμα πως
μεταξύ της θέσης για κυριαρχική ισότητα
που θέτει –εγγράφως πλέον- ο Ερσίν Τατάρ
και της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας που
είναι όπως είπε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
έτοιμος να συζητήσει, υπάρχει μέση οδός.
Μία φιλοσοφία που παραπέμπει στην βρετανική πρωτοβουλία για ανακίνηση της διαδικασίας και άρσης του αδιεξόδου. Πρωτοβουλία που δαιμονοποιήθηκε ήδη στην ε/κ
πλευρά ότι δεν αποτελεί τίποτα άλλο από
συνομοσπονδιακά στοιχεία. Αυτή η φιλοσοφία συνεπώς, στέλνει το μήνυμα πως η ε/κ
πλευρά θα πρέπει να προχωρήσει ένα βήμα
περαιτέρω για να βρει διέξοδο στο αδιέξοδο που έχει πραγματοποιηθεί το τελευταίο

βρήκε τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλο, στη Γενεύη όπου μετέβη με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς συνοδεύοντας
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Σε ανάρτηση του
ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ αναφέρει: «Με βαθιά
θλίψη αλλά και περηφάνια αποχαιρετώ τον
αγωνιστή της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας, τον ιστορικό ηγέτη της ΕΔΕΚ, τον άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στον αγώνα για
Λευτεριά της Κύπρου, στον αγώνα των λαών
ενάντια στην αποικιοκρατία και το Απαρτχάιντ, τον Γιατρό, τον Ζωγράφο, τον Ποιητή,
Βάσο Λυσσαρίδη. Οι αγώνες σου θα μας καθοδηγούν πάντα».
Ο πρώην πρόεδρος της ΕΔΕΚ και της Βουλής, Γιαννάκης Ομήρου, σε γραπτή του δήλωση αναφέρει: «Αποχαιρετούμε τον μεγάλο
οραματιστή, τον πρωταγωνιστή και σημαιοφόρο για τα δίκαια της Κύπρου και του Ελληνισμού, τον συνεπή συμπαραστάτη των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων σε ολόκληρο
τον κόσμο. Είναι επώδυνο και δύσκολο να
αποχαιρετάς τον άνθρωπο που μας ενέπνευσε, μας ωρίμασε πολιτικά και εθνικά και
μας καθοδήγησε στους αγώνες τους καλούς
για την ελευθερία και την εθνική δικαιοσύνη».
Συλλυπητήρια μηνύματα απέστειλαν πολιτικοί αρχηγοί και κόμματα, εστιάζοντας στην
πολυσχιδή προσωπικότητα του εκλιπόντος,
τη μαχητικότητά του και την αγάπη του για
την Κύπρο και τον Ελληνισμό.
Ήθελε πάντα έναν όρθιο θάνατο

διάστημα.
Η «Κ» είχε αποκαλύψει την περασμένη Τετάρτη πως η επιδίωξη είναι να αναβληθεί η
εν λόγω διάσκεψη και να πραγματοποιηθεί
άλλη το επόμενο διάστημα. Επιδιώξει της
ε/κ πλευράς ήταν κάτι τέτοιο να γίνει το προσεχές διάστημα και συγκεκριμένα πριν από
το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ώστε να αποτελέσει το κυπριακό διαπραγματευτικό χαρτί
στην κρίσιμη για την Τουρκία σύνοδο για το
μέλλον της στην Ευρώπη. Το διάστημα τριών μηνών που έθεσε ο Αντόνιο Γκουτέρες
κατέδειξε πάντως πως η όποια διάσκεψη θα
γίνει μετά το ευρωπαϊκό συμβούλιο. Έστω
πάντως κι αν η Κυπριακή Δημοκρατία σήκωσε ψηλά τον πήχη για την εμπλοκή της
Ε.Ε στην διάσκεψη, κάτι τέτοιο δεν κατέστη
εφικτό. Ανεπίσημη και στο περιθώριο αναμένεται και η εμπλοκή της στην επόμενη
διάσκεψη, με ο,τι κι αν συνεπάγεται για την
διαδικασία. Ερώτημα παραμένει το πώς θα
χειριστεί τη διαδικασία ο γ.γ των Ηνωμένων
Εθνών μέσω των εκθέσεων που θα ακολουθήσουν. Θα επιρρίψει ευθύνες και στις δύο
πλευρές για το ναυάγιο, θα καταστήσει ως
υπεύθυνη την Τουρκία; Ανοικτό είναι επίσης
το πώς θα προχωρήσει με τις διαβουλεύσεις
η Τζέην Χολ Λουτ, δεδομένου ότι η μία πλευρά θα επιμείνει όπως φάνηκε μέχρι τέλους
στα περί λύσης δύο κρατών και κυριαρχικής
ισότητας.

Όσοι γνώριζαν τον αιώνιο έφηβο Βάσο Λυσσαρίδη, έχουν πολλά να θυμηθούν. Το χιούμορ του, τα πολιτικά του επιχειρήματα, τον
άσβεστο πόθο του για την απελευθέρωση.
Μα πάνω απ’ όλα, την επιθυμία του για έναν
«όρθιο θάνατο», όπως έλεγε. Είχε το ταλέντο
να μαζεύει γύρω του ανθρώπους και πολλούς νέους. Τους ενέπνεε με έναν μοναδικό
τρόπο, αφού παρά την προχωρημένη του
ηλικία ήταν πάντα νέος στο μυαλό και στις
απόψεις. Τους αντιμετώπιζε όλους σαν παιδιά του. Δεν έκανε πίσω στα πιστεύω του.
Χαρακτηριστική και η ανάρτηση του Γιώργου Νταλάρα όταν πληροφορήθηκε χθες
την απώλειά του: «Έφυγε ο Γιατρός μας. Ο
Βάσος Λυσσαρίδης. Ποιητής, ζωγράφος,
αγωνιστής, πολιτικός, πολύτιμος άνθρωπος,
σπουδαίος Έλληνας, γενναίος πατριώτης.
Έζησε εκατό χρόνια και δεν υποχώρησε ποτέ
ούτε ένα εκατοστό από τις αρχές του και τις
αξίες του για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη, την
πατρίδα, τον συνάνθρωπο».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: Του οφείλουμε πολλά
Από τη Γενεύη έστειλε τα συλλυπητήρια του
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Με μήνυμα του στο twitter αναφέρει:
«Η Κύπρος έχασε έναν από τους ιστορικούς
ηγέτες που καθόρισαν την ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για δεκαετίες σημάδεψε με τη δράση του την πολιτική ζωή του
τόπου. Του οφείλουμε πολλά, μα πάνω απ'
όλα όμως του οφείλουμε να παλέψουμε για
μια πατρίδα ελεύθερη».
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ταυτίστηκε με
τον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε για τον Βάσο Λυσσαρίδη:
«Στον έναν αιώνα της πολυκύμαντης ζωής
του, ο Βάσος Λυσσαρίδης ταυτίστηκε με τον
αγώνα της Κύπρου για ελευθερία και δημοκρατία. Φίλοι και αντίπαλοι αναγνωρίζουν
πως ο γελαστός «γιατρός» υπήρξε ένας έντιμος πολιτικός και ένας καλλιεργημένος και
τρυφερός άνθρωπος. Αλλά και διαρκές σύμβολο τόλμης: «Είμαι μικρός», έλεγε, «αλλά
αν δεν κάνω μεγάλα βήματα θα είμαι ακόμη
μικρότερος». Οι Έλληνες, πάνω από κομματικές διαφορές, τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και τιμή».
Άφησε το στίγμα του σε όλες τις πτυχές
της ιστορίας και ζωής του τόπου

Ποιος ήταν ο Βάσος
Λυσσαρίδης

Γεννήθηκε στα Λεύκαρα, στις 13 Μαΐου 1920.
Φοίτησε στο δημοτικό σχολείο Λευκάρων
και μετά για δύο χρόνια στην Ανωτέρα Σχολή Λευκάρων και συνέχισε στο Παγκύπριο
Γυμνάσιο στη Λευκωσία. Σπούδασε στην
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
από όπου και αποφοίτησε με άριστα. Εξάσκησε γενική ιατρική και διετέλεσε Πρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου (1967-1981). Κατά τα
φοιτητικά του χρόνια διετέλεσε Πρόεδρος
της Πανσπουδαστικής Επιτροπής Κυπριακού Αγώνα, Γραμματέας της Συντονιστικής
Επιτροπής Κυπριακών Σωματείων και υπεύθυνος της Εθνικοτοπικής ΕΑΜ Κύπρου. Οργανώθηκαν τεράστιες συγκεντρώσεις και το
Κυπριακό προβλήθηκε ως εθνική διεκδίκηση.
Πήρε μέρος στον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα της ΕOΚΑ. Ως εκπρόσωπος της ΕΟΚΑ
καταψήφισε τις συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου
διότι πίστευε ότι νομιμοποιούσαν και με δική
μας συνυπογραφή την πολιτικοστρατιωτική
εμπλοκή της Τουρκίας, στηριζόταν σε φυλετικές διακρίσεις, και διότι το σύνταγμα ήταν
μη λειτουργικό και θα οδηγούσε σε αδιέξοδα, με αρνητικές επιπτώσεις εις βάρος του
κυπριακού λαού. Μετά το πραξικόπημα στην

Ελλάδα και την επιβολή στρατιωτικής δικτατορίας, συνεργάσθηκε με τις αντιστασιακές
οργανώσεις του ελληνικού λαού ενάντια στη
χούντα και κυρίως με το ΠΑΚ, με ηγέτη τον
Ανδρέα Παπανδρέου. Πρωτοστάτησε στην
αντίσταση ενάντια στην ΕΟΚΑ Β και κατά
του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974
και του μεταπραξικοπήματος. Στη σύσκεψη
ηγεσιών (νομίμων και παρανόμων) στο Γ.Τ.Π.
την 15η Αυγούστου ματαίωσε την υπογραφή
του σχεδίου Γκιουνές στην παρουσία πολλών
δεκάδων ένστολων οπλοφόρων και επέμενε
ότι η νομιμότητα επανέρχεται μόνο με την
επάνοδο του νομίμως εκλεγέντος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Στις 30 Αυγούστου έγινε απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στην οποία σκοτώθηκε
ο αγωνιστής ποιητής Δώρος Λοΐζου. Με το
ματωμένο πουκάμισο έκανε τη δήλωση που
μέχρι σήμερα ακούμε: «Οι ιδέες δεν δολοφονούνται». Μάλιστα, πολύ συχνά έλεγε ότι
από τότε ζούσε μια δανεική ζωή. Συνέχισε
τον αγώνα ενάντια στο μεταπραξικόπημα μέχρι την επιστροφή του Μακαρίου. Εκλεγόταν
ανελλιπώς βουλευτής από το 1960 μέχρι το
2006 και την περίοδο 1985-1991 διετέλεσε
Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής. Το 1969
ίδρυσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ, του
οποίου υπήρξε πρόεδρος μέχρι τον Ιούλιο
2001 και στη συνέχεια επίτιμος πρόεδρος
του Κινήματος και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Διατηρούσε άριστες σχέσεις με τον
αραβικό κόσμο, και με πολλούς άλλους προοδευτικούς ηγέτες και λαούς αγωνιζόμενους
για ελευθερία και ανεξαρτησία. Τασσόταν
υπέρ ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Διετέλεσε αντιπρόεδρος του AAPSO
από το 1961.
Το Αφρικανοασιατικό Κίνημα ήταν μια μαζική μη κυβερνητική οργάνωση με εθνικές
επιτροπές σε περισσότερες από 90 χώρες
στην Ασία και την Αφρική, και με επιτροπές
συμπαράστασης στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Ηταν γ.γ. του ICSA (Διεθνής Επιτροπή ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις και
για την απελευθέρωση του Mandela). Έκανε
αναρίθμητα ταξίδια και συνεδρίες στην Ευρώπη για αυτό το θέμα και για συλλογή χρημάτων, αλλά πολύ περισσότερο για πολιτική
και ηθική ενίσχυση και του κινήματος. Είχε
σχέσεις με τα εθνοαπελευθερωτικά κινήματα
της Αφρικής και τους ηγέτες των εθνοαπελευθερωτικών κινημάτων. Συνδέθηκε ιδιαίτερα με τους Νέτο, Γκαμπράλ, Μοτλάνε, Σαμόρα Μασιέλ, Μαρσελίνο Ντο Σάντος, Κάστρο,
Άραφατ και άλλους.
Ποιητής, ζωγράφος, ο Βάσος Λυσσαρίδης
άφησε το στίγμα του σε όλες τις πτυχές
της ιστορίας και ζωής του τόπου.
Το 1963 παντρεύτηκε με την Αμερικανίδα
δημοσιογράφο Βαρβάρα Cornwall – Λυσσαρίδη, η οποία έζησε δίπλα του όλες τις
αγωνίες και τους αγώνες του, τις δύσκολες
περιόδους που βίωσε η Κύπρος. Η σύζυγός
του απεβίωσε πριν από δύο χρόνια, με τον
Γιατρό να της αφιερώνει ένα συγκλονιστικό
ποίημα, την ώρα του αποχαιρετισμού: «Φεύγεις με συντροφιά το γλυκό σου χαμόγελο,
όμως η ύπαρξή του μας σώζει. Και το γλυκό χαμόγελο συντροφιά στην απουσία σου.
Πώς θα 'ναι η ζωή χωρίς το ανεπανάληπτο
χαμόγελό σου; Όσοι είχαν το προνόμιο να σε
γνωρίσουν ξέρουν πως η ελπίδα παραμένει.
Φεύγεις με συντροφιά το ανεπανάληπτο γλυκό χαμόγελό σου. Έφυγες και τα πολύχρωμα
της μέρας φώτα έσβησαν. Το πέρασμα σου
από τη ζωή έδινε ελπίδα χρόνια τώρα. Κάποιοι πιστεύουν πως η αποστολή σου τελείωσε. Ξεχνούν πως η αποστολή σου τελειώνει μόνο με την πορεία λεύτερων ανθρώπων
σε λεύτερο Πενταδάκτυλο.
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Σιγησάτω.. Αναστήτω... Χριστός Ανέστη!
Αρχιεπισκόπου Καναδά Σωτηρίου
Ο Ιούδας Τον πρόδωσε. Ο Πέτρος Τον
αρνήθηκε. Ο λαός εφώναξε σταυρωθήτω.
Ο Πιλάτος ένιψε τα χέρια του. Ο Σίµων ο
Κυρηναίος σήκωσε τον Σταυρό. Τα καρφιά
µπήχτηκαν στα χέρια και στα πόδια. Ο Βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των
κυριευόντων σταυρώθηκε. Σφαγιάστηκε.
Θυσιάστηκε. Έγινε φάρµακο αθανασίας.
Βρώσις και πόσις των πιστών.
Πριν παραδώσει το πνεύµα Του στα χέρια
του Πατρός, εφρόντισε τα πάντα. Προσευχήθηκε για τους σταυρωτές Του. «Πάτερ,
άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσιν».

Αρνιά
και
Κατσίκια
από τις
Φάρμες

Παρέδωκε την µάνα Του στην προστασία
του αγαπηµένου Του µαθητή. Συγχώρεσε
τον ληστή. «Σήµερον µετ’ εµού έση εν τω
παραδείσω».
Και αφού τακτοποίησε τα επί της γής,
έπρεπε να τακτοποιήσει τους απ’ αιώνος
νεκρούς στον Άδη. Ως Θεός αληθινός κατέβηκε εκεί. Μέγα Σάββατο και ο Σωτήρ ευρίσκεται στον Άδη. Κατεργάζεται την σωτηρία
των απ’ αιώνος νεκρών. Διδάσκει την αλήθεια. Καλεί σε µετάνοια. Προσφέρει την σωτηρία. Ετοιµάζεται τριήµερος να αναστηθεί.
Να αναστήσει τον Αδάµ και την Εύα και όλο
τό ανθρώπινο γένος.

Γνωρίζοντας και βλέποντας
και ζώντας τα δρώµενα
αυτά από τον ίδιο τον Δηµιουργό, τον Σωτήρα Χριστό,
τι πρέπει να κάµει ο κάθε
άνθρωπος; Και η κάθε ανθρώπινη σάρκα; Ένα και
µοναδικό. «Σιγησάτω πάσα
σάρξ βροτία και στήτω µετά
φόβου και τρόµου και µηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέσθω». Το Μέγα Σάββατο
κάθε άνθρωπος πρέπει να
σιγά. Να σιωπά. Να στέκεται µε φόβο και τρόµο και
να µη σκέφτεται τίποτε το
γήινον.
Το Μέγα Σάββατο τελείωσε. Ακούσαμε το
Αναστήτω ο Θεός. O Χριστός Ανέστη. Ο Σατανάς που Τον είδε στον σταυρό και εκάγχαζε σκεφτόμενος: Σε τελείωσα τώρα, με την
κάθοδο του Χριστού στον Άδη κατάλαβε, ότι
ο Χριστός είναι ο νικητής του θανάτου. Έλυσε τα δεσμά του Άδη και ανέστη τριήμερος.
Χριστός Ανέστη! Εχθροί διασκορπισθείτε.
Φύγετε. Οι μισούντες την αλήθεια αφανισθείτε. Λαοί μετανοείτε. Εχθροί αλληλοσυγχωρεθείτε. «Εχθροί και φίλοι αγκαλιασθείτε».
Εφέτος γιορτάζουμε τα διακόσια (200) χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Το σκεφθήκατε, αγαπημένοι μου χριστιανοί; Σας
ερωτώ. Οι ήρωες της Επανάστασης και οι
νεομάρτυρες δεν είναι αυτοί που ακολούθησαν την πορεία του Χριστού καλύτερα
από πολλούς; Δεν αψήφησαν τα πάντα και
τη ζωή τους για του Χριστού την πίστη την

αγία; Για της Πατρίδας την
ελευθερία; Για της οικογένειας την τιμή; Αν το καλοσκεφθούμε αυτοί είναι οι αληθινοί, οι πιστοί ακόλουθοι του
Χριστού. Και τώρα ας ρωτήσουμε τους εαυτούς μας.
Πόσο ο καθένας μας μοιάζει
με τον Θεάνθρωπο Χριστό;
Πόσο μοιάζει με τους ήρωες
της Ελληνικής Επανάστασης και τους νεομάρτυρες;
Πόσο είμαστε αποφασισμένοι να ακολουθούμε τον
Χριστό και το παράδειγμα
των ηρώων της επανάστασης και των νεομαρτύρων;
Ο Χριστός άνοιξε τις πύλες του Παραδείσου για τον καθένα. Όλοι είναι δεκτοί. Και
οι αμαρτωλοί. Μοναδική προϋπόθεση, η
ειλικρινής μετάνοια. Μετάνοια και τα πάντα
δωρεάν. Δωρεάν η επιστροφή στον Παράδεισο. Δωρεάν η αιώνια ζωή. Ο Θεός είναι
πραγματικός Πατέρας. Η αγκαλιά Του είναι
ανοικτή για όλους. Όσοι θέλουμε να σωθούμε έχουμε την ευκαιρία. Μη την χάσουμε.
«Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα
σωτηρίας». «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός και δοξάσατε Χριστόν τον
Αναστάντα εκ νεκρών». Χριστός Ανέστη!
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές εν Χριστώ Άναστάντι
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η διεύθυνση και το
προσωπικό του αγαπημένου
σας κρεοπωλείου εύχονται
σε όλους τους απανταχού
Έλληνες Καλό Πάσχα
και Καλή Ανάσταση!

801 Danforth Ave, Toronto, ON M4J 1L2 Telephone: (416) 469-0733
Website: www.mistergreekmeatmarket.com E-mail: info@mistergreekmeatmarket.com
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Η πρόεδρος της Ομοσπονδιας
Θεσσαλικών Συλλόγων Οντάριο, Θωμαή
Μαντζιούρα και το Διοικητικό Συμβούλιο
εύχονται σε όλους τους Θεσσαλούς και
τους απανταχού Έλληνες καλό Πάσχα και
καλή Ανάσταση!

Το χορευτικό συγκρότημα της
Ομοσπονδίας Θεσσαλικών
Συλλόγων Οντάριο
“Αρχόντισσες”
με τη χοροδιδασκάλισσα Μαίρη
Ζάικου, σας εύχονται
Καλή Ανάσταση και ένα χαρούμενο Πάσχα!
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Ψυχική Υγεία στον Κατασκευαστικό Κλάδο: Η Σιωπηλή Κρίση
Μία συνεντευξη με τον Μάικ Γιορκ (Mike York)

Πλάτων Ρούτης
proutis0107@rogers.com
Ένα σοβαρό κοινωνικό θέμα που έχει απασχολήσει πολλά εργατικά συνδικάτα είναι
και αυτό των ναρκωτικών. Με την ευκαιρία
αυτή μιλήσαμε με τον πρόεδρο Μάικ Γιόρκ
(Mike Yorke) του σωματείου των ξυλουργών της οικοδομής. Σε αυτή την συζήτηση ο
Μάικ αναφέρθηκε αναλυτικά για τους εργάτες στον κλάδο.
Όταν οι περισσότεροι άνθρωποι
αναφέρουν τη λέξη "Οικοδομή", οι εικόνες
που συχνά έρχονται στο μυαλό είναι ισχυρών, ανθεκτικών, ανδρών και γυναικών,
που καυχιούνται για την ποιότητα στην κατασκευή σπιτιών, υψηλών προδιαγραφών
και έργων υποδομής ζωτικής σημασίας.
Σε αυτή την εξαιρετικά ανταγωνιστική βιομηχανία που επικεντρώνεται στους ταχείς
ρυθμούς παραγωγής, είναι εύκολο να δούμε πώς μπορεί να τεθεί η ψυχική υγεία των
εργαζομένων στο περιθώριο.
Τι εννοείς Μάικ ότι η «ψυχική υγεία μπορεί να τεθεί στο περιθώριο;»
Η ψυχική υγεία έχει παραβλεφθεί
σε μεγάλο βαθμό από τον κατασκευαστικό
κλάδο της οικοδομής για πάρα πολύ καιρό.
Σύμφωνα με τον Σύμβουλο Βιομηχανίας
Mark Breslin, η κουλτούρα του «οικοδόμου,
σκληρού τύπου» δεν έχει ακόμη αλλάξει
πλήρως και πολλοί ηγέτες της βιομηχανίας και των ιστότοπων εξακολουθούν να
παίρνουν τη θέση ότι οι εργαζόμενοι «δεν
πληρώνονται για να σκέφτονται – ή να αισθάνονται», αλλά ευτυχώς αυτή η στάση
αμφισβητείται καθημερινά.
Πως το τεκμηριώνεις αυτό το πρόβλημα

με την ψυχική υγεία; Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία;
Οι τάσεις και οι στατιστικές που εμφανίστηκαν
πρόσφατα δεν μπορούσαν
να παραβλέψουν την κρίσης
ψυχικής υγείας στους εργαζόμενους στην οικοδομή.
Στατιστικές: Ο Καναδάς εκτιμά ότι το 33% των εργαζομένων στον κλάδο της οικοδομής ανέφεραν κακή ψυχική
υγεία. Επιπλέον, το 64% των
εργαζομένων στον τομέα των
κατασκευών επιθυμούσε οι
εργοδότες τους να έκαναν
περισσότερα για να στηρίξουν πρωτοβουλίες ψυχικής υγείας.
Το ερώτημα λοιπόν Μάικ είναι, γιατί η
κακή ψυχική υγεία είναι τόσο διαδεδομένη στον κατασκευαστικό κλάδο;
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες
μοναδικοί για τον κατασκευαστικό κλάδο
που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την
ψυχική υγεία των εργαζομένων μας, όπως:
η εποχικότητα και το απρόβλεπτο της απασχόλησης, την προσδοκία υπερωριών και
ωρών εργασίας, τον εξαντλητικό ρυθμό εργασίας και τους τραυματισμούς/ασθένειες
στο χώρο εργασίας που μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνιο πόνο και ψυχολογικό τραύμα. Ίσως ο μεγαλύτερος παράγοντας είναι
η ακόμα διαδεδομένη κουλτούρα "macho"
στην οποία οι άνδρες είναι επιφυλακτικοί
να αναγνωρίσουν τους ψυχολογικούς στρεσογόνους παράγοντες. Όλοι οι εργάτες
κατασκευών ως επί το πλείστον εργάζονται

σε περιβάλλοντα υψηλής πίεσης για την
περισσότερο αύξηση στην παραγωγικότητα. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι συχνά έχουν
ελάχιστο έλεγχο του φόρτου εργασίας τους,
ιδίως σε μη συνδικαλιστικά περιβάλλοντα.
Εκεί οι εργαζόμενοι είναι έρμαια των αφεντικών. Οι εργαζόμενοι επίσης συχνά στερούνται επιρροής στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και στον τρόπο με τον οποίο
γίνεται μια εργασία. Τέλος, ο προς μελέτη
χαρακτήρας της απασχόλησης στον τομέα
των κατασκευών συμβάλλει στις ανησυχίες
για την εργασιακή ανασφάλεια. Αυτοί οι παράγοντες που επιδεινώνονται μεταξύ τους
οδηγούν σε βαριά επίπεδα ψυχολογικής πίεσης και άγχους.
Ποιες κατηγορίες εργαζομένων επηρεάζονται κάτω από αυτές τις συνθήκες
λοιπόν;
" Ψυχική υγεία δεν είναι απλώς μια
ανησυχία για τους ώριμους εργαζόμενους
επηρεάζει και τους μαθητευόμενους μας.
Σε μια μελέτη του 2020 που διεξήχθη από
το Διεθνές Ίδρυμα Παροχών Εργαζομένων
σε 35 καναδικά προγράμματα μαθητείας,
το 68% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι πάσχουν από διαταραχές άγχους και το 51%
ανέφεραν κατάθλιψη. Μερικές φορές αυτές
οι συνθήκες μπορεί να οδηγήσουν σε επιβλαβείς προσπάθειες αυτοθεραπείας μέσω
αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Σαράντα
έξι τοις εκατό των μαθητευόμενων ερωτηθέντων ανέφεραν ότι η κατάχρηση αλκοόλ και / ή η τοξικομανία είναι διαδεδομένη
στη ζωή τους. Εκτός από τους προφανείς
κινδύνους σωματικής υγείας που ενέχουν
αυτές οι συνήθειες, άλλες πιθανές συνέπειες περιλαμβάνουν: απουσίες, αργοπορία,
χαμηλό ηθικό, κακή απόδοση εργασίας και
αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού στην εργασία. Ο Frank Hawk, Διευθύνων Σύμβουλος
του Νοτιοδυτικού Περιφερειακού Συμβουλίου Ξυλουργών, με έδρα το Λας Βέγκας της
Νεβάδα, σημειώνει: «Χάνουμε περισσότερα
μέλη λόγω χρήσης ουσιών και αυτοκτονίας
παρά από εργατικά ατυχήματα! Είναι σαφές
ότι απαιτούνται κάποιες αλλαγές!"
Σε αυτή την περίπτωση τι κάνουμε εδώ
στην επαρχία του Οντάριο;
Η Ομοσπονδία Καναδικών Δήμων
έχει καλέσει μια εθνική απάντηση από όλα
τα επίπεδα της κυβέρνησης, καθώς τα οπιοειδή έχουν ρημάξει μεγάλες πόλεις όπως το
Τορόντο σε μικρές πόλεις όπως το Thunder
Bay. " Η πραγματικότητα είναι ότι οι θάνατοι
οπιοειδών έχουν επηρεάσει δυσανάλογα
τον κατασκευαστικό κλάδο. Την περίοδο
2017-2018, η κυβέρνηση του Οντάριο διεξήγαγε μελέτη που ανέλυσε τους θανάτους
οπιοειδών από το επάγγελμα. Από εκείνους
που εργάζονταν κατά τη στιγμή του θανάτου τους λόγω των οπιοειδών, το 31% ήταν
άνθρωποι που εργάζονταν στον κατασκευαστικό κλάδο της οικοδομής. Επιπλέον, οι

εργάτες κατασκευών είναι επίσης
πιο πιθανό να υποστούν τραυματισμούς που σχετίζονται με την
εργασία. Οι γιατροί συχνά συνταγογραφούν διάφορους τύπους
οπιοειδών για να βοηθήσουν τους
ανθρώπους να αντιμετωπίσουν
τον πόνο που μπορεί να βιώνουν,
ο οποίος επιτρέπει στους ανθρώπους να εθιστούν πιο εύκολα στα
οπιοειδή και να στραφούν σε παράνομες αγορές ναρκωτικών μόλις εξαντληθούν οι συνταγές τους.
Αμερικανοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπήρχαν υψηλά ποσοστά
(42,8%) χρόνιων μυοσκελετικών
διαταραχών μεταξύ των εργαζομένων στον
κατασκευαστικό τομέα, εκ των οποίων το
24,1% έλαβε νέες συνταγές οπιοειδών και
το 6,3% λάμβανε μακροπρόθεσμες συνταγές οπιοειδών ετησίως (Εθνική Ιατρική Βιβλιοθήκη –Ιαν 2021)
Έχει δοθεί αρκετή έμφαση Μάικ από τον
τύπο και την ενημέρωση του κόσμου στο
θέμα αυτό;
Ένα πρόσφατο άρθρο στο Globe
and Mail (Πορτρέτα απώλειας, 12 Φεβρουαρίου2021) ανέδειξε αυτή την κρίση στον
Καναδά και, από τα 100 άτομα που σκιαγραφήθηκαν στην ιστορία - πολλά ήταν από
τα κατασκευαστικά επαγγέλματα. Κατά την
αναθεώρηση του άρθρου, ο John Gaal των
Ξυλουργών του St Louis (ηγέτης της εκπαίδευσης στην ένωσή μας για το θέμα της
Ψυχικής Ευεξίας) μας είπε "οι ιστορίες είναι πολύ γνωστές" σε αυτό που βλέπει στις
ΗΠΑ.
Η πραγματικότητα είναι ότι οι κατασκευαστικές εργασίες θα είναι πάντα μοναδικά επίπονες, υψηλής πίεσης και κυκλικής φύσης.
Γνωρίζουμε από καιρό ότι η εργασία έχει
επιπτώσεις σωματικά στους εργαζόμενους,
αλλά τώρα είναι καιρός να αναγνωρίσουμε
ότι έχει και ψυχικό τίμημα. Το ερώτημα παραμένει• τι κάνουμε ως βιομηχανία για να
αντιμετωπίσουμε αυτήν τη σιωπηλή κρίση;
Η Ένωση Ξυλουργών έχει αρχίσει να εντείνει και να απαντά στο κάλεσμα. Ο Γενικός
Πρόεδρος McCarron σημείωσε ότι το Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης (ITC) στο Λας
Βέγκας έχει αρχίσει να αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρόληψη της
αυτοκτονίας και της κατάχρησης οπιοειδών.
Τι κάνουμε εδώ στο Οντάριο για αυτό το
θέμα;
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ξυλουργών του Οντάριο έχει λάβει τα πρώτα
μέτρα για την υποστήριξη του προσωπικού
και των μελών μας μέσω προγραμμάτων
κατάρτισης Πρώτων Βοηθειών Ψυχικής
Υγείας για το προσωπικό και τα Προγράμματα Βοήθειας Μελών (MAPs) για τα μέλη
που προσφέρονται μέσω προγραμμάτων
παροχών υγείας και πρόνοιας. Ο κλάδος
μας έχει προχωρήσει πολύ στην ιεράρχηση
και τη θέσπιση βέλτιστων πρακτικών για τη
διατήρηση της σωματικής υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μας. Η ψυχική υγεία
πρέπει να γίνει μέρος αυτής της εστίασης.
Η προσοχή στη σωματική και ψυχική ευεξία
μπορεί να σώσει ζωές.
Σε ευχαριστώ πολύ Μάικ και εύχομαι επιτυχία στις προσπάθειες σας.
Mike Yorke – Πρόεδρος, Περιφερειακό
Συμβούλιο Ξυλουργών του Οντάριο www.
thecarpentersunion.ca
Cristina Selva – Εκτελεστική Διευθύντρια,
Κολλέγιο Ξυλουργών & Συμμαχικών
Συναλλαγών www.theccat.ca
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ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ
ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

EVERY YEAR WE
REMEMBER WHO
WE HAVE LOST
Carpenters’ District Council of Ontario
www.thecarpentersunion.ca | 905.652.4140
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HAPPY
ORTHODOX
EASTER
From all of us at the Carpenters’ Union

Carpenters’ District Council of Ontario
www.thecarpentersunion.ca | 905.652.4140
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WWW.SELECTBAKERY.CA

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

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5
SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE
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Ο πρόεδρος Γιώργος Μολυβιάτης και το Διοικητικό
Συμβούλιο, Στρατής Κοντιβέης αντιπρόεδρος α’,
Ειρήνη Σερέτη αντιπρόεδρος β’, Μαρία Ξενικάκη
γραμματέας, Γιώργος Γιγής ταμίας, Νάνσυ
Αθανασοπούλου δημόσιες σχέσεις, και Ειρήνη
Γεωργατσέλου μέλος, του Παλλεσβιακού Συλλόγου
Τορόντο «Αρίων» Μυτιλήνης, σας εύχονται Καλό
Πάσχα!
Και η Ανάσταση του Χριστού να φέρει σε σας και στις
οικογένειές σας, Υγεία, Χαρά και κάθε πρόοδο!

Η διεύθυνση και οι εργαζόμενοι στην
εταιρία σας εύχονται από καρδιάς το
Φως της Ανάστασης να χαρίζει ελπίδα,
αδελφοσύνη, αισιοδοξία και δύναμη σε
όλους τους Έλληνες!

60 Carnforth Rd, North York, ON M4A 2K7
Telephone: (416) 751-0553
Email:info@clothingbank.ca
website:www.clothingbank.ca
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ

Εύχομαι σε όλο
τον Ελληνισμό και
τους Ορθόδοξους
Χριστιανούς
Καλή Ανάσταση!

Mary Fragedakis
Ontario Liberal
Party Candidate for
Toronto-Danforth

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

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου Ελλήνων
Εκπαιδευτικών του
Οντάριο εύχεται στην
ομογένεια του Τορόντο
και στον απανταχού
Ελληνισμό: Η Ανάσταση
του Θεανθρώπου να
είναι Ανάσταση ελπίδας
για όλους, για έναν
κόσμο πιο ανθρώπινο,
πιο ειρηνικό, για έναν κόσμο δημιουργικό και
ευτυχισμένο.
Είθε η φετινή Λαμπρή να αποτελέσει ένα μήνυμα
αναγέννησης για όλη την οικουμένη.

Καλή
Ανάσταση
και καλό
Πάσχα!
Η πρόεδρος της Κυπριακής
Κοινότητας Τορόντο, Ειρήνη
Ραμφάλη και το Διοικητικό
Συμβούλιο εύχονται στα
μέλη τους και σε όλους τους
ομογενείς Καλό Πάσχα.
Ας αποτελέσει το ελπιδοφόρο και
χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης
πηγή έμπνευσης και πίστης στην
κοινή μας προσπάθεια για την
ελευθερία της Κύπρου μας.
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259 Ellesmere Rd. Toronto ON, M1R4E4
www.kostasgreekbakery.com

Μοναδικές γεύσεις
με φρέσκα αγνά
υλικά!

Οι ιδιοκτήτες και
το προσωπικό των
καταστημάτων «Kostas Meat
Market & Deli» και «Kostas
Bakery», εύχονται στους
πελάτες τους και σε όλη την
ομογένεια, Καλή Ανάσταση
και χαρούμενο Πάσχα!
For the safety of our
community, we are now
starting to do deliveries for
any of our products at Kostas
meat market. You can simply
order anything from us by
calling our store.

Best Quality Meat Products - Retail - Wholesale

259 Ellesmere Rd. Toronto ON, M1R4E4
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Καλό Πάσχα!

Σήµερα είναι Πασχαλιά κι αν η ευχή µας πιάνει,
το τέλος κάθε γολγοθά εύχοµαι να σηµάνει.
~ Κρητική μαντινάδα
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Now Deoliivnegr y!
Home D
!
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Η Διεύθυνση και το προσωπικό
του γνωστού Εστιατορίου
“The Greek Grill” εύχονται στην
εκλεκτή πελατεία τους και σε
όλους τους Έλληνες
Καλή Ανάσταση και ένα
χαρούμενο Πάσχα!
128 O’Connor Drive. Toronto, ON M4J 2S4 Telephone: (416)-461-5200
Email: info@greekgrilltoronto.com

Website: www.greekgrilltoronto.com
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Address: 207-4002 Sheppard Ave. East.
Telephone: 416 297 6568
Email: aris.babikianco@pc.ola.org
Web: www.arisbabikianmpp.ca

Εύχομαι σε όλον το Ελληνισμό η Ανάσταση
του Κυρίου να φέρει υγεία και ειρήνη.
Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα!

Wishing my Greek friends and their families a very Happy
Easter. May this blessed day bring into your lives the joy
of the Easter miracle and renewed hopes and dreams
to lead you to success and prosperity. May you find
goodness and happiness even in the toughest of times.

30 Απριλίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος

Κορυφαία Ποιότητα Αριστα
αποτελέσματα Από το 1975
Οι ιδιοκτήτες, Νέαρχος Χατζηνικολάου και
Αθανάσιος Παναγόπουλος με τις οικογένειες τους,
το προσωπικό και τους συνεργάτες τους εύχονται
σε όλη την Ομογένεια και την Εκλεκτή Πελατεία
τους το Φως της Ανάστασης να φωτίζει τις ζωές
όλων και να χαρίζει υγεία, οικογενειακή ευτυχία και
επαγγελματική προκοπή.
Καλό Πάσχα!
SPECIALIZING IN UNI-BODY FRAMES

123 Laird Dr, East York Tel: (416) 421-7121
Email: laird@lairdautobody.com
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MINOAN

DESIGN BUILD INC.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

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

Free estimates
Η πρόεδρος του συλλόγου Νομού Λαρίσης “Τα Τέμπη”
Στέλλα Δασκαλάκη, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιου σας
εύχονται από καρδιάς καλές γιορτές, καλή Ανάσταση
υγεία και ευτυχία.
Το φως της Ανάστασης ας πλημμυρίσει τις καρδιές
όλων μας, με αληθινή αγάπη και να γίνει πηγή ελπίδας,
αισιοδοξίας και δύναμης, ώστε ενωμένοι
να ξεπεράσουμε τις δοκιμασίες που
αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία.
Με το καλό να ξανασμίξουμε.

Ο ιδιοκτήρης της εταιρίας Μιχάλης Φραγκιαδάκης
εύχεται στην πολυάριθμη πελατεία του και σε όλο
τον Ελληνισμό το Άγιο Φως της Ανάστασης να
γεννήσει στις ψυχές όλων μας αγάπη και ελπίδα
για την ζωή. Καλό Πάσχα!

Σας ευχαριστούμε για τη
συνεχόμενη υποστήριξη σας
Η Διεύθυνση, το προσωπικό και οι
εργαζόμενοι στην Ελληνική εταιρία
εισαγωγής τροφίμων, «Kariba Foods»,
σας εύχονται Χρόνια
Πολλά και Καλό Πάσχα!
Η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει σε όλο
τον κόσμο, υγεία, αγάπη και ειρήνη.
185 Brimley Rd, Scarborough ON
(416) 264-3434

Ότι λιχουδιά σκεφτείς στον “Kariba” θα τη βρεις!
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Το 1949 στην Ελλάδα μέσα στο καμίνι του
εμφυλίου πολέμου και ενώ οι Αμερικάνοι είχαν μπει για τα καλά στα μέσα και στα έξω
του κράτους, ο τότε υπουργός στρατιωτικών Παναγιώτης Κανελλόπουλος είπε το
περίφημο «στρατηγέ μου ιδού ο στρατός
σας» προς τον Αμερικάνο στρατηγό Βαν
Φλιντ σε μία επιθεώρηση που έκαναν στον
Ελληνικό στρατό και που συμβόλιζε την παράδοσή του στους Αμερικάνους.
Εβδομήντα δύο χρόνια μετά, αυτό το
δόγμα συνεχίζεται από τις Ελληνικές
κυβερνήσεις με τον πιο απαίσιο δουλοπρεπή και ταπεινωτικό τρόπο προς το
κάθε Αμερικανό στρατηγό ή ακόμα και
κλητήρα.
Τα χαϊδέματα και τα γελάκια του Μητσοτάκη
στη Σούδα συνοδευόμενα από υποκλίσεις
υποτέλειας προς τον Αμερικάνο πρέσβη
Τζέφρι Πάιατ, συνεχίζονται αν και πέρασαν
από τότε δεκαετίες πολιτικής και εθνικής
υποτέλειας. Ο επίλεκτος αντιπρόσωπος
της Αμερικανικής διπλωματίας ο οποίος
όχι μόνο αντιπροσωπεύει τα στρατιωτικά,
πολιτικά αλλά και οικονομικά συμφέροντα
των μονοπωλίων των ΗΠΑ, είναι από τους
λίγους Αμερικανούς ο οποίος από το γραφείο του στην Αθήνα, έχει περιοδέψει περισσότερο από άλλους προκατόχους του
σε όλες τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις της
Ελλάδας.
Μαζί με τον πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη επισκέφτηκε την Ανδραβίδα στην άσκηση της αεροπορίας και δήλωσε: «Σήμερα η
αμυντική μας σχέση είναι από τις ισχυρότερες στην Ευρώπη. Επενδύουμε σε
αυτή τη σχέση διότι μια ασφαλέστερη
Ελλάδα είναι επίσης προς όφελος της
Αμερικής. Είναι καλό για την περιοχή.
Είναι καλό για το ΝΑΤΟ» τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ.
“Θέλει η ..... να κρυφτεί....... (στα αποσιωπητικά βάλτε όποια λέξη θέλετε) αλλά η χαρά
δε την αφήνει” όπως λέει και ο σοφός λαός.
Ο κύριος Αμερικάνος πρέσβης δεν μασάει τα λόγια του και τόνισε χαρακτηριστικά
ότι υπάρχουν στρατηγικά συμφέροντα τα
οποία εκτείνονται σε μια μεγάλη και στρατηγικά σημαντική περιοχή από τη Μεσόγειο
στα Βαλκάνια, τον Περσικό Κόλπο και πέρα
από αυτόν.
Τα Ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ δεν
μπορεί να τα κρύψει ο πρέσβης.
Εκεί που υπάρχουν πλουτοπαραγωγικές
δυνατότητες σε οποιαδήποτε άκρη της γης,
τις διεκδικούν.
Με ενθουσιασμό και μεγάλη χαρά ο κύριος
Πάϊατ συνεχάρη την Ελλάδα ότι χτίζει γέφυρες μεταξύ των εταίρων του ΝΑΤΟ όπως και
«σημαντικών περιφερειακών εταίρων όπως
το Ισραήλ, τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα
και την Κύπρο».
Ο κύριος αυτός δεν αγνοεί το δράμα του
Παλαιστινιακού λαού στα κατεχόμενα εδάφη από το Ισραήλ, όπως επίσης και την
κατοχή της Κύπρου από τις δυνάμεις της
Τουρκίας αλλά η Αμερικάνικη πολιτική υπαγορεύει να μη γίνεται κουβέντα ενάντια στο
Ισραήλ και κλείνει τα αυτιά στο δράμα των
Κυπρίων.
Σε αυτή την ομιλία ο Έλληνας πρωθυπουργός το μόνο που έκανε ήταν να φουσκώσει
από υπερηφάνεια ότι οι Αμερικανοί επικροτούν το έργο του. Ειδικά στο σημείο αυτό
της ομιλίας ο πρέσβης αναφέρθηκε στο
ότι « ότι οι δεσμοί μεταξύ των ΗΠΑ και της
Ελλάδας ανθίζουν τα τελευταία χρόνια και
αυτός είναι ο λόγος που στηρίζουμε τόσο
πολύ τις επενδύσεις που κάνει η Ελλάδα
για να αναβαθμίσει τις δυνάμεις της ύστερα
από μία δεκαετία οικονομικής κρίσης. Ένα
εξαιρετικό παράδειγμα είναι η αναβάθμιση

Ο Καλός κύριος πρέσβης Πάϊατ
Πλάτων Ρούτης
proutis0107@rogers.com
85 μαχητικών αεροσκαφών
F-16 στην κατηγορία Viper.
Σε ότι αφορά τα εξοπλιστικά
προγράμματα της Ελλάδας
αλλά και τις συζητήσεις για
επιπρόσθετες επενδύσεις
ο πρέσβης είναι απολύτως
ενήμερος. Ο ίδιος κάνει
σαφή αναφορά στο ενδεχόμενο συμμετοχής της χώρας
μας στο πρόγραμμα για τα
F-35. Δεν σταμάτησε όμως
εκεί. Έβγαλε και πρότεινε μια
λίστα για πολεμικές επενδύσεις. Σαν ένας καλός πωλητής (salesman) προτείνει:
«Ακόμα και πέρα από την
αναβάθμιση Viper, η Ελλάδα
δείχνει ισχυρή δέσμευση στην αναβάθμιση
των δυνατοτήτων της.
Η αγορά του κορυφαίου ελικοπτέρου ανθυποβρυχιακού πολέμου ΜΗ-60 Romeo θα
συνδυαστεί άψογα με τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη Ρ-3Β Orion δίνοντας στην Ελλάδα
αξεπέραστη ικανότητα ελέγχου θαλάσσιας
περιοχής.»
Μάλιστα, ο κ. Πάιατ κάνει σαφή αναφορά
στο πρόγραμμα για τα F-35 λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η έξυπνη χρήση από την Ελλάδα συστημάτων από το πλεόνασμα των
αμερικανικών δυνάμεων όπως τα 70 ελικόπτερα Kiowa OH-58 Warrior, τα 10 ελικόπτερα CH-47 Chinook, σκάφη Ειδικών Επιχειρήσεων και αεροκινητήρων θα αυξήσει
δραματικά τις ικανότητες της Ελλάδας έναντι
λογικού κόστους (εκπτώσεις στην αγορά). Η
αμερικανική κυβέρνηση επίσης πρόσφατα
ενέκρινε την παραχώρηση 1.200 Μ-117 τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού για τον Ελληνικό Στρατό. Και στο
μέλλον περιμένουμε να υποδεχθούμε την
Ελλάδα στο πρόγραμμα του F-35, το οποίο
είναι φυσική προέκταση της αναβάθμισης
των F-16 σε Viper. Και μην ξεχνάτε ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι πολύ εστιασμένη
στην προσφορά μας για το Πρόγραμμα του
Πολεμικού Ναυτικού για τον Εκσυγχρονισμό
των Ελληνικών Φρεγατών που εκπροσωπεί
την ευκαιρία μιας ολόκληρης γενιάς να επεκτείνουμε τη ναυτική μας σχέση».
Ενδιαφέρεται κανείς εν μέσω της πανδημίας για τα κρεβάτια στα νοσοκομεία, για
τα νοσοκομειακά οχήματα, για τις πρώτες βοήθειες και μεταφορά ασθενών;
Δε ξέρω τι σας θυμίζει αυτό, αλλά εμένα μου
θυμίζει τον πατέρα που παίρνει τον γιο να
του αγοράσει ένα παντελόνι από το μαγαζί
κι ο πωλητής προσπαθεί να πείσει τον πατέρα ότι το παιδί χρειάζεται και ένα ζευγάρι
παπουτσάκια. Αφού λοιπόν τον πείθει για
τα παπουτσάκια μετά του λέει και για μία
όμορφη μπλουζίτσα που πάει με το παντελονάκι του παιδιού μαζί καθώς και για ένα
πουκαμισάκι κι έτσι θα είναι όπως πρέπει.
Τελικά ο πατέρας βγαίνει από το μαγαζί με
τον πιτσιρικά ντυμένο με καινούργια ρούχα,
τον πωλητή ευχαριστημένο και τον ίδιο τον
πατέρα να σκέφτεται τι να κόψει από την οικογένεια για τα έξοδα που έκανε για τα ρούχα του μικρού. Ίσως να σας φανεί παράξενο
αλλά πιστέψτε με μιλάω από εμπειρία.
Η Ελλάδα βγαίνοντας από μία οικονομική
κρίση και εν μέσω της πανδημίας του Κορωνιού δέχεται τις προκλήσεις των Αμερικανών
για περισσότερες στρατιωτικές επενδύσεις.

επίπεδο, έχουν δεσμευθεί να ανανεώσουν
τη διάρκεια και το περιεχόμενο της συμφωνίας MDCA. Η σχέση μας στον τομέα της
ασφάλειας δεν είναι μόνο εξοπλιστική. Έχει
να κάνει με τα κοινά μας στρατηγικά συμφέροντα και τις αξίες που ενώνουν τις χώρεςμας 200 χρόνια τώρα. Όταν οι Ηνωμένες
Πολιτείες και η Ελλάδα συνεργάζονται, δεν
υπάρχει όριο στο τι μπορούμε να πετύχουμε, και έτσι αυξάνεται η ασφάλεια στην περιοχή μας και στον κόσμο».

Αναφορά στην Ελληνική
Επανάσταση

Προμηνύεται καινούργια οικονομική κρίση χειρότερη από την προηγούμενη με την
κυβέρνηση να σφυρίζει αδιάφορα. Ένα καινούργιο μνημόνιο είναι στα σκαριά και είναι
σαν να πηγαίνεις στην τράπεζα να ζητήσεις
δάνειο για να ξεπληρώσεις ένα άλλο μεγάλο
δάνειο χωρίς να έχεις τα έσοδα, βέβαια αυτά
θα βγουν από το ξεζούμισμα του λαού.
Αλλά δεν είναι μόνο η σημερινή κυβέρνησή της Νέας Δημοκρατίας που είναι στα
κουχούζ με τον Αμερικάνο πρέσβη. Με την
«αριστερή» κυβέρνηση έπινε ο τότε πρωθυπουργός Τσίπρας το ουίσκι του με τον φίλο
Πάιατ. Υπενθυμίζεται ότι αυτοί υπέγραψαν
σχετικά με την ελληνοαμερικανική συμφωνία αμυντικής συνεργασίας MDCA, και τα
σενάρια ήταν τα εξής:
• Την επέκταση της αμερικανικής ναυτικής βάσης στη Σούδα με σκοπό την
κατασκευή νέων υποδομών που θα δώσουν τη δυνατότητα στην Ελλάδα για
την κατασκευή δεύτερου ναυστάθμου
του Πολεμικού Ναυτικού στην Κρήτη.
• Την προοπτική δημιουργίας ναυτικής βάσης στον Βόλο προκειμένου να
έχει άμεση πρόσβαση η 32η ταξιαρχία
πεζοναυτών.
• Το ενδεχόμενο κατασκευής ναυπηγείου
στην Καβάλα.
• Επίσης και επιπλέον στρατιωτικές διευκολύνσεις στις αμερικανικές δυνάμεις
στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας«Αυτή η πρόοδος στηρίζεται στην ανανεωμένη μας Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας (MDCA) που στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα σε υποθετικούς αντιπάλους ότι
η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι
μαζί και ισχυρές. Λόγω της ανανέωσης της
MDCA μπορέσαμε να ορίσουμε ως βάση
του πλοίου USS Hershel «Woody» Williams
στη Σούδα. Επεκτείναμε τη χρήση του εμπορικού λιμένα της Αλεξανδρούπολης που
προσφέρει εξαιρετικά πλεονεκτήματα και
εναλλακτική όδευση για τη μεταφορά εξοπλισμού και προσωπικού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην περιοχή της Μαύρης
Θάλασσας.
Έχουμε ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις
υποδομών στο Στεφανοβίκειο και έχουμε
σχέδια να κάνουμε το ίδιο στην Αεροπορική
Βάση Λάρισας και στο συγκρότημα του προβλήτα Μαράθι της Σούδας στους επόμενους
μήνες», αναφέρει καταλήγοντας ο Τζέφρι
Πάϊατ και σημειώνει:
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα θα
κάνουν τόσα πολλά ακόμη πράγματα μαζί.
Γι’ αυτό οι κυβερνήσεις μας, στο υψηλότατο

Δεν παρέλειψε ο πρέσβης να αναφερθεί
στην Ελληνική επανάσταση του 1821 και
αφηγείται: «Καθώς πετούσαμε πάνω
από τον Κόλπο του Ναβαρίνου με το
F-16 εξήγησα στον πιλότο μου την αποφασιστικήΕπανάσταση που έγινε πριν
από 200 χρόνια και τις κοινές αξίες και
τη φιλία που ενώνουν τις χώρες μας
από τότε. Και ίσως δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη των κοινών αξιών και
της εμπιστοσύνης που έχουμε μεταξύ
μας από την περίπτωση των πολλών
κοινών στρατιωτικών ασκήσεων», τόνισε και συνέχισε: «Σύντομα θα επιστρέψω
στην Αλεξανδρούπολη για την άσκηση
Defender Europe 2021. Αυτή η μεγάλης
κλίμακας άσκηση του αμερικανικού στρατού, που συμπεριλαμβάνει περισσότερους
από 28.000 στρατιωτικούς από 26 χώρες,
θα χρησιμοποιήσει κομβικές διαδρομές σε
ξηρά και θάλασσα που ενώνουν την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, αποδεικνύοντας άλλη μια φορά τη σημαντική θέση
της Ελλάδας στο σημείο συνάντησης των
ηπείρων καθώς και τη στρατηγική αξία της
Αλεξανδρούπολης».
Δηλαδή κύριε πρεσβευτή έτσι βλέπετε
εσείς οι Αμερικάνοι τις κοινές αξίες που
δένουν και τσιμεντώνουν τις σχέσεις
δύο λαών;
Οι κοινές αξίες και η εμπιστοσύνη μεταξύ
δύο λαών δεν στηρίζονται στα στρατιωτικά γυμνάσια και στους εξοπλισμούς όπως
είπατε γιατί αυτές μυρίζουν αίμα και ανθρώπινη σάρκα. Οι κοινές αξίες και η εμπιστοσύνη στηρίζονται στην αλληλεγγύη και
στην αλληλοβοήθεια των λαών. Οι Έλληνες
δεν έχουν εχθρούς εκτός αν εσείς οι Αμερικάνοι τους δημιουργήσετε. Οι Έλληνες
είναι φιλήσυχος λαός που θέλει να ζήσει με
αρμονία με τους γείτονες του και με όλο τον
κόσμο. Πρέπει να δείτε την πρόσφατη πολιτική ιστορία της Ελλάδας και την ανάμειξή
σας στα εσωτερικά μας. Μας δημιουργήσατε μία φασιστική Χούντα στην Ελλάδα το
1967. Παρασύρατε τον Ελληνικό στρατό
παλαιότερα στην δεκαετία του 1950 στον
επεκτατικό σας πόλεμο με την Κορέα.
Εξακολουθείτε να έχετε μία ενεργή ανάμειξη στα εσωτερικά πολιτικά πράγματα στην
Ελλάδα. Είσαστε το πιόνι κύριε Πάϊατ των
Διεθνών Μονοπωλίων και η επέμβαση σας
στα Ελληνικά πράγματα δεν είναι προς το
καλό του λαού μας. Αν αγαπάτε τον Ελληνικό λαό (που μόνο για αστείο μπορεί να
ακουστεί) σας συμβουλεύω να διαβάσετε
τον Ισοκράτη στην επιστολή περί Ειρήνης
στον Αλέξανδρο.
Εμείς κύριε Πάϊατ σεβόμαστε του αρχαίους προγόνους μας και τους τιμούμε
διαβάζοντάς τους. Για αυτό κύριε Πάϊατ
να πάρετε τις στρατιωτικές σας βάσεις
που απειλούν την Ελλάδα αλλά και την
παγκόσμια ειρήνη και να σταματήσετε
τις Αμερικανιές σας. Δεν σας θέλει ο Ελληνικός λαός.
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Μαγειρίτσα
•

Αρνί Εξοχικό
•
•
•
•
•
•
•
•

2 κουταλιές της σούπας εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο
4 φλιτζάνια φρέσκο σπανάκι, στραγγισμένο και ψιλοκομμένο
4-5
κρεμμυδάκι
φρέσκα,
ψιλοκομμένα
1 σκελίδα σκόρδο, πολτοποιημένη
1/4 φλιτζάνι ξηρό λευκό κρασί
3/4 αλάτι κουταλάκι του γλυκού
1/2 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι
2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο άνηθο

•
•
•
•
•
•
•

1 κουταλάκι αποξηραμένη ρίγανη
8 φύλλα ζύμης, αποψυγμένα και σε
θερμοκρασία δωματίου
1/2 φλιτζάνι λιωμένο βούτυρο
2 φλιτζάνια ψιλοκομμένο αρνίσιο
κρέας
4 ροδέλες ώριμης ντομάτας (πάχος
1/4 ίντσας)
4 φέτες Κεφαλοτύρι ή Ρομάνο (πάχος 1/4 ίντσας)
4 φέτες πιπεριά (πάχος 1/4 ίντσας)

1.
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά,
προσθέστε λάδι και θερμάνετα για 30 δευτερόλεπτα.
Προσθέστε τα, σπανάκι,
κρεμμύδια και σκόρδο και
μαγειρέψτε για 5-6 λεπτά.
Πήτερ
Προσθέστε κρασί και μαΜινάκης
γειρέψτε για 2-3 λεπτά.
Προσθέστε το αλάτι και το
πιπέρι, τον άνηθο και ρίγανη, αφήστε τα να
πάρουν μια βράση και βάλτε τα στην άκρη.
2.
Προθερμάνετε τον φούρνο στους 375 ° F. Τοποθετήστε το φύλλο σε μια καθαρή
επιφάνεια εργασίας και καλύψτε τα φύλλα με μια ελαφρώς υγρή πετσέτα τσαγιού για να
μην τα στεγνώνετε. Πάρτε ένα φύλλο, τοποθετήστε το στην επιφάνεια εργασίας και απλώστε με βούτυρο. Πάρτε ένα δεύτερο φύλλο, τοποθετήστε το πάνω από το πρώτο φύλλο
και απλώστε με βούτυρο.
3.
Τοποθετήστε το 1/4 του αρνιού στο φύλλο περίπου 5 ίντσες από το κάτω μέρος
και αφήστε 2 ίντσες στην αριστερή και δεξιά πλευρά. Αναλογία αρνί με 1/4 του σπανακιού,
μια φέτα ντομάτας, μια φέτα τυρί και μια φέτα κόκκινη πιπεριά. Διπλώστε τις κάτω 5 ίντσες
από το φύλλο πάνω από το γέμισμα και στη συνέχεια διπλώστε στην αριστερή και τη δεξιά
πλευρά. Στη συνέχεια, ανεβάστε το φύλλο για να δημιουργήσετε μια δέσμη. Τοποθετήστε
τη δεσμίδα με την πλευρά ραφής προς τα κάτω σε ένα φύλλο ψησίματος. Επαναλάβετε
αυτό ακόμη 3 φορές.
4.
Απλώστε στις κορυφές των δεσμίδων βούτυρο και ψήστε στη μεσαία σχάρα για
25-30 λεπτά ή μέχρι να χρυσίσουν.
5.
Σερβίρετε αμέσως ή ζεστό.

Τιραμισού με Λεμόνι – Μαστίχα
•
•
•
•

•
•

Για το Σιρόπι
2 1/2 φλιτζάνια νερό
1 κούπα ζάχαρη
3-4 φέτες λεμονιού
1/4 φλιτζάνι λικέρ μαστίχας (επιλέξτε
μια γλυκιά μάρκα μαστίχας, καθώς
ορισμένες γεύσεις είναι δυνατές και
δεν είναι κατάλληλες για αυτό το
επιδόρπιο)
χυμό 1/2 λεμονιού
Για την Κρέμα λεμονιού
5 μεγάλα αυγά, χωρισμένοι οι κρόκοι

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 – 8 0ζ. συσκευασίες κρήμ τσηζ
3/4 έως 1 φλιτζάνι ζάχαρη άχνη
1 – 8 oz. δοχείο τυριού Mascarpone
1 ή 2 δόσεις λικέρ μαστίχας
ξύσμα 1 λεμονιού
χυμό 1/2 λεμονιού
Για τη βάση
36-40 μπισκότα Savoiardi lady finger
Για την κρούστα
ξύσμα 1 λεμονιού
12-15 ψιλοκομμένες γκοφρέτες cafe
style cream wafers

1.
Πρώτα φτιάξτε το σιρόπι προσθέτοντας το νερό, τη ζάχαρη, τις φέτες λεμονιού
σε ένα δοχείο και βράζετε. Στη συνέχεια, μειώστε σε λίγο για να μαγειρέψετε για άλλα 6
λεπτά. Αφαιρέστε από τη φωτιά, προσθέστε
το χυμό λεμονιού και το λικέρ της μαστίχας και
κρατήστε το στην άκρη.
2.
Σε ένα μεγάλο μπολ, προσθέστε τους κρόκους αυγού, το κρημ τσήζ και
Mascarpone, τη ζάχαρη άχνη και μια καλή
δόση λικέρ μαστίχας με το ξύσμα λεμονιού και
ανακατέψτε μέχρι να αποκτήσουν κρεμμώδη
υφή. Σε ένα άλλο μπολ (βεβαιωθείτε ότι είναι
πολύ καθαρό) προσθέστε χυμό λεμονιού,

•
•
•

1 κιλό εντόσθια (συκώτι, καρδιά,
πνεύμονες κ.λπ.) 1 κεφαλι αρνιού και
1 κιλό ώμος
3 ματσάκια κρεμμυάκια φρέσκα,
ψιλοκομμένα
1/2 μάτσο φρέσκο μαϊντανό,
ψιλοκομμένο
1/2 κεφάλι μαρουλιού, ψιλοκομμένο

•
•
•
•
•
•

1/2
μάτσο
φρέσκο
άνηθο,
ψιλοκομμένο
1/2 φλιτζάνι ρύζι Arborio
3 λίτρα νερό και πιπέρι 2 κουταλιές
της σούπας.
Βούτυρο
2 αυγά
Χυμός από 1 1/2 λεμόνια

1. Βράζουμε τα εντόσθια, προσθέτουμε αλάτι
και σιγοβράζουμε για 90 λεπτά ή έως ότου το
κρέας είναι αρκετά μαλακό για να ξεφλουδίσει
από το κόκαλο. Αφαιρούμε τον αφρό καθώς
σχηματίζεται στην επιφάνεια.
2. Στραγγίζουμε το απόθεμα από το κρέας και
βάζουμε στο ψυγείο τη νύχτα. Την επόμενη
μέρα θα μπορούμε να αφαιρέσουμε το υπερβολικό λίπος από το απόθεμα. Κόβουμε τα εντόσθια και το αρνί σε μικρά κομμάτια, μπουκιές
και κρατάμε στην άκρη τα οστά.
3. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, προσθέτουμε το βούτυρο σε μέτρια υψηλή φωτιά και προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια, το μαρούλι, το μαϊντανό και τον άνηθο και σιγοβράζουμε μέχρι
να μαλακώσουν (περίπου 15 λεπτά).
4. Προσθέτουμε το ρύζι και τα κομμάτια αρνιού και βράζουμε. Σιγοβράζουμε για άλλα 1520 λεπτά και ρυθμίζουμε το αλάτι και το πιπέρι. Κατεβάζουμε από τη φωτιά και διατηρούμε
στην άκρη.
5. Ετοιμάζουμε το αυγολέμονο χτυπώντας τα ασπράδια σε ξεχωριστό μπολ και προσθέτουμε το κρόκο και μετά αργά αργά το χυμό λεμονιού ενώ χτυπάμε.
6. Παίρνουμε μια κουτάλα από τη σούπα και την προσθέτουμε στο αυγολέμονο ενώ συνεχίζουμε να το χτυπάμε. Τώρα προσθέτουμε το περιεχόμενο του μπολ πίσω στη σούπα
και ανακατεύουμε τη σούπα για περίπου 5 λεπτά για να σχηματίσουμε μια όμορφη κρούστα από αυγολέμονο.
7. Σερβίρουμε τη σούπα ζεστή σε μπολ, συνοδευόμενη από τα εντόσθια, φέτες λεμονιού
και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.

Τζατζίκι
•
•
•
•

500 γρ. απλού γιαουρτιού
1-2 σκελίδες κοπανισμένο σκόρδου
(ανάλογα με το πώς σας αρέσει το
σκόρδο)
1/2 αγγλικό αγγούρι τριμμένο
2
κουταλιές
της
σούπας.

•
•
•
•

ψιλοκομμένο φρέσκο άνηθο
λίγο ούζο
χυμό λεμονι για γεύση
αλάτι
1/4 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο

1.
Ένα καλό τζατζίκι απαιτεί να χρησιμοποιείτε στραγγιστό γιαούρτι. Αγοράστε
στραγγισμένο γιαούρτι ή πάρτε το απλό γιαούρτι και ρίξτε το σε ένα μεταλλικό σουρωτήρι, για τουλάχιστον 12 ώρες για το τελικό
παχύ, αποτέλεσμα.
2.
Το επόμενο βήμα είναι να πάρετε το
αγγούρι και να αφαιρέσετε τους σπόρους αν
υπάρχουν και στη συνέχεια να το τρίψετε και
να το βάλετε στο σουρωτήρι. Πασπαλίζουμε λίγο αλάτι για να κατεβάσει την υγρασία.
Αφήνουμε το αγγούρι για 30 λεπτά να στραγγίξει και χρησιμοποιούμε ένα πανί τυριού ή
τα χέρια σας για να συμπιέσουμε το νερό.
3.
Προσθέτουμε το τριμμένο αγγούρι στο γιαούρτι και προσθέστε τώρα 1-2 σκελίδες κοπανισμένου σκόρδου, τον ψιλοκομμένο άνηθο, αλάτι στη γεύση, το χυμό λεμονιού,
το ελαιόλαδο και τέλος, λίγο ούζο…. Δίνει στο Τζατζίκι σας αυτό το "je ne sais quoi"!
4.
Περιχύνουμε με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, γαρνίρουμε με άνηθο και σερβίρουμε με φρυγανισμένη πίτα.
ασπράδια αυγών και κτυπήστε μέχρι να σχηματιστούν δύσκαμπτες κορυφές. Με γρήγορες
κινήσεις αναμείξτε το κρήμ τσηζ στα ασπράδια αυγού.
3.
Βυθίστε τις δύο πλευρές των μπισκότων στο σιρόπι και βάλτε ένα στρώμα στο
κάτω μέρος ενός Pyrex περίπου 8 X 15 . Βεβαιωθείτε ότι τα cookies είναι διατεταγμένα
σε σφιχτές, ίσιες σειρές. Τώρα απλώστε ένα στρώμα κρέμας πάνω από τα μπισκότα και
απλώστε ομοιόμορφα με μια σπάτουλα. Επαναλάβετε τοποθετώντας ένα άλλο στρώμα
βουτηγμένων μπισκότων ακολουθούμενο από ένα στρώμα μίγματος κρέμας. Τοποθετήστε το στο ψυγείο (καλυμμένο) όλη τη νύχτα για να σκληρύνει.
4.
Την επόμενη μέρα, ξεσκεπάστε λίγο πριν το σερβίρετε, κόψτε τα wafer κρέμας και
μετά ξύστε 1 λεμόνι και απλώστε το σε όλο το Tiramisu. Σερβίρετε δροσερό ή σε θερμοκρασία δωματίου.
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Χτυπητή

Μπουγιουρντί
•
•
•
•
•

(ποσότητα για 1 πιάτο ορεκτικό)
1 ντομάτα, αποφλοιωμένη και κομμένη σε κύβους
1 πλάκα τυριού φέτας
φέτες από τυρί Κασέρι
μερικές φέτες πράσινης πιπεριάς

•
•
•
•
•

Μπουκόβο (νιφάδες τσίλι)
1 κουταλιά της σούπας. Ελαιολάδου
Ρίγανη
1 μικρό σκεύος για το φούρνο
Προθερμασμένος φούρνος 400F

1.
Προθερμαίνετε το φούρνο σας στους 400F.
Τοποθετήστε τη μισή ποσότητα από τις τεμαχισμένες ντομάτες στο κάτω μέρος του σκεύους για το
φούρνο.
2.
Προσθέστε ένα στρώμα από τις φέτες τυριού κασέρι, έπειτα προσθέστε (φέτες) τη φέτα.
3.
Προσθέστε το άλλο μισό από τις ντομάτες
πάνω από τη φέτα.
4.
Τώρα προσθέστε τις υπόλοιπες φέτες από
το κασέρι και τις πράσινες πιπεριές.
5.
Απλώστε το ελαιόλαδο και τρίψτε από
πάνω τη ρίγανη και το μπούκοβο.
6.
Τοποθετήστε το καπάκι (ή καλύψτε καλά
με το φύλλο ψησίματος) και ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο για 20 λεπτά.
7.
Σερβίρετε αμέσως με άφθονο ξεροψημένο ψωμί.

•

(12 άτομα – 3 ίντσες μπωλ πυρίμαχα)
5 φλιτζάνια γάλα σε σκόνη
2 κουταλιές εκχύλισμα βανίλιας
200 γραμμάρια ζάχαρης
4 αυγά

•
•
•
•

8 κρόκους αυγών
1 φλιτζάνι ζάχαρη
2 κουταλιές νερό
Προθερμάνετε το φούρνο στους 350
βαθμούς Φαρενάιτ.

Χρειαζόμαστε τρία συστατικά για αυτήν τη συνταγή: τυρί φέτα, μυζήθρα (ρικότα)
και ψητές καυτές πιπεριές μπανάνας.

1.
Πρώτα, ψήνουμε τις καυτές πιπεριές μπανάνας στη σχάρα αερίου ή ξυλάνθρακα. Στη συνέχεια, τις τοποθετούμε σε μια
πλαστική ή χάρτινη σακούλα και τις αφήνουμε να ιδρώσουν για τουλάχιστον μισή ώρα ή
μέχρι να κρυώσουν αρκετά για να μπορούμε
να τις επεξεργαστούμε.
2.
Ξεφλουδίζουμε εύκολα τις καυτές
πιπεριές. Μου αρέσει να ψιλοκόβω μερικές
πιπεριές μπανάνας στον επεξεργαστή τροφίμων να τις βάζω στην άκρη καθώς προετοιμάζω τα υπόλοιπα συστατικά της χτυπητής.
3.
Τώρα παίρνουμε ίση ποσότητα Φέτας και Μυζήθρας και προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και αρχίζουμε να λιώνουμε τα τυριά με το πιρούνι μέχρι να ενσωματωθούν και να
μαλακώσουν.
4.
Προσθέτουμε μερικές πιπεριές σε μικρές ποσότητες, ανακατεύουμε και δοκιμάζουμε. Συνεχίζουμε να προσθέτουμε μέχρι να επιτύχουμε το επιθυμητό βαθμό καυτερού.
Εάν το μείγμα είναι λίγο σκληρό, ρίχνουμε αργά λίγο ελαιόλαδο και ανακατεύουμε.

Χωριάτικη σαλάτα

Κρέμα καραμελέ στο φούρνο
•
•
•
•
•
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•
•
•

( 4 άτομα)
2 μεγάλες, ώριμες ντομάτες, ξεπλυμένες και κομμένες σε 6 φέτες
1 αγγούρι, πλένουμε καλά κομμένο
σε φέτες
2 γλυκές πιπεριές μπανάνας, σε φέτες ή 1/2 φλιτζάνι φέτες πράσινης
πιπεριάς
1 μεσαίο κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο

•
•
•
•
•

σε λεπτές φέτες
12 ελιές Καλαμάτας
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για γεύση
Φέτα, σερβίρεται σε κύβους, μπαστούνια ή πλάκες
θαλασσινό αλάτι για γεύση
2 κουτ. αποξηραμένη ελληνική
ρίγανη
γαρνιτούρα κάππαρη

1. Βάλτε τα αυγά και το 1 φλιτζάνι ζάχαρη σε ένα μπολ
•
•
από ανοξείδωτο χάλυβα και ανακατέψτε τα. Βάλτε το
γάλα σε μια μικρή κατσαρόλα και προσθέστε τη βανίλια
1.
Προσθέτουμε τις ντομάτες, τα αγγούσας. Σε μια μέτρια θερμότητα, φέρτε το γάλα σε σημείο
ρια,
τις
πιπεριές
και τα κρεμμύδια σε ένα μεγάλο
βρασμού. Αφαιρέστε το από τη θερμότητα. Ρίχνουμε το
μπολ
μαζί
με
τις
ελιές και πασπαλίζουμε με λίγο
γάλα πάνω από το μίγμα των αυγών ανακατεύοντας συθαλασσινό αλάτι. Τώρα περιχύνουμε με λίγο
νεχώς. Αφήστε το μίγμα να κρυώσει.
ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με λίγη αποξηρα2. Εν τω μεταξύ, κάντε την καραμέλα σας. Βάλτε τη ζάμένη ελληνική ρίγανη. Προσθέτουμε τη φέτα και
χαρη (200 γρ.) και το νερό σε ένα μικρό αντικολλητικό
ελιές, ρίχνουμε λίγο περισσότερο ελαιόλαδο στη
τηγάνι σε υψηλή θερμοκρασία. Περιμένετε έως ότου η
φέτα και πασπαλίζουμε με λίγο ελληνική ρίγανη.
ζάχαρη καραμελώσει και αλλάξει σε ένα καφέ χρώμα.
Γαρνίρουμε με κάππαρη.
Αφαιρέστε το τηγάνι από τη φωτιά και ρίξτε μια μικρή πο2.
Σερβίρουμε με καλό ψωμί.
σότητα καραμέλας στο κάτω μέρος κάθε μπωλ. Αφήστε
το να απλωθεί.
3.
Ρίξτε το μίγμα κρέμας πάνω από τη καραμέλα σε κάθε μπωλ. Ψήστε σε μια μπεν-μαρί γεμάτη στο μισό με νερό. Όταν ψηθεί αφήστε τις κρέμες να ξεκουραστούν στο ψυγείο
όλη τη νύχτα. Την επομένη με ένα μαχαίρι ξεκολλήστε τα τοιχώματα και αναστρέψτε την κρέμα στο πιάτο που θα τη σερβίρετε.
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Πώς γιορτάζεται το Πάσχα στην Ελλάδα;
Το Πάσχα (ονομάζεται και Λαμπρή
ή Πασχαλιά) θεωρείται από πολλούς
η πιο σημαντική
γιορτή του έτους
στην Ελλάδα. Το ΠάΓιάννης
Κακαγιάννης σχα γιορτάζονται τα
Πάθη, η Σταύρωση,
η Ταφή και τελικά η
Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Οι κυριότερες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας
αντιπροσωπεύουν και μία από τις ημέρες που πέρασε ο Ιησούς στην Ιερουσαλήμ κατά τον εορτασμό του εβραϊκού
από την ημέρα της εισόδου του στην
πόλη των Ιεροσολύμων μέχρι την Ανάσταση του.
Η Κυριακή του Πάσχα είναι η μεγάλη
γιορτή της Λαμπρής: από νωρίς το πρωί ο παραδοσιακός
οβελίας ψήνεται στη σούβλα ενώ γύρω από το εορταστικό
τραπέζι γλεντούν οικογένεια και φίλοι με τραγούδια και χορό.
Και τις υπόλιπες ημέρες, όμως, της Μεγάλης Εβδομάδας τα
έθιμα τηρούνται στην επαρχία και πολλά μέρη στην Ελλάδα
γιορτάζουν το Πάσχα με ξεχωριστό τρόπο.
Στη Ναύπακτο, το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, η περιφορά του Επιταφίου περνά από το λιμάνι, όπου αναμμένες
δάδες είναι τοποθετημένες στις τάπες του Κάστρου. Στο μέσο
της εισόδου του λιμανιού, οι δάδες σχηματίζουν μεγάλο σταυρό, που φωταγωγεί ολόκληρο το λιμάνι, δημιουργώντας ένα
επιβλητικό σκηνικό. Το έθιμο αποτελεί αναφορά στην ηρωική
προσπάθεια του μπουρλοτιέρη Ανεμογιάννη να πυρπολήσει
τη τουρκική ναυαρχίδα στον χώρο αυτό.
Στην

Πάτμο,

δώδεκα

μοναχοί

αναπαριστούν

τους

αποστόλους και ο Ηγούμενος πλένει τα πόδια τους στην
πλατεία την Μεγάλη Πέμπτη. Στην Κρήτη, όπως και σε πολλά
σημεία στην Ελλάδα, μια κούκλα κατασκευασμένη από παλιά
ρούχα καίγεται συμβολίζοντας το κάψιμο του Ιούδα.
Στην Κέρκυρα, ο πολιούχος της πόλης Άγιος Σπυρίδωνας
περιφέρεται την Κυριακή των Βαΐων και από το Σάββατο του
Πάσχα κεραμικά και κανάτες ρίχνονται στους δρόμους. Στη
Θράκη και τη Μακεδονία νέες γυναίκες φορώντας την παραδοσιακή ενδυμασία, που ονομάζεται Λαζαρινή, πάνε στα
γύρω χωριά τραγουδώντας παραδοσιακά τραγούδια του
Πάσχα.
Στη Σύρο γίνεται κάτι το ιδιαίτερο και ξεχωριστό. Οι δύο θρησκευτικές της κοινότητες, η Ορθόδοξη και η Καθολική, γιορτάζουν συγχρόνως τις μέρες του Πάσχα. Δύο καθολικοί και δύο
ορθόδοξοι επιτάφιοι ανταμώνουν κατά την περιφορά τους
στην πλατεία Μιαούλη, όπου γίνεται κατανυκτική δέηση.

Μοναδικό θέαμα προσφέρει και το έθιμο του ρουκετοπόλεμου το βράδυ της Ανάστασης. Οι επισκέπτες στη Χίο και
συγκεκριμένα στο Βροντάδο, αν επιλέξουν να παρακολουθήσουν αυτό τον ξεχωριστό πόλεμο από κοντινή −μόνο να είναι
ασφαλής η θέση− απόσταση θα μπορούν να ακούσουν και
τους ήχους των ρουκετών την ώρα που σκίζουν τον ανοιξιάτικο ουρανό και μέχρι να φθάσουν στο στόχο τους.
Στην Πάρο, κατά την περιφορά του επιταφίου της Μάρπησσας, γίνονται περίπου δεκαπέντε στάσεις. Σε κάθε στάση
φωτίζεται και ένα σημείο του βουνού, όπου τα παιδιά ντυμένα Ρωμαίοι στρατιώτες ή μαθητές του Χριστού, αναπαριστούν σκηνές από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, την προσευχή
στο Όρος των Ελαιών, το Μαρτύριο της Σταύρωσης και την
Ανάσταση.
Στην Ίο, την Κυριακή του Πάσχα, ο Δήμος διοργανώνει γλέντι
με αρνιά και κρασί, όπου όλοι −ντόπιοι κι επισκέπτες− είναι
καλοδεχούμενοι, ενώ τη δεύτερη ημέρα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ίου (Η Φοινίκη) αναβιώνει το παραδοσιακό έθιμο της
Κούνιας. Νεαρά κορίτσια του νησιού, ντυμένα με παραδοσιακές στολές, στήνουν κούνιες στο κέντρο της Χώρας και τα
παλικάρια τις κουνούν, ενώ οι κοπέλες τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια αγάπης.
Στις Γκαγκαλές Ηρακλείου πριν την ανάσταση όλα τα παιδιά
του χωριού μαζεύουν ξύλα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να καεί
και τα αφήνουν στο προαύλιο της εκκλησίας. Την παραμονή της Ανάστασης σχηματίζουν ένα βουνό από τα ξύλα και
στην κορυφή έχουν ένα σκιάχτρο με ένα παλιό κουστούμι
που συμβολίζει τον Ιούδα και την ώρα του «Χριστός Ανέστη»
βάζουν φωτιά και τον καίνε.

Στην Ελλάδα το βραβείο «Global Champion Award
for COVID-19 Crisis Management»
Κορυφαία διεθνή διάκριση, με ιδιαίτερη
σημασία για την ανάδειξη της Ελλάδας ως
παγκόσμιο παράδειγμα ασφαλούς ανοίγματος του τουρισμού, απένειμε στην Ελλάδα το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και
Τουρισμού (WTCC). Το βραβείο «Global
Champion Award for COVID-19 Crisis
Management» παρέλαβε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, σε ειδική εκδήλωση, στο πλαίσιο των εργασιών του ετήσιου οικουμενικού συνεδρίου του WTCC, το
οποίο φέτος διοργανώνεται στο Κανκούν
του Μεξικού.
Σχολιάζοντας τη βράβευση της Ελλάδας
από το WTCC, ο κ. Θεοχάρης επισήμανε τα
εξής:
«Νιώθω μεγάλη τιμή γι' αυτή την εξαιρετική
-και εξαιρετικά ουσιαστική- διάκριση για την
Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμά το Παγκόσμιο

Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού διότι
μου προσφέρει την ευκαιρία, υπό την ιδιότητά μου ως υπουργού Τουρισμού, να
δεχτώ αυτό το βραβείο εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, εκ μέρους ολόκληρης
της πατρίδας μου. Με το ‘Global Champion
Award for COVID-19 Crisis Management'
βραβεύεται ολόκληρος ο ελληνικός τουριστικός κλάδος. Το WTCC αναγνωρίζει την
προσπάθεια -την υπερπροσπάθεια καλύτερα- με την οποίαν οι εργαζόμενοι, οι επιχειρηματίες και όλοι όσοι εμπλέκονται στην
παροχή τουριστικών υπηρεσιών συνέβαλαν σε μια άνευ προηγουμένου επιτυχία για
την Ελλάδα.
Πετύχαμε όλοι μαζί να διατηρήσουμε ζωντανό το εθνικό τουριστικό προϊόν κατά
τη διάρκεια μιας πρωτοφανούς δύσκολης
περιόδου. Και ταυτόχρονα πετύχαμε να

κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο,
αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η υγειονομική ασφάλεια μπορεί να επιτευχθεί. Και
η ασφάλεια μπορεί με τη σειρά της να καταστήσει εφικτά τα ταξίδια, ακόμη και υπό
συνθήκες πολιορκίας από την πανδημία.
Παραλαμβάνοντας

το

σπουδαίο

αυτό

βραβείο, εκπροσωπώντας τη χώρα μου,
νιώθω πιο κοντά από ποτέ σε κάθε Έλληνα
και κάθε Ελληνίδα που εργάζεται στην εθνική τουριστική βιομηχανία, σε κάθε συμπολίτη μου που μοχθεί καθημερινά ώστε η Ελλάδα να δικαιώνει κατά τον καλύτερο τρόπο τις
προσδοκίες όλων όσοι την επισκέπτονται ή
σκοπεύουν να την επισκεφτούν από κάθε
γωνιά της γης. Το ‘Global Champion Award
for COVID-19 Crisis Management' αποτελεί
πιστοποίηση ότι η Ελλάδα είναι κορυφαίος
τουριστικός προορισμός, με υποδειγματική εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων,
με πρωτότυπες και καινοτόμες λύσεις, με
απαράμιλλο επίπεδο φροντίδας για κάθε
ταξιδιώτη, για κάθε οικογένεια ή συντροφιά τουριστών. Με τη σημερινή βράβευση
επισφραγίζεται ότι το 'brand name Ελλάδα'
δεν έχει αναδειχθεί τυχαία σε συνώνυμο της
ασφάλειας και των ξέγνοιαστων διακοπών».
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Ανοιχτά σύνορα από Ιούνιο με
πιστοποιητικό εμβολιασμού
Διαβατήριο για την ελευθερία ή
μήπως διάκριση εναντίον εκείνων που δεν έκαναν το εμβόλιο;
Όλα δείχνουν ότι το ευρωπαϊκό
πιστοποιητικό εμβολιασμού έρχεται για να …μείνει. Μεσογειακές χώρες, όπως η Ελλάδα, το
θεωρούν απαραίτητο για την
τουριστική σεζόν. Άλλες χώρες,
όπως η Γερμανία, κάνουν λόγο
για επιπλέον «διευκολύνσεις»
στον κάτοχο του πιστοποιητικού, όπως η επίσκεψη σε μουσεία, συναυλίες ή ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Σε κάθε περίπτωση, εξηγεί ο Ολλανδός
ευρωβουλευτής Γιερούν Λένερς, εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
(ΕΛΚ) στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών της Ευρωβουλής, το πιστοποιητικό δεν
πρέπει να κάνει διακρίσεις. «Κατ΄αρχάς θα
αλλάξουμε το όνομα και θα το ονομάσουμε
πιστοποιητικό Covid 19» λέει ο Ολλανδός
πολιτικός στη Deutsche Welle. «Για το Κοινοβούλιο είναι σημαντικό να μην γίνονται
διακρίσεις ανάμεσα σε εκείνους που έκαναν
και εκείνους που δεν έκαναν εμβόλιο. Θεωρούμε ότι ο κόσμος ούτως ή άλλως δεν
είχε επιλογή για το πότε θα κάνει εμβόλιο.
Οι νέοι άνθρωποι αναγκαστικά θα εμβολιαστούν μετά τους ηλικιωμένους. Εμείς
θέλουμε όχι μόνο να περιλαμβάνονται στο
πιστοποιητικό τα αρνητικά τεστ, αλλά να
γίνονται και δωρεάν. Μόνο έτσι θα αποφύγουμε πραγματικά τις διακρίσεις».
Την Τετάρτη,28.04 το Ευρωκοινοβούλιο
αναμένεται να εγκρίνει προσχέδιο για το
πιστοποιητικό εμβολιασμού, δίνοντας το
έναυσμα για μία διαπραγμάτευση με το
Συμβούλιο, που όλοι ελπίζουν να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Όπως λέει η ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη «το
πιστοποιητικό αυτό είναι το κλειδί για να
αρχίσουμε να αποκαθιστούμε σταδιακά μία
από τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας, που είναι η ελευθερία μετακίνησης εντός ΕΕ. Είναι
σημαντικό το γεγονός ότι μέσα από αυτήν
την επιλογή, που πρότεινε και υποστήριξε
θερμά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ευρώπη
αρχίζει να ξαναβρίσκει τον χαμένο της εαυτό. Νομίζω πως εκεί πρέπει να μείνουμε
κατ΄αρχήν». Από την πλευρά του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Κόκκαλης
θεωρεί το πιστοποιητικό μία «λύση ανάγκης». Και αυτό γιατί, όπως εξηγεί, «είναι
μία προσωρινή λύση για όσο κρατάει αυτή
η καταστροφή, αυτή η έκτακτη ανάγκη, εν
αναμονή των αλλαγών που πρέπει να κάνουμε για να βγούμε από αυτό που ονομάζουμε τον ‘καιρό των πανδημιών’. Και πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό: δεν μιλάμε για
το τέλος της πανδημίας και δυστυχώς δεν
είναι ούτε το εμβόλιο το τέλος, αλλά είναι
μόνο μία προσωρινή ανάπαυλα, να δούμε
πόσων μηνών...»
Ποιος προστατεύει τα προσωπικά
δεδομένα;
Αν έτσι είναι τα πράγματα, γίνεται ακόμα
πιο έντονη η ανησυχία για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων. Από όσα
γνωρίζουμε μέχρι στιγμής το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα εκδίδεται μόνο κατόπιν

αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και θα περιλαμβάνει τρία στοιχεία: τον τύπο και τη
δόση του εμβολίου, τα αρνητικά τεστ που
έχει κάνει και τα αντισώματα που διαθέτει
σε περίπτωση που έχει περάσει την ασθένεια. Όμως πολλοί φοβούνται ότι στο μέλλον η ψηφιακή μνήμη θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα εκτεταμένο βιβλιάριο υγείας,
περιλαμβάνοντας περισσότερα στοιχεία,
ίσως και ευαίσθητα ιατρικά και γενετικά
δεδομένα. «Δεν πρέπει να υποχωρήσουμε
καθόλου στην πρώτη δυσκολία από τους
κανόνες για τη συλλογή και χρήση δεδομένων που έχουν ψηφιστεί με τον κανονισμό
GDPR, που ήταν μία πολύ μεγάλη κατάκτηση ενόψει της νέας ψηφιακής εποχής» λέει
στη Deutsche Welle ο Πέτρος Κόκκαλης.
«Αντιθέτως είναι χρέος μας να αποδείξουμε
πως μπορούμε και να υπηρετήσουμε τη δημόσια υγεία, αλλά και να διαφυλάξουμε τα
προσωπικά δεδομένα των πολιτών».
Πολλές φορές το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνει ρόλο θεματοφύλακα των
προσωπικών δεδομένων και των ατομικών
ελευθεριών. Αρκεί όμως η εφαρμογή του
ούτως ή άλλως περίπλοκου κανονισμού
GDPR, για να προστατευθούν τα ευαίσθητα
δεδομένα του πολίτη σε ένα ψηφιακό πιστοποιητικό; «Εμείς είχαμε συνεχή διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας
Δεδομένων», διαβεβαιώνει ο Ολλανδός Γιερούν Λένερς «και έχουμε συμπεριλάβει τις
συστάσεις του στη νέα νομοθεσία. Σε γενικές γραμμές η αρχική πρόταση της Κομισιόν
παραμένει, αλλά έχουμε αλλάξει ορισμένα
σημεία και θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε μερικά ακόμη στη διαπραγμάτευση
με το Συμβούλιο. Αυτό το πιστοποιητικό δεν
παραβιάζει προσωπικά στοιχεία και ατομικά δικαιώματα, αλλά αντιθέτως μας βοηθά
να ανακτήσουμε και πάλι τα ατομικά μας
δικαιώματα και ιδιαίτερα την ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ».
Στη χώρα προέλευσης τα δεδομένα
Πού θα συγκεντρώνονται όμως τα δεδομένα του κάθε ενδιαφερόμενου; Στη χώρα
προορισμού, εκεί όπου πηγαίνει για τις διακοπές του, ή στη χώρα προέλευσης, όπου
κατά τεκμήριο έχει και τη μόνιμη κατοικία
του; «Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι
το πιστοποιητικό εκδίδεται από τη χώρα
προέλευσης» λέει η ευρωβουλευτής της
Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη. «Για παράδειγμα εγώ
εμβολιάστηκα στο Βέλγιο, θα ξαναεμβολιαστώ στο Βέλγιο για τη δεύτερη δόση και
είμαι στα αρχεία του Βελγίου με έναν συγκεκριμένο αριθμό, που δείχνει ότι έχω εμβολιαστεί. Αυτό θα είναι αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα με το πιστοποιητικό, όταν αποφασίσω
να ταξιδέψω».
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Ρεκόρ με 85 τρίποντα σε ένα
μήνα για τον «καυτό» Κάρι!
Ιστορία «έγραψε» στο ματς των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς με τους Σακραμέντο Κινγκς ο Στεφ Κάρι, αφού πέρα από
τους 37 πόντους που πέτυχε, κατάφερε
να... σκαρφαλώσει στην κορυφή με
τους παίκτες που έχουν σημειώσει τα
περισσότερα τρίποντα σε διάστημα
Ντίνος
ενός μήνα.
Μέλλιος
Πιο συγκεκριμένα, στην εν λόγω αναμέτρηση ο ίδιος πέτυχε εφτά τρίποντα
ανεβάζοντας έτσι τον... πήχη στα 85, γεγονός το οποίο
αποτελεί ρεκόρ και φυσικά, τρομερό επίτευγμα από
πλευράς του Αμερικανού αθλητή.

«Ενδιαφέρεται για Μπουφόν
ο Ολυμπιακός»
Πρόσφατο δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport φέρνει στο «φως»
ενδιαφέρον ( ; ) -μεταξύ άλλων- των
«ερυθρολέυκων» για την απόκτηση του
Τζιανλουίτζι Μπουφόν, ο οποίος φέρεται
να έχει εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από την Γιουβέντους, ίσως και στο
τέλος της τρέχουσας σεζόν.
Σύμφωνα, πάντοτε, με το ίδιο δημοσίευμα στο... παιχνίδι της απόκτησης του
43χρονου Ιταλού τερματοφύλακα και
θρύλου των «μπιανκονέρι» έχουν μπει,
πέραν του Ολυμπιακού, και οι Άιντραχτ
Φρανκφούρτης, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Γαλατασαράι και Ντιναμό Κιέβου.

Το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο, άλλα
δημοσιεύματα στην Ιταλία έκαναν λόγο για
ενδιαφέρον από πλευράς Αταλάντα και
Νάπολι.

“ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΣΤ’ ΑΛΗΘΕΙΑ!” Δεν υπάρχει πιο μεγάλο γεγονός στην
ανθρώπινη ιστορία από το γεγονός της ανάστασης του Χριστού. Την
Μεγάλη Παρασκευή ακολούθησε η ένδοξη Κυριακή , η Ανάσταση
Του. Αναστήθηκε από τους νεκρούς! Δόξα κι αλληλούια στο ένδοξο
όνομα Του! Τώρα έχουμε ελπίδα. Ο τάφος δεν είναι το τέρμα, αλλά η
αρχή της αιώνιας ζωής. Μόνο οι χριστιανοί έχουν τέτοια ζωντανή
ελπίδα. Ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γι’ αυτό τον
πιστεύουμε. Γι’ αυτό τον αγαπούμε. Γι’ αυτό οι πρώτοι χριστιανοί με
χαρά πέφτανε στα στόματα των λιονταριών και αψηφούσαν τη ζωή
αυτή. Η ιστορία είναι γεμάτη με μάρτυρες της Aνάστασης που με
χαρά δώσανε τη ζωή τους για χάρη του Χριστού.
Χάνουμε αγαπητά μας πρόσωπα, γονείς, παιδιά. Κλαίμε και
πονούμε. Ο αποχωρισμός είναι δύσκολος. Πολλοί λένε ότι όλα
τελειώνουν στον τάφο. Όχι, αγαπητοί μου! Υπάρχει ελπίδα! Θα
δούμε τους γονείς μας, τα παιδιά μας που έφυγαν πρόωρα από τη
ζωή αυτή. Ο Χριστός με την Ανάστασή Του μας γέμισε την καρδιά με
δύναμη και θάρρος, ελπίδα και χαρά. Χρειάζεται να πιστέψουμε στα
λόγια Του, στις υποσχέσεις Του. Ο Χριστός είναι ο μόνος που δεν είπε
ψέματα, μας αγάπησε και μας αγαπά και τώρα. Αρκεί να τον
δεχτούμε για Σωτήρα μας και Κύριο της ζωής μας. Πίστεψε στον
Αναστημένο Ιησού Χριστό και θα σωθείς!

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

ΠΑΟΚ: Ένα... βήμα πριν τις 100
συμμετοχές ο Σφιντέρσκι
Το όνομά του δίπλα σε ένα ιδιαίτερο επίτευγμα πρόκειται να βάλει ο Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος είναι έτοιμος να συμπληρώσει
τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του «Δικεφάλου του Βορρά».
Ο 24χρονος Πολωνός φορ κατέγραψε, στο
παιχνίδι των πλέι - οφς με τον Παναθηναϊκό
στην Τούμπα την Κυριακή 25 Απριλίου, την
99η συμμετοχή του με την ασπρόμαυρη φανέλα σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ πρόκειται να συμπληρώσει τις 100 στον δεύτερο
ημιτελικό του Κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΚ
την ερχόμενη Πέμπτη 29 Απριλίου, επίτευγμα το οποίο ο ίδιος θα ήθελε σίγουρα
να συνδυάσει με την πρόκριση στον φετινό
τελικό της διοργάνωσης.

Ειδικότερα, σε αυτές τις συνολικά 99 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ, ο Σφιντέρσκι «μετρά»
31 γκολ και 11 ασίστ, με τη φετινή σεζόν πάντως να αποδεικνύεται μακράν η πιο παραγωγική στην έως τώρα καριέρα του.

Επίσημο: Στην Μπάγερν
Μονάχου ο Νάγκελσμαν
Τον αντικαταστάτη του Χάνσι Φλικ βρήκαν
κιόλας στην Μπάγερν Μονάχου, με τους
Βαυαρούς να ανακοινώνουν και επίσημα,
την Τρίτη 27 Απριλίου, τη συμφωνία τους με
την Λειψία για την απόκτηση του Γιούλιαν
Νάγκελσμαν.
«Η Μπάγερν προσέλαβε τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν ως νέο προποπονητή της. Ο
33χρονος, γεννημένος στην Βαυαρία, θα
μετακομίσει στο Μόναχο από την Λειψία
την 1η Ιουλίου 2021 ενόψει της νέας σεζόν,
υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο με
τους πολυνίκεις της Bundesliga μέχρι τις 30
Ιουνίου 2026.
Αυτό έρχεται αφότου η Μπάγερν συμφώνησε να αποδεχτεί την επιθυμία του Χάνσι Φλικ
για τερματισμό του συμβολαίου του στις 30
Ιουνίου 2021, δύο χρόνια νωρίτερα από ότι
προέβλεπε το συμβόλαιο που είχε υπογράψει», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Τέλος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του έγκυρου
Γερμανού δημοσιογράφου, Κρίστιαν Φαλκ,
η Μπάγερν πρόκειται να καταβάλει στους
«ταύρους» το ποσό των 25 εκατομμυρίων
ευρώ για την απόκτηση του 33χρονου τεχνικού, ενώ ο ίδιος πρόκειται να γίνει ο πιο
ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία του βαυαρέζικου συλλόγου.

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Πανέμορφο
ψηλοκρεμαστό πλασέ απ'
τον Ζίβκοβιτς για το 2-1
Ο ΠΑΟΚ έκανε το 2-1 στον ημιτελικό του
Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στην ΑΕΚ χάρη
σε ένα πολύ ωραίο μακρινό ψηλοκρεμαστό
πλασέ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο 90+6'.
Ο ΠΑΟΚ σφράγισε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κάνοντας το 2-1

κόντρα στην ΑΕΚ στο 90+6'. Ο Μιτάι έκανε
το λάθος στην παράλληλη μπαλιά με τον
Ζίβκοβιτς να κόβει τη μπάλα, είδε τον γκολκίπερ της Ένωσης εκτός εστίας και με ένα
ψηλοκρεμαστό πλασέ έστειλε τη μπάλα στα
δίχτυα.

Ολυμπιακός: Στον τελικό
Κυπέλλου με show Ελ Αραμπί
Και τώρα νταμπλ για τον Ολυμπιακό.
Οι πρωταθλητές Ελλάδας έκλεισαν θέση
στον τελικό του κυπέλλου μετά την χθεσινή
επικράτησή τους με 3-1 επί του ΠΑΣ Γιάννινα στο Καραϊσκάκη.
Με πρωταγωνιστή τον Ελ Αραμπί που σκόραρε δύο φορές και σέρβιρε το τρίτο γκολ
στον Μπρούμα ο Ολυμπιακός λύγισε την
αντίσταση του ΠΑΣ που προσπάθησε όσο
μπορούσε αλλά η διαφορά κλάσης και δυναμικότητας ήταν μεγάλη.
Ο Ολυμπιακός μπόρεσε στο πρώτο ημίχρονο να πάρει σκορ ασφαλείας με το 2-0 ενώ
δεν ανησύχησε όταν ο Καρτάλης μείωσε σε
2-1 καθώς ήρθε άμεσα το τρίτο γκολ με τον
Μπρούμα. Οι ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν
κάλλιστα να διευρύνουν και άλλο το σκορ

έχοντας μεγάλες ευκαιρίες με τον Πορτογάλο άσο.
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του πλέον την
ευκαιρία να κάνει Back to back νταμπλ, κάτι
που έχει συμβεί άλλες πέντε φορές στην
ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όλες
από τον Ολυμπιακό.
Οι ερυθρόλευκοι θα μάθουν απόψε τον
αντίπαλο τους στον τελικό στις 22 Μαίου
καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 7μμ στην
Τούμπα την ΑΕΚ.
Οι γηπεδούχοι έχουν το προβάδισμα μετά
τη νίκη τους στο ΟΑΚΑ με 1-0 στοχεύοντας
στην επιστροφή τους σε τελικό Κυπέλλου
μετά από ένα χρόνο ενώ η ΑΕΚ θα παλέψει
για την ανατροπή και την 6η συνεχόμενη
συμμετοχή της σε τελικό της διοργάνωσης
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5 μύθοι για τα εμβόλια για τον κορονοϊό - και τι ισχύει στην πραγματικότητα
Καθώς οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού
προχωρούν, γίνεται φανερό ότι ορισμένοι
μύθοι για τα εμβόλια επιμένουν, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι -ακόμη και υγειονομικοί- σε πολλές χώρες, μεταξύ των
οποίων η Ελλάδα, να εμφανίζουν ακόμη
δισταγμό ή σκεπτικισμό απέναντι σε αυτά.
Η "Ουάσινγκτον Ποστ" συνόψισε τους πέντε πιο επίμονους μύθους σχετικά με τα εμβόλια κατά της Covid-19.
Μύθος 1: Μερικά εμβόλια είναι καλύτερα
από άλλα, γι' αυτό καλύτερα να περιμένουμε και να μην εμβολιαστούμε τώρα
Όλα τα εμβόλια στοχεύουν στο να παράσχουν προστασία, με το να δημιουργήσουν ανοσία απέναντι στην πρωτεΐνηακίδα του κορονοϊού, με την οποία εισδύει
στα ανθρώπινα κύτταρα. Όλα τα εμβόλια
εστιάζουν σε αυτήν την πρωτεΐνη-κλειδί,
ωθώντας το ανοσοποιητικό σύστημα να
παράγει τα αντίστοιχα αντισώματα. Όλα τα
εγκεκριμένα εμβόλια παράγουν υψηλά επίπεδα προστασίας που μειώνουν δραστικά
την πιθανότητα νοσηλείας και πιθανώς την
ασυμπτωματική μετάδοση. Δεν υπάρχουν
-μέχρι στιγμής- έρευνες που να δείχνουν ότι
κάποιο εμβόλιο παρέχει μεγαλύτερης διάρκειας προστασία, ενώ όλα κάποια στιγμή
-το φθινόπωρο ή του χρόνου- θα χρειαστεί
επαναληπτική χορήγηση.

Μύθος 2: Οι νεότεροι δεν χρειάζονται
εμβολιασμό, ιδίως εάν είναι υγιείς
Ένα επιχείρημα που μέχρι στιγμής έχει
απήχηση σε αρκετούς νέους, όπως φάνηκε
και στο Ισραήλ, όπου παρατηρήθηκε πολύ
μικρότερη προθυμία από τους νεότερους να
εμβολιαστούν από ό,τι οι μεγαλύτεροι. Ενώ,
όντως, οι νεότεροι έχουν μικρότερες πιθανότητες να αρρωστήσουν σοβαρά ή να πεθάνουν από Covid-19, η νόσος παραμένει
επικίνδυνη και γι' αυτούς. Επιπλέον, όπως
έδειξε πρόσφατη μελέτη, σχεδόν το 30%
των ασθενών από 18 έως 39 ετών που κόλλησαν κορονοϊό, ακόμη και αν δεν νόσησαν
βαριά, στη συνέχεια ταλαιπωρούνται επί
μήνες από συμπτώματα "μακράς Covid-19",
όπως κόπωση, νοητική θολούρα, απώλεια
γεύσης ή όσφρησης κ.ά. Ακόμη, σύμφωνα
με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νόσων (CDC) των ΗΠΑ, περίπου το ένα τρίτο
των θανάτων από Covid-19 συμβαίνουν σε
ασθενείς κάτω των 65 ετών. Ένας υγιεινός
τρόπος ζωής και μία καλή φυσική κατάσταση μπορεί -πράγματι- να συμβάλουν σε
ένα πιο ανθεκτικό ανοσοποιητικό σύστημα,
αλλά αυτά από μόνα τους δεν είναι αρκετά για να παράγουν αντισώματα κατά του
κορονοϊού, άρα δεν διασφαλίζουν ότι ένας
νέος θα γλιτώσει το νοσοκομείο ή τα χειρότερα. Γι' αυτό ακόμη και οι νεότεροι καλά
θα κάνουν να εμβολιαστούν, όταν έρθει η

Μπουρλά: Έτοιμο μέχρι το τέλος
του 2021 το χάπι της Pfizer
Ένα χάπι για την αντιμετώπιση της νόσου
Covid-19 που προκαλεί ο κορονοϊός, το
οποίο θα μπορεί να λαμβάνεται και στο σπίτι όταν πρωτοεμφανίζεται η νόσος, ενδεχομένως να έχει διαθέσιμο προς χρήση μέχρι
το τέλος του 2021 η Pfizer. Αυτό δήλωσε ο
διευθύνων σύμβουλος της φαρμακοβιομηχανίας Άλμπερτ Μπουρλά, μιλώντας στο
CNBC την Τρίτη, επισημαίνοντας μάλιστα
ότι η αντιική θεραπεία αναμένεται να είναι
αποτελεσματική και κατά των μεταλλάξεων
του κορονοϊού.
Όταν ρωτήθηκε για ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε την Δευτέρα στην Telegraph, το
οποίο ανέφερε ότι διεξάγονται κλινικές δομικές στις ΗΠΑ και στο Βέλγιο στις οποίες
ενήλικοι εθελοντές λαμβάνουν χάπι για τη
θεραπεία της νόσου Covid-19, ο Μπουρλά
παραδέχθηκε ότι "είναι ακριβές” να πει κανείς ότι η Pfizer "εργάζεται πάνω” σε τέτοιου
είδους θεραπείες.
Ο Μπουρλά εξήγησε ότι η εταιρεία του
πραγματοποιεί δοκιμές σε δύο αντιικά φάρμακα, το ένα εκ των οποίων χορηγείται ενδοφλεβίως και το δεύτερο από το στόμα.
Επεσήμανε ότι η Pfizer επικεντρώνεται
στην εκ του στόματος επιλογή διότι "παρέχει πολλά πλεονεκτήματα”, με κυριότερο
ότι δεν απαιτεί τη μετάβαση σε νοσοκομείο
ή άλλο πάροχο υπηρεσιών υγείας για τη
λήψη της θεραπείας.
Η δυνατότητα να λάβει κάποιος αντιική θεραπεία κατά του κορονοϊού από το στόμα,
στο σπίτι του, θα αλλάξει το "παιχνίδι”, σύμφωνα με τον Μπουρλά.
Ερωτηθείς ποιο θεωρεί ως εύλογο χρονικό
διάστημα για την ολοκλήρωσε της κλινικής
δοκιμής Φάσης 3 και τη διάθεση του χαπιού
στην κοινότητα, ο Μπουρλά απάντησε:
"Έάν όλα εξελιχθούν καλά… ελπίζω μέχρι

το τέλος του έτους”.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer πρόσθεσε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να παράσχει
λεπτομερή ενημέρωση μέσα στο καλοκαίρι.
Η Pfizer ανακοίνωσε στα τέλη του προηγούμενου μήνα ότι έχει ξεκινήσει κλινικές
δομικές Φάσης 1 για το φάρμακο, που ονομάζεται PF-07321332. Η αποτελεσματικότητά του οφείλεται στους αναστολείς πρωτεάσης που περιέχει το φάρμακο, οι οποίοι
συνδέονται με τα ιικά ένζυμα, εμποδίζοντας
τους ιούς να αναπαραχθούν στα κύτταρα.
"Η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού απαιτεί τόσο την πρόληψη μέσω του
εμβολιασμού όσο και τη στοχευμένη θεραπεία για όσους έχουν προσβληθεί από τον
ιό”, δήλωσε ο Μίκαελ Ντόλσεν, επικεφαλής
του επιστημονικού τμήματος της Pfizer, σε
δελτίο Τύπου. "Δεδομένου του τρόπου με
τον οποίο ο κορονοϊός SARS-CoV-2 μεταλλάσσεται και του συνεχιζόμενου αντίκτυπου
της νόσου Covid-19 παγκοσμίως, φαίνεται
πιθανό ότι θα είναι κρίσιμο να έχουμε πρόσβαση σε θεραπευτικές επιλογές τόσο τώρα
όσο και μετά την πανδημία”, πρόσθεσε.
Σύμφωνα με την Pfizer, οι αναστολείς πρωτεάσης έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί
στην καταπολέμηση άλλων ιογενών παθογόνων, όπως ο ιός HIV και η ηπατίτιδα C.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της

σειρά τους.
Μύθος 3: Τα εμβόλια αναπτύχθηκαν
βιαστικά, άρα δεν ξέρουμε εάν είναι
ασφαλή
Από τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες δικαιολογίες -και από υγειονομικούς- για να
μην εμβολιαστούν. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρίθουν από σχετικές εκφοβιστικές αναρτήσεις, που -δυστυχώς- επηρεάζουν αρκετό κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι οι
επιστήμονες εργάζονται πάνω σε εμβόλια
κατά των κορονοϊών εδώ και τουλάχιστον
μία δεκαετία, γι' αυτό άλλωστε είχαν εντοπίσει ήδη ως βασικό εμβολιαστικό στόχο την
πρωτεΐνη-ακίδα (spike). Αυτή η δεκαετής
περίοδος έρευνας και ανάπτυξης (R & D)
είναι αντίστοιχη με εκείνη για άλλα εμβόλια.
Αν δεν είχε προηγηθεί όλη αυτή η προσπάθεια, οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι πανεπιστημιακοί ερευνητές δεν θα είχαν αντιδράσει τόσο γρήγορα εν μέσω πανδημίας.
Αλλά και οι κλινικές δοκιμές των εμβολίων
κατά του νέου κορονοϊού ήταν μεγάλες και
προσεκτικά ελεγχόμενες, περίπου ανάλογου μεγέθους σε αριθμό συμμετεχόντων με
εκείνες για άλλα εμβόλια.
Μύθος 4: Τα εμβόλια περιέχουν μη
ασφαλή και ανήθικα συστατικά
Ίσως οι πιο αβάσιμες και συνωμοσιολογικές
ενστάσεις, οι οποίες αφορούν "τσιπάκια"
μέσα στα εμβόλια, κύτταρα προερχόμενα
από εκτρώσεις κ.ά. Στην πραγματικότητα
κανένα εμβόλιο κατά του κορονοϊού δεν
χρησιμοποιεί υλικά από έμβρυα προερχόμενα από εκτρώσεις. Κάποτε, στις δεκαετίες
του 1970 και του 1980, είχαν χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή εμβολίων κυτταρικές
καλλιέργειες από δύο έμβρυα εκτρώσεων,
αλλά από τότε έχει περάσει πάρα πολύς
καιρός και προ πολλού δεν υπάρχουν τέτοια
απομεινάρια στα εμβόλια, πολύ περισσότερο της Covid-19. Kαι ασφαλώς ούτε λόγος
για τσιπάκια (που δεν θα χωρούσαν καν να
περάσουν από τη σύριγγα… ). Μερικά "τσιπάκια" μπορεί να χρησιμοποιούνται απλώς

Τρίτης, ο Μπουρλά επεσήμανε επίσης ότι
είναι επιτακτική ανάγκη οι φτωχές χώρες
να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στα
εμβόλια. "Σε μια πανδημία, είσαι τόσο προστατευμένος όσο ο γείτονάς σου”, ανέφερε
ο Μπούρλα, προσθέτοντας: "Επομένως,
παραβλέποντας τα ηθικά ζητήματα, εάν
δεν μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις” σε
χώρες που αντιμετωπίζουν θανατηφόρες

κατά τη μεταφορά των εμβολίων για να καταγράφουν τις δόσεις και να διασφαλίζουν
ότι τα εμβόλια δεν έχουν λήξει ή δεν είναι
πλαστά, όμως βρίσκονται στο εξωτερικό μέρος των συσκευασιών ή των συρίγγων και
βεβαίως δεν εισάγονται στο σώμα κανενός.
Μύθος 5: Τα εμβόλια mRNA αλλάζουν
τo DNA
Επίμονος αλλά ανυπόστατος ισχυρισμός
από αρνητές των εμβολίων ότι τα νέου τύπου εμβόλια τεχνολογίας mRNA (όπως της
Pfizer/BioNTech και της Moderna) τροποποιούν το γενετικό υλικό του εμβολιαζόμενου και μπορεί να προκαλέσουν στειρότητα
ή αυτοάνοσες διαταραχές. Το Facebook έχει
"κατεβάσει" πολλές τέτοιες αναρτήσεις τους
τελευταίους μήνες. Αυτός ο μύθος αποτελεί
λίγο-πολύ αντιγραφή παρόμοιων -εξίσου
ψευδών- ισχυρισμών για το εμβόλιο κατά
του ιού HPV. Δεν υπάρχει απολύτως καμία
επιστημονική βάση σε αυτούς τους ισχυρισμούς, καθώς το mRNA του εμβολίου, που
εισάγεται στο σώμα εντός νανοσωματιδίου
από λιπίδια, δεν εισέρχεται καθόλου στο ανθρώπινο γονιδίωμα. Παραμένει στον χώρο
του κυττάρου εκτός του πυρήνα (όπου βρίσκεται το DNA), συγκεκριμένα στα ριβοσώματα, και από εκεί καθοδηγεί την παραγωγή
πεπτιδίων που μοιάζουν με την πρωτεΐνηακίδα, έτσι ώστε στη συνέχεια ο οργανισμός
να αντιδράσει παράγοντας αντισώματα.
Συνεπώς, είναι λάθος ότι τα εμβόλια mRNA
είναι ισοδύναμα της γονιδιακής θεραπείας,
όπως ισχυρίζονται ορισμένοι επιστημονικοφανείς επικριτές των εμβολίων.

επιδημίες, όπως η Ινδία και η Αφρική, αυτές οι χώρες "θα αποτελέσουν τη δεξαμενή
όπου ο ιός θα αναπαραχθεί και θα δημιουργήσει μεταλλάξεις”.
Ο Μπουρλά δήλωσε, επίσης, την Τρίτη ότι η
Pfizer θα παράξει τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της κατά του
κορονοϊού το τρέχον έτος, που ισοδυναμεί
με 3 δισεκατομμύρια δόσεις σε ετήσια βάση.
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Ένα χρονογράφημα για τα ψέματα των μέσων συσκότισης της Ελλάδας που έχουν πληρωθεί 31 εκατομμύρια Ευρώ από τα χρήματα
των φορολογούμενων μέσω της “λίστας Πέτσα”, μιας επαίσχυντης
λίστας “προτεινόμενων” μέσων συσκότισης που σκόπιμα άφησε
έξω αντιπολιτευόμενα μέσα και κυρίως αυτά που θεωρεί “εχθρούς”
το καθεστώς των ακροδεξιών σαλτιμπάγκων που πειραματίζονται
Τάσος
στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας φαντασιαζόμενοι πως είναι άλΘεοδωρίδης λοτε “φιλελεύθεροι”, άλλοτε “δημοκράτες”, άλλοτε “καθεστώς αρίστων”, και που στην ουσία είναι καταδικασμένοι απ’ την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την άνιση μεταχείριση του Τύπου, όπως μάθαμε την πρόσφατη
εβδομάδα.
Έκθεση – «κόλαφος» με την… υπογραφή του Συμβουλίου της Ευρώπης για Μητσοτάκη, λίστα Πέτσα με ξεκάθαρη αναφορά στον αποκλεισμό της εφημερίδας
“Documento” και ιστοσελίδας “tokoutitispandoras.gr”
Στην έκθεση 74 σελίδων
με τίτλο: «Wanted! Real
action for media freedom
in Europe»,
γίνεται ξεκάθαρη αναφορά στον
σκανδαλώδη αποκλεισμό
της εφημερίδας έρευνας
“Documento” από την διαβόητη λίστα Πέτσα που
μοίρασε κρατικό χρήμα με
αδιαφανείς διαδικασίες,
σε κάποιες περιπτώσεις
ακόμα και σε ανύπαρκτες
ιστοσελίδες. Γράφει, λοιπόν, η έκθεση: «Αλλού, οι
κυβερνήσεις εκμεταλλεύτηκαν πακέτα οικονομικής
στήριξης σε εκστρατείες
μέσων και δημόσιας υγείας για το Covid-19 για να
επιβραβεύσουν
πιστές
εκδοτικές, τιμωρώντας παράλληλα κρίσιμα μέσα. Τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης
που επικρίνουν την κυβέρνηση, για παράδειγμα, αποκλείστηκαν από ένα πρόγραμμα οικονομικής στήριξης 20 εκατομμυρίων ευρώ. Πολλά που θεωρούνταν «αντιπολιτευτικά»
έλαβαν δυσανάλογα χαμηλότερα επίπεδα διαφημιστικών εσόδων από την εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη δημόσια υγεία σε σύγκριση με πιο φιλικά προς την κυβέρνηση
μέσα ενημέρωσης, παρόλο που πολλά είχαν μεγαλύτερη κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα.
Το Documento, μια εβδομαδιαία ερευνητική εφημερίδα, αποκλείστηκε εξ ολοκλήρου από
κρατική χρηματοδότηση. Ο δημοσιογράφος και εκδότης του τόνισε ότι αυτό ήταν σαφές
αντίποινο για την κριτική (σ.σ. που ασκήθηκε) και τις πρόσφατες έρευνες».
Με λίγα λόγια, οι ευρωπαίοι γνωρίζουν πως μια από τις τακτικές της κυβέρνησης- τσίρκο
του κούλη είναι η φίμωση και η οικονομική εξόντωση όσων μέσων ενημέρωσης δεν τους
αρέσουν. Αυτή η “εκδικητική” τακτική δεν αρμόζει φυσικά σε κράτος δικαίου αλλά σε μια
μπανανία της Ελλάδας του κούλη, που θέλει να λέγεται “δημοκρατία” και που στην ουσία
έχει επιτρέψει τις κλίκες να κάνουν κουμάντο από την δικαιοσύνη, τους επιχειρηματίες,
τους βιομήχανους ως την τελευταία ένωση και ομαδούλα, αρκεί να ισχυρίζεται πως “πρόσκειται στη Νέα Δεξιά” για να πάρει τα σκήπτρα της ασυδοσίας. Και αν νομίζετε πως αυτά
που γράφονται εδώ είναι υπερβολές, απλά συνεχίστε την ανάγνωση για τις αποδείξεις...
Μεγάλη Εβδομάδα
των ψευτών
“Βαρύτατες
κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση,
ηθική αυτουργία σε
έκρηξη και παραβίαση του νόμου περί
όπλων αντιμετωπίζει
ο Φουρθιώτης που
φέρεται να πλήρωσε
40.000 ευρώ σε δυο
άτομα για να κάνουν
τις επιθέσεις στο
σπίτι του!”
Για τους καλοπροαίρετους, ας δουν τη
φωτογραφία και ας
πουν με το χέρι στην
καρδιά αν ΦΑΙΝΕΤΑΙ
πως η κυβέρνηση –
τσίρκο του κούλη ΔΕΝ έχει σχέση με τον τηλεπαρουσιαστή που μίσθωσε μπράβους για
να “ξεκάνουν” δημοσιογράφους. Περιμένουμε λοιπόν και να ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ. Και απορούσαμε αν αυτή η κυβέρνηση-τσίρκο θα μας άφηνε μεγαλοβδομαδιάτικα χωρίς ένα σκάνδαλο, χωρίς μια γκάφα, χωρίς να κάνει κάποια απ’ τις περισπούδαστες “πατάτες” της.
Μόλις την προηγούμενη βδομάδα δολοφονήθηκε με “μαφιόζικο τρόπο” εν ψυχρώ ο δημοσιογράφος Γ. Καραϊβάζ, που διερευνούσε την υπόθεση Λιγνάδη καθώς και τις σχέσεις
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κράτους-παρακράτους και δεξιάς με την ακροδεξιά και τα πλοκάμια της στην κυβέρνηση.
Και οι ‘δημοσιογράφοι’ μούγκα στη στρούγκα. Δηλαδή, δολοφονείται ένας δημοσιογράφος
και ούτε ΕΝΑΣ απ’ τους συναδέλφους του που πήραν χοντρό χρήμα απ’ την λίστα Πέτσα
δεν φιλοτιμήθηκε, για την τιμή των όπλων, να γράψει κάτι, να υπερασπίσει το λειτούργημα.
Σε ποια άλλη χώρα δολοφονείται δημοσιογράφος από τη μαφία της διαπλοκής που κυβερνά σε δικαιοσύνη, αστυνομίες, ΕΥΠ, και παρακράτος, και δεν πέφτει αυτή η διεφθαρμένη
κυβέρνηση; Από πού να τους πιάσεις και από πού να τους αφήσεις; Να θυμηθούμε πως η
αστυνομία του χρυσοχουντίδη έκανε ένα μήνα να συλλάβει τον Λιγνάδη ο οποίος σύμφωνα
με τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας (σε αντιδιαστολή με τα “πετσωμένα”) κατηγορείται για κακοποίηση και βιασμούς ανηλίκων όπου φαίνεται να διαπλέκονται Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις “προστασίας” ανηλίκων και πολλοί επώνυμοι και μη, με σχέση στην
κυβερνώσα παράταξη; Δηλαδή, κάποιοι που προθυμοποιήθηκαν να κάνουν τους νονούς
των ανήλικων θυμάτων τα προμήθευαν σε πολιτικούς και επώνυμους και το όλο πράγμα το
κουκούλωνε η διαπλοκή με τα μέσα ενημέρωσης που είτε πληρώνονταν είτε απειλούνταν
να “το βουλώσουν”; Και με τη συμβολή της αστυνομίας (που, μην ξεχνάτε, παίρνει εντολές
από τους πολιτικούς). Να θυμηθούμε ότι ο ίδιος αυτός χρυσοχουντίδης είχε κάνει “πατάτα”
πρώτης τάξης με την αποστολή φρουράς για φύλαξη του τηλεπαρουσιαστή Φουρθιώτη, ο
οποίος φαίνεται πως κρατούσε και κρατά στο χέρι πολλούς επώνυμους πολιτικούς και μη;
Και ότι αυτός ο τηλεπαρουσιαστής φαίνεται να είχε μεγάλη πολιτική δύναμη διότι “απέλυσε”
τον ίδιο τον υπουργό εργασίας Βρούτση, όταν ο τελευταίος έκανε παρατήρηση πως ο τηλεπαρουσιαστής είχε καταχραστεί χιλιάδες Ευρώ σε επιδόματα που δεν δικαιούνταν; Που
κυκλοφορούσε με πλαστή κάρτα της ένωσης Συντακτών και δημοσιογράφων; Και πως μόλις ο δημοσιογράφος ο Κώστας Βαξεβάνης εκδότης του “καταραμένου” για την κυβέρνηση
“Documento” βγήκε και κατήγγειλε πως υπάρχει, από πληροφορίες που του έδωσε άγνωστο άτομο, συμβόλαιο να τον σκοτώσουν (αυτόν και έναν άλλον δημοσιογράφο), τότε και
μόνο τότε η αστυνομία ξύπνησε και άρχισε να κάνει σωστά τη δουλειά της; Και πως μόλις
έγινε η επίθεση εναντίον της αστυνομίας από αγνώστους, όπως ακριβώς είχε προβλέψει ο
πληροφοριοδότης στον Κώστα Βαξεβάνη, τότε η αστυνομία άρχισε να ψάχνει τηλεφωνικές
συνομιλίες και άλλα στοιχεία για να καταλήξει τελικά στη σύλληψη του τηλεπαρουσιαστή
και δυο νονών της νύχτας που συνεργάστηκαν μαζί του; Δηλαδή ο τηλεπαρουσιαστής κρέμασε μια ολόκληρη κυβέρνηση νεοδεξιάς απ’ τα μανταλάκια και κανείς δεν μιλάει σε μια
Ελλάδα “πετσωμένων” μέσων συσκότισης; Τα κατάλαβα καλά ή κάτι μου διαφεύγει; Πολύ
ευσεβή όλα αυτά σε μια κατά τα άλλα ευσεβέστατη εβδομάδα Παθών…
Εργασιακός
μεσαίωνας με τους
εργαζόμενους
παραδομένους
στην κερδοσκοπική
μανία της
Ένωσης Ελλήνων
Βιομηχάνων.
Γιατί νομίζετε πως κανένα μέσο συσκότισης
της Ελλάδας δεν λέει
την αλήθεια για το νέο
νομοσχέδιο της κυβέρνησης-τσίρκο για τα εργασιακά; Γιατί “καταπίνουν” την “κάμηλον” όλοι και δεν βλέπουν πως ο εργαζόμενος στην
Ελλάδα θα είναι ένα ενοικιαζόμενο άτομο, χωρίς καμία υποχρέωση από τους εργοδότες,
όπως οι παράνομοι μετανάστες που περιμένουν στις πλατείες κάποιον να περάσει να τους
πάρει για ένα μεροκάματο του τρόμου; Διότι ΟΛΑ τα μέσα συσκότισης, (εκτός δυο – τρία
που επιμένουν να γράφουν αλήθειες) τα πλήρωσε η κυβέρνηση-τσίρκο για να βλέπουν “ευέλικτες” ώρες εργασίας και μια αγορά που θα ρυθμίζει την προσφορά εργασίας προς όφελος των εργαζομένων!!!. Ούτε 8ωρα εργασίας θα υπάρχουν στο εξής, ούτε υποχρέωση του
εργοδότη να πληρώνει ρεπό, υπερωρίες, ασφάλειες και κουραφέξαλα. Η δε κυβέρνηση δίνει και έκπτωση 2% σε όσους εργοδότες επιμένουν ακόμη να πληρώνουν για την ασφάλιση
των εργαζομένων τους!! Δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι θα μετατραπούν σε “subcontractors”
που με δική τους ευθύνη και το ελάχιστο κόστος θα αναλαμβάνουν να κάνουν κάποια
δουλειά. Οι εργοδότες θα είναι ελεύθεροι να προσλαμβάνουν, να απολύουν, να τιμωρούν
όποιον εργαζόμενο δεν θεωρούν “profitable”. Ο σκληρός άτεγκτος καπιταλισμός στην ανεξέλεγκτη Ελλάδα, επειδή η κυβέρνηση – τσίρκο και τσιράκι των Βιομήχανων κρίνει πως θα
πρέπει οι “δουλειές” να ανοίξουν με κερδοφορία απ’ την απλήρωτη εργασία και ό,τι κοπεί
απ’ τον μισθό, τις ασφάλειες και τις συντάξεις των εργαζόμενων. Έτσι η κυβέρνηση – τσίρκο
ΕΛΠΙΖΕΙ πως θα έρθουν οι βιομήχανοι να επενδύσουν και να λειτουργούν τις επιχειρήσεις
της εκμετάλλευσης εργαζομένων στην Ελλάδα. Διότι, πουθενά στην Ευρώπη δεν είναι έτσι
έρμαια των εργοδοτών οι εργαζόμενοι. Οι πολιτισμένοι λαοί, σέβονται και εκτιμούν τον μόχθο του εργάτη/εργαζόμενου. Μάλιστα. Πιο καθαρό δεν θα μπορούσε να γίνει.
Η (νεοδεξιά) διαφορά που κρίνει την ιστορική μνήμη.
Για μια ψήφο κρίθηκε το μέλλον της ιστορικής μνήμης της Θεσσαλονίκης. Το μοναδικό
μνημειακό σύνολο που είναι στον άξονα του υποκατασκευή μετρό, θα γίνει “Lego”, θα τεμαχιστεί, θα μεταφερθεί και θα ξανατοποθετηθεί μετά την δημιουργία της στάσης Μετρό.
Έχουμε ξαναγράψει για το Μετρό της Θεσσαλονίκης το οποίο ήδη θα λειτουργούσε φέτος
(2021) χωρίς τον σταθμό Βενιζέλου, στον οποίο βρέθηκε η μοναδικής ομορφιάς και ιστορικής σημασίας αρχαιότητα από τα βυζαντινά/ρωμαϊκά χρόνια και αφορά ένα σταυροδρόμι
της αρχαίας πόλης, με απομεινάρια αγοράς και μαγαζιών ακριβώς κάτω από το σύγχρονο σταυροδρόμι της πόλης στις οδούς Βενιζέλου και Εγνατία. Και ενώ η προηγούμενη
κυβέρνηση (προοδευτικών) είχε κανονίσει συνεχίζεται στη σελίδα 39

30 Απριλίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος
να λειτουργήσει το Μετρό με τη διατήρηση
συνέχεια από τη σελίδα 38
των αρχαίων στη θέση τους, η κυβέρνηση
– τσίρκο που ήρθε τα τελευταία 2 χρόνια
σταμάτησε κάθε εργασία των εργολάβων
για να ξηλώσει τα αρχαία και να τα επανατοποθετήσει μετά. Γνωρίζουμε ήδη από τον
αδέσμευτο (απέτσωτο) τύπο της Θεσσαλονίκης, τα δεκάδες εκατομμύρια που θα κοστίσει αυτή η σκόπιμη καθυστέρηση του έργου
διότι οι εργολάβοι θα ζητήσουν αποζημίωση
απ’ το κράτος για την καθυστέρηση που δεν
είχαν οι ίδιοι σχεδιάσει, καθώς και τα δεκάδες εκατομμύρια που θα κοστίσει (σε νέους
εργολάβους;) να σηκώσουν να μεταφέρουν
να αποθηκεύσουν και να επανατοποθετήσουν τα αρχαία στην νέα στάση του μετρό όταν
και αν γίνει!!! Είπατε τίποτε για το πώς γίνονται οι μπίζνες στο Ελλαδιστάν;
Τέλος πάντων, εφτά φορείς είχαν καταθέσει τις ενστάσεις τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να αποφασίσει αν είναι νόμιμη η προσφυγή (αλλά το μαντέψατε, το Συμβούλιο της
Επικρατείας αποτελείται από πρόσφατα “ευαίσθητα” αυτιά στις κυβερνητικές εκκλήσεις)
και έτσι για μια ψήφο κατά της προσφυγής 12-13 οι επτά φορείς έχασαν την ευκαιρία να
διατηρηθεί η ιστορία στη θέση της. Τι να κάνουμε; Εδώ ο κόσμος καίγεται και βαρκούλες
αρμενίζουν θα μου πείτε. Από κάτι τέτοια όμως φαίνεται πώς αντιμετωπίζεται ο πολιτισμός
στο Ελλαδιστάν. Και μην ξανακούσω την ερώτηση από φιλο-θεσσαλονικείς, “γιατί όσο πάει
ασχημαίνει η συμπρωτεύουσα;”. Γιατί έτσι θέλουν οι εργολάβοι. Και το συμφέρον. Το ατομικό. Είναι αυτό που λένε, όλοι για τον έναν….καταλάβατε; Διαβάστε παρακάτω και τις
λεπτομέρειες του ρεπορτάζ από την “Αυγή”:
Ανοίγει πλέον ο δρόμος για την απόσπαση και επανατοποθέτηση του μοναδικού
μνημειακού συνόλου που αποκαλύφθηκε στο σταθμό Βενιζέλου
Η Ολομέλεια του ΣτΕ στη διάσκεψή της τη Μεγάλη Τρίτη, σύμφωνα με διαρροές, απέρριψε
τις προσφυγές των επτά φορέων για την διατήρηση των αρχαιοτήτων στο μετρό Θεσσαλονίκης στο φυσικό τους χώρο.
Η απόφαση πάρθηκε με την οριακή πλειοψηφία των 12 προς 13 ψήφων. Ανοίγει πλέον ο
δρόμος για την απόσπαση και επανατοποθέτηση του μοναδικού μνημειακού συνόλου που
αποκαλύφθηκε στο σταθμό Βενιζέλου.
Θυμίζουμε τις σφοδρές αντιδράσεις που είχαν προκληθεί μετά την αποκάλυψη της "Αυγής", για την επίσκεψη της υπουργού Πολιτισμού στο γραφείο της Προέδρου του ΣτΕ Μαίρης Σαρπ, μία εβδομάδα πριν την εκδίκαση της υπόθεσης. Η επίσκεψη είχε χαρακτηριστεί
τότε παραθεσμική ενέργεια καθώς αποδόθηκε στην υπουργό πρόθεση να επηρεάσει τη
δικαιοσύνη για τη σημαντική αυτή υπόθεση που είχε επίσης απασχολήσει τη Βουλή μετά
από κοινοβουλευτική ερώτηση.
Εκκρεμεί ωστόσο η έκδοση της απόφασης από το ΥΠΠΟΑ με την οποία εγκρίνεται η μελέτη απόσπασης επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων του καθηγητή Δημήτρη Κορρέ. Το
ΚΑΣ έχει εγκρίνει τη συγκεκριμένη μελέτη από τον Σεπτέμβριο του 2020.
Ερωτήματα ωστόσο προκαλεί η συγκεκριμένη διαρροή μέσα από το δικαστήριο, χωρίς να
έχει εκδοθεί η απόφαση και να έχει ανακοινωθεί επίσημα από το ΣτΕ. Αν όντως αληθεύει η
συγκεκριμένη διαρροή για την πλειοψηφία 13 έναντι 12 ψήφων, πρόκειται για μια "πύρρειο
νίκη" που σύμφωνα με νομικούς κύκλους, δεν απονομιμοποιεί την επιστημονικά τεκμηριωμένη τεχνική λύση της in situ παραμονής των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου.
Το περίφημο σταυροδρόμι της ρωμαϊκής λεωφόρου Decumanus Maximus με την Cardo,
και τα κτιριακά σύνολα με ψηφιδωτά δάπεδα, μαρμάρινες και γύψινες διακοσμήσεις, και τα
υπολείμματα από εργαστήρια και καταστήματα, που έφερε στο φως η αρχαιολογική έρευνα συνθέτουν το μοναδικό μνημειακό σύνολο, το οποίο η διεθνής επιστημονική κοινότητα
αποκαλεί "Πομπηία της Θεσσαλονίκης".
Για τη διατήρηση του συνόλου στο χώρο που αποκαλύφθηκε συστρατεύτηκαν επιστήμονες
και ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο, διεθνείς ενώσεις και φορείς όπως η Europa Nostra, η
συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, πολίτες, συνδικαλιστικοί
και επαγγελματικοί φορείς από όλη τη χώρα και κυρίως η ίδια η κοινωνία της Θεσσαλονίκης.
Παρ' ότι είχε βρεθεί τεχνική λύση για τη διατήρηση των περίφημων αρχαιοτήτων στο χώρο
που αποκαλύφθηκαν και τη λειτουργία του μετρό της πόλης, και υλοποιούνταν ήδη από το
2017, η κυβέρνηση με την εμμονή της να θρυμματιστεί, να μεταφερθεί και να επανατοποθετηθεί το περίφημο μνημείο, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο και τις ίδιες τις αρχαιότητες ενώ προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών και λειτουργία του μετρό,
έργου ζωτικής σημασίας για την Θεσσαλονίκη.
Για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης της νυν υπουργού Πολιτισμού με την οποία
είχε εγκριθεί το αίτημα της Αττικό Μετρό για την απόσπαση και επανατοποθέτηση των
αρχαιοτήτων είχαν προσφύγει στο ΣτΕ επτά φορείς, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος
και Πολιτισμού, η Κίνηση Πολιτών Θεσσαλονίκης για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟΑ, η Πανελλήνια
Ένωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων καθώς και επτά καθηγητές από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή Ανάσταση σε όλους τους ομογενείς, αλλά πιο πολύ σε όσους ξόδεψαν ώρες, μέρες,
μήνες και χρόνια απ’ τη ζωή τους, σε αγώνες για τη δημοκρατία, την ισότητα, την ισονομία, τη λαϊκή κυριαρχία, την εξαφάνιση του φασισμού και κάθε μορφής εξουσιαστικής
καταπίεσης.
Η πατριωτική στάση του Στέφανου Σαράφη.
Από το βιβλίο του Νίκανδρου Κεπέση. Ο Δεκέμβρης του 1944 (αποσπάσματα).
Επιμέλεια. Νικήτα. Αλεξ. Γεωργακόπουλου.
Η βιασύνη του στρατηγού Σκόμπυ είναι χαρακτηριστική. Πίσω από τη βιασύνη αυτή κρυβόταν η ανυπομονησία του ίδιου του Τσώρτσιλ που ήθελε να λύσει τα χέρια του από την
Ελλάδα μια ώρα αρχύτερα. Κρύβονταν ακόμη η δολιότητα, η πανουργία μαζί με την αυταρχικότητα ενός προτέκτορα.
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Και κάτω από την άμεση επίδρασή της βρισκόταν ο Παπανδρέου, που σαν ο πιο αρμόδιος
(όχι μόνο με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, αλλά και του Υπουργού των Στρατιωτικών)
θα έπρεπε να το είχε ανακαλέσει στην τάξη για κάθε παρέμβαση και αταξία του. Θα έπρεπε...αλλά!!! Ο Σαράφης είχε αντιληφθεί όλο το νόημα αυτής της βιασύνης του αναρμόδιου
Σκόμπυ. Κράτησε πατριωτική στάση. Σε αντίθεση με το Ζέρβα-που έμεινε καθ΄όλα σύμφωνος-ο Σαράφης απέρριψε το σχέδιο. Στήριξε την άρνησή του να υπογράψει όχι σε λόγους
προσωπικούς ή παραταξιακούς, μα σε λόγους συνταγματικής τάξης.
“Ο ΕΛΑΣ-είπε-είναι εθνικός στρατός και κατά συνέπεια ή αποστράτευσή του δεν είναι δικό
μου ζήτημα. Πρέπει να εκδώσει σχετική διαταγή το Υπουργικό συμβούλιο, να δημοσιευθεί
στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ύστερα να σταλεί η σχετική διαταγή που θα κοινοποιεί το διάταγμα για την εκτέλεση...Αλλά ο Σκόμπυ ήταν φαίνεται προπαρασκευασμένος
γι’αυτή την εκδοχή και του παρουσίασε γράμμα του Παπανδρέου που κρατούσε κάποιος
Άγγλος ταξίαρχος.
Η σκηνοθεσία και η δολιότητα είναι έξω από κάθε αμφισβήτηση. Το ίδιο η αυθαιρεσία και η
υπέρβαση δικαιωμάτων του Γ. Παπανδρέου. Ο Σαράφης όμως δεν κάμφθηκε. Υπογράμμισε
ότι άλλο πράγμα είναι το Κυβερνητικό διάταγμα και άλλο το γράμμα του Πρωθυπουργού.
Ο Σκόμπυ, ύστερα απ’ αυτό, έχασε την ψυχραιμία του. Επικαλέστηκε ανύπαρκτο ζήτημα
δικαιωμάτων του, για άρνηση πειθαρχίας στις διαταγές του και μπροστά στους κάπως
ξαφνιασμένους γι’ αυτό Άγγλους αξιωματικούς φώναξε: “Αύριο το πρωί θα έχω το διάταγμα
ή θα φύγω από την Ελλάδα...’’ Να πώς εννοούσε το ρόλο του στα ελληνικά πράγματα ο
στρατηγός Ρ. Σκόμπυ. “ Ή θα γίνει το δικό μου ή θα φύγω’’. Και βέβαια δεν πίστευε ότι θα
έφευγε. Όπως και δεν πίστευε στα λόγια που έλεγε ένα μήνα πριν στις 25 του Οκτώβρη.
“...Αναλαμβάνοντας την διοίκηση όλων των ελληνικών δυνάμεων, το ξεκαθάρισα πως τα
πολιτικά σας ζητήματα δεν με ενδιαφέρουν. Περιμένω πως όλοι οι υπό την διοίκησίν μου
Έλληνες θα συνεργαστούν ενωμένοι αδιακρίτως κομματικού συμφέροντος. Πρώτος σκοπός μας είναι να διώξουμε τον εχθρό από την Ελλάδα. (Σημείωση δική μου τον εχθρό τον
είχε διώξει από την Ελλάδα ο ΕΛΑΣ). Δεύτερος, να σας φέρουμε εφόδια και τρόφιμα.
Τρίτος σκοπός είναι να βοηθήσουμε την Ελλάδα’’. (Βεβαίως βοήθησαν την Ελλάδα σκοτώνοντας για 33 ημέρες στην Αθήνα Έλληνες και Ελληνίδες Αγωνιστές και Αγωνίστριες της
Εθνικής Αντίστασης).

Όμως κάθε άλλο παρά ειλικρινής ήταν η στάση του απέναντι στον Οθωναίο και τώρα στο
Σαράφη, καθώς και σ’ άλλα ζητήματα. Σε συνέχεια ο Σαράφης απαντώντας και στη πρόταση του Σκόμπυ για πληρωμή των ανταρτών για τον αφοπλισμό τους τόνισε- και πολύ σωστά- όσο για την παράδοση των όπλων, δεν είναι ζήτημα χρημάτων ανεξαρτήτως ποσού.
Είναι κυρίως ζήτημα πολιτικό και ψυχολογικό. Ο αντάρτης από παράδοση ιστορική και
προσωπική ψυχολογία είναι δεμένος με το τουφέκι του που απόσπασε από τον καταχτητή,
πολεμώντας τον στο πεδίο της μάχης
Χρειάζεται κάποιος χρόνος και ψυχολογική και πολιτική προετοιμασία, χρειάζεται να του
μιλήσουν οι αρμόδιοι πολιτικοί ηγέτες που θα τους πείσουν ότι οι λαϊκές ελευθερίες κατοχυρώθηκαν και δεν χρειάζεται πια το τουφέκι για να τις υπερασπιστεί κ ά..
Ο Σαράφης απέρριψε σε συνέχεια τη υποβολιμαία “φιλοφρόνηση’’ του Ζέρβα ότι το κύρος
του μέσα στις τάξεις του ΕΛΑΣ είναι τέτοιο ώστε το 70% θα πειθαρχήσει στις διαταγές του,
ενώ το υπόλοιπο 30% θα διαλυθεί. Όλος λοιπόν ο καβγάς ήταν για το πάπλωμα. Να διαλυθεί ο ΕΛΑΣ χωρίς καμιά εγγύηση. Το δεύτερο αυτό γεγονός ύστερα από την αποπομπή του
Οθωναίου είναι πολύ χαρακτηριστικό μαζί με τις δολιότητες και τις μηχανορραφίες Άγγλων
και Παπανδρέου για να διαλύσουν τον ΕΛΑΣ χωρίς καμιά εγγύηση. Όλες αυτές οι ενέργειες
αποτελούσαν την “επανάσταση’’ που τάχα προετοίμαζε το ΕΑΜ, ακόμη πριν
τις 15 Νοέμβρη, όταν με το γνωστό γράμμα του ο Τσώρτσιλ διέταξε τον Σκόμπυ να πάρει
αντίμετρα ενάντια στον ΕΛΑΣ και να τον διώξει έξω από την Αθήνα!!!.

Εις μνήμην Τάσου Μιχαλόπουλου
Ένας σωστός επιχειρηματίας, δίκαιος και
ηθικός Άνθρωπος, πάντα κοντά στον Ελληνισμό, ο Τάσος Μιχαλόπουλος άφησε
τη δική του σφραγίδα στην ομογένεια του
Καναδά. Αν και δεν είχε προσωπικές σχέσεις με τον γράφοντα, ωστόσο η λάμψη του
μέσω φίλων και συνεργατών ήταν αρκετή
για να τον σεβόμαστε και να χαιρόμαστε
με τις πάμπολλες επιτυχίες του. Όσες και
όσοι τον γνώρισαν, είναι τυχερές και τυχεροί γιατί θα μεταδώσουν το σπινθηροβόλο
βλέμμα του και το ακούραστο χαμόγελό του
στις νέες γενιές. Κουράγιο στην οικογένεια,
στους συγγενείς, στους συνεργάτες και στους πολυπληθείς του γνωστούς.
Ένα σωστό ελληνόπουλο που βοήθησε τον Ελληνισμό να προχωρήσει ένα
βήμα μπροστά στο γολγοθά της ξενιτειάς.
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Iolanta and the Nutcracker – Review of Paris Opera Productions
If you want to produce a
one-act opera, you need to
have a good partner for it in
order to make a full evening’s
entertainment.
Cavalleria
James
Rusticana and I Pagliacci
Karas
have been partners for so long
that a divorce may be messy
and expensive (for the opera house). Many
other one-acters are difficult to mate or date
and are left on the shelf. This conundrum
applies to Tchaikovsky’s 1892 splendid
Iolanta which the Metropolitan Opera did
not touch until 2015. Bartok’s Bluebeard’s
Castle proved to be a good partner and the
Met took the plunge. One shudders to think
what Bluebeard would have done with the
blind princess but that me be mixing fact with
opera and showing too much imagination.
In the same year, the Aix-en-Provence
Festival partnered Iolanta with Stravinsky’s
Persephone, directed by the inimitable
Peter Sellars to marvelous effect. A year
later the Paris Opera found Iolanta’s
intended partner, The Nutcracker ballet
which Tchaikovsky had betrothed to her
from the time of composition and premiered
both works on the same night. The brilliant
Dmitri Tcherniakov directed and designed
the sets for both works for the Paris Opera’s
2016 production. The pandemic has helped
by making both works streamed to us for a
modest fee.

Iolanta is based on a Danish play by Henrik
Hertz and is set in the mountains of 15th
century Provence, France. The heroine is
a blind princess who lives in a secluded
garden with lush vegetation and flowers
that is described by visitors as paradise.
She does not know that she is blind and is
very happy in her sightless world. Her father,
King René (Alexander Tsymbalyuk) keeps
her isolated from the world but brings Dr. Ibn
Hakia (Vito Priante) to cure her blindness.
Robert, Duke of Burgundy (Andrei
Jilihovschi) and the Burgundian knight
Vaudémont: (Arnold Rutkowski) lose their
way and drop in on Iolanta. Robert was
betrothed to her in childhood and has not
seen her since and does not know that
she is blind. In any event, he is in love with
someone else. Vaudémont falls in love with
Iolanta and then realizes that she is blind but
does not waiver in his passion.
Iolanta has some splendid singing and she
must convince us of her innocence and
blindness. Soprano Sonya Yoncheva gives
an outstanding performance. She has a
satin voice and an ability to project Iolanta’s
innocence and slow discovery of the
meaning of light. Tenor Arnold Rutkowski is
the heroic and passionate Vaudémont who
falls in love with her and with the idea of her
beauty and innocence at first sight. He has
a supple and clarion voice that is a delight
to the ear.

Baritone Andrei Jilihovschi is a more
realistic person when it comes to his friend’s
over-the-top romanticism but he is equally
passionate when he sings of his love for
a woman named Mathilde. He sings at full
throttle with his marvelous voice.
Tcherniakov has a knack for reimagining
operas and he does the same with both
Iolanta and The Nutcracker. His set for
Iolanta is a brightly-furnished sitting room
with large windows that we cannot see
through. Iolanta is supposed to be in the
mountains and her abode is described as
Eden or paradise but we see nothing to
merit such description. What the characters
say and what we actually see are unrelated.
The costumes by Elena Zaytseva are almost
modern. The men wear double-breasted
suits and overcoats with fur collars. We
are not looking for anything related to 15th
century southern France but the hats and
the coats make the characters look Russian.
Nevertheless, this is an extraordinary
production even if one disagrees with the
set and the costumes.
The Nutcracker as I said opened on the
same night as Iolanta in 1892 but the
marriage did not last. They have almost
never been paired since then. Tcherniakov
had to take serious steps to find common
grounds of cohabitation for the couple. He

had to change the ballet’s character
dramatically to give the two works
a similar feel. He has rewritten the
ballet while using Tchaikovsky’s
music. If you have recollections of a
Christmas Tree, a Sugar Plum Fairy, a
Nutcracker Prince, a beautiful Waltz of
the Snowflakes or the Flowers you can
just forget them. Tcherniakov morphs
the characters of Iolanta into The
Nutcracker and the ballet becomes a
journey of discovery and awakening
that may not always be clear but that
never ceases to be fascinating.
Tcherniakov uses three choreographers,
Sidi Larbi Cherkaoui, Edouard Lock and
Arthur Pita and if they share any ideas
about the dancing, it is impossible to say.
There are gorgeous pas de deux but there
is also a scene where the dancers look
like high school students dancing whatever
high school students dance to and elderly
couples shuffling their feet pretending to
be waltzing. The Waltz of the Snowflakes
becomes a dark and terrifying dance in a
blizzard that is utterly fascinating.
Marion Barbeau, the current Principal
Dancer of the Paris Opera Ballet is Marie,
Stéphane Bullion is Vaudémont and Takeru
Coste is Robert. They as well as other
characters, have stepped into the ballet
directly from the opera and look the same in
both pieces. You will find out the truth at the
end of the performance.
Orchestra and Chorus of the Opéra national
de Paris are conducted by Alain Altinoglu in
an unforgettable performance.
Iolanta and The Nutcracker by Pyotr Ilyich
Tchaikovsky are being transmitted by
the Opera national de Paris and may be
watched for 30 days upon payment of a fee
of $US7.99. For more information go to:
https://chezsoi.operadeparis.fr/ or https://
www.operadeparis.fr/

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (TOM) ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΙΩΝΙΑ tΗ ΜΝΗΜΗ
Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε τον αδελφό,
φίλο και συμπαραστάτη, τον δικό μας άνθρωπο, το πρόθυμο χορηγό που σε όλες τις μικρές
και μεγάλες προσπάθειες της Κοινότητας μας
ήταν πάντοτε στο πλευρό μας.
Θα μας λείψει η ευγενική παρουσία του, η ανθρώπινη και ευπρόσιτη προσωπικότητα του.
Αγαπητέ μας Τοm, ο Θεός να σε αναπαύει μεταξύ των Δικαίων και των Αγγέλων.
Δεν θα σε ξεχάσουμε, θα είσαι πάντοτε
στην μνήμη και στις καρδίες μας.
Στην αγαπημένη του σύζυγο, τα παιδιά
και τα εγγόνια του προσευχόμαστε ο
καλός Θεός να δώσει δύναμη και κουράγιο για να ανταπεξέλθουν τις δυσκολίες της έλλειψης
του ανάμεσά τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κυπριακής Κοινότητας Τορόντο και εκ μέρους
των μελών.
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΠΑΡΕΣΤΗΣΕΝ ΕΑΥΤΟΝ ΖΩΝΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (Κεφ. 1:1- 8)

ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ !
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
Ασύγκριτο της Ανάστασης το θαύμα. Παγκόσμιο κι αιώνιο. Των θαυμάτων το πιο
μεγάλο θαύμα. Ο ακρογωνιαίος λίθος του
Χριστιανισμού. Η αψίδα της σωτηρίας μας.
Στην ανάσταση του Χριστού θεμελιώνεται η
σωτηρία μας. «Εάν ομολογήσης εν τω στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσης εν τη
καρδία σου, ότι ο Θεός αυτόν ήγειρεν εκ νεκρών, σωθήση» (Ρωμ. 10:9).
Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το
πιο ένδοξο επιστέγασμα της επίγειας ζωής
του. Δίχως αυτή, η Χριστιανική θρησκεία
θα είχε ταφεί το βράδυ της Μ. Παρασκευής
μαζί με τον νεκρό ιδρυτή της. Δίχως αυτή, η
πίστη μας θά ‘τανε χωρίς δύναμη. «Ει Χριστός ουκ εγήγερται, κενόν άρα το κήρυγμα
ημών, κενή δε και η πίστις ημών» (Α΄Κορ.
15:14). Αλλά η Ανάσταση του Χριστού είναι
η πιο μεγάλη αλήθεια. «Ουκ έστιν ώδε, αλλ’
ηγέρθη», είπαν οι απόστολοι. «Ηγέρθη ο
Κύριος όντως», έλεγαν και ξανάλεγαν όλοι.
Ο Απόστολος Πέτρος σε ομιλία του (Πραξ.
10:40) λέγει την ανάσταση του Χριστού, ότι
«ο Θεός τον ανέστησε την Τρίτη ημέρα και
τον έκανε να εμφανισθεί, όχι σε όλον τον
λαόν, αλλά εις μάρτυρας, που τους είχε διαλέξει ο Θεός από πριν, δηλαδή σ’ εμάς, οι
οποίοι εφάγαμε και ήπιαμε μαζί του μετά

την ανάστασή του εκ νεκρών και μας παρήγγειλε να κηρύξομε εις τον λαόν και να
δώσομεν μαρτυρία ότι αυτός είναι ο προορισμένος από τον Θεόν κριτής ζώντων και
νεκρών. Δι’ αυτόν θα λάβει άφεσιν αμαρτιών
διά του ονόματός του».
Ας αμφιβάλλουν «οι Θωμάδες»!
Έρχεται η στιγμή που αναφωνούν ταπεινωμένοι: «ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Ας
δωροδοκούν τους στρατιώτες οι αρχιερείς
και οι πρεσβύτεροι, κι ας τους παρακινούν
να πούνε ψέματα πως, «οι μαθηταί αυτού
νυκτός ελθόντες έκλεψαν αυτόν ημών κοιμωμένων»! Τα γεγονότα τους διαψεύδουν
κι οι δολιότητές τους αποκαλύπτονται και
γνωστοποιούνται. Ας πολεμούν οι άπιστοι
κι ας αρνούνται το θαύμα του άδειου μνημείου. Κανείς δεν τους ακούει. Κανείς δεν τους
ακολουθεί. Κανείς δεν τους εμπιστεύεται. Η
φωνή τους χάνεται και διαλύεται, όπως το
σκοτάδι μπροστά στον ήλιο.
Όσο τα χρόνια περνούν, τόσο το φως της
Ανάστασης περιχύνεται στις ψυχές των
ανθρώπων και τις κάνει να λάμπουν. Από
τότε ο «πρωτότοκος εκ των νεκρών», γίνεται πρωτοπόρος και αρχηγός και της στρατευομένης και της θριαμβεύουσας εκκλησίας. Στεφανωμένος ο Κύριος -όχι πια με το
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ακάνθινο στεφάνι- αλλά
με το στεφάνι της δόξας
και του θριάμβου, «ουκέτι
αποθνήσκει, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει» (Ρωμ.
6:9). Έθεσε τέρμα στη νύχτα της άγνοιας και της
δεισιδαιμονίας, της πλάνης
και της απιστίας.
Η ιστορική εκείνη άνοιξη
που αναστήθηκε ο Χριστός, συμβολίζει και την
καινούρια πνευματική άνοιξη, όπου οι άνθρωποι πρέπει ν’ ανθίσουν και να καρποφορήσουν μ’
αρετής έργα. Η νίκη τώρα είναι πιο σίγουρη.
Έχομε αρχηγό τον Χριστό. Ο αγώνας πιο
εύκολος. Η ανάβαση πιο αποτελεσματική.
Η ελπίδα πιο γλυκιά. Η πίστη πιο θαρραλέα.
Η υπομονή πιο μεγάλη. Οι πειρασμοί πιο
ανίσχυροι. Ο διάβολος δεν έχει πλεόν καμμία εξουσία επάνω στους ιστούς που έχουν
την σφραγίδα του Θεού. Με αρχηγό τον Χριστό τον ανίκητο Νικητή είμαστε όλοι νικητές,
δικοί Του στρατιώτες. Οι πιστοί Χριστιανοί
δεν φοβούνται τον πόνο, την πείνα, την δυστυχία, τον θάνατο. Δεν φοβούνται τις επιβουλές του διαβόλου αυτοί που νηστεύουν,
αυτοί που προσεύχονται, αυτοί που βιώνουν Χριστό. Δεν φοβούνται τους έσχατους
καιρούς. Δεν φοβούνται τον αντίχριστο και
το σημάδι του, διότι έτσι κι αλλιώς τη ζωή
τους την έχουν αφιερώσει στον Χριστό. Από
την Ανάσταση του Χριστού αντλούν δυνάμεις για την ένδοξη πορεία που οδηγεί στον
ουρανό.
Μαζεμένοι οι μαθητές στο υπερώο της Ιερουσαλήμ προσμένουν κάποιες καλύτερες
μέρες. Ζουν με τη σκέψη του Θείου Διδασκάλου, αναπολούν τις άγιες εκείνες στιγμές, που άκουγαν από το θείο Του στόμα
τα «ρήματα της ζωής». Δεν ξεχνούν ποτέ
την υπόσχεση που τους έδωκε πριν το
πάθος Του, ότι θα τους συναντήσει στη
Γαλιλαία. Τους το θύμισε άλλωστε ο ίδιος
με τις Μυροφόρες. «Υπάγετε απαγγείλατε
τοις αδελφοίς μου (εννοούσε τους αποστόλους) ίνα απέλθωσιν εις την Γαλιλαίαν,
κακεί με όψονται». Εκεί θα με ιδούν. Έτσι
ο πόθος τους να δούνε τον λατρευτό τους
Ιησού, όλο και πιο πολύ φλογίζει την καρδιά τους. Κι ο Θεός, που εκπληρώνει τους
άγιους πόθους των ανθρώπων, αξίωσε και

τους αποστόλους να ιδούν
τον Διδάσκαλό τους, όχι μια,
αλλά πολλές φορές. Για σαράντα μέρες Τον έβλεπαν και μιλούσαν μαζί Του. Άλλοτε στο
υπερώο, άλλοτε στον δρόμο,
κι άλλοτε στ’ ακρογιάλια της
Τιβεριάδος.
«Παρέστησεν
εαυτόν ζώντα...» Φανερώθηκε
ζωντανός «... εν πολλοίς τεκμηρίοις, δι’ ημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτοίς και
λέγων τα περί της βασιλείας
του Θεού» (Πραξ. Α΄3).
Η τελευταία Του εμφάνιση έγινε στο γνωστό οροπέδιο της Γαλιλαίας. Εκεί συνήθιζε να διδάσκει τα πλήθη. Σύμφωνα με την
εντολή Του πήγαν οι έντεκα με άλλο πολύ
πλήθος μαθητών, για την μεγάλη συνάντηση. Πλημμυρισμένοι από βαθειά ευλάβεια
κι ευγνωμοσύνη, έπεσαν κάτω και Τον προσκύνησαν. Συγκλονιστικά κι αλησμόνητα τα
λόγια που τους είπε. Ιδιαίτερα θα θυμούνται
την τελευταία Του υπόσχεση. «Και ιδού εγώ
μεθ’ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της
συντελείας του αιώνος». Κυβερνήτης και
Πατέρας, φίλος κι αδελφός, βοηθός και συμπαραστάτης ως τη συντέλεια του κόσμου.
Ο Χριστός ανάμεσά μας. Είναι πάντοτε δίπλα μας και στον πόνο μας σφογγίζει τα δάκρυά μας. Μας κλυδωνίζουν οι φουρτούνες.
Είναι ο πλοίαρχος που μας καθοδηγεί μ’
ασφάλεια. Μας βαριοκτυπούν οι πειρασμοί
κι είμαστε έτοιμοι να λυγίσουμε. Είναι το
στήριγμα κι η δύναμή μας. Οι άνθρωποι μας
εγκαταλείπουν. Αυτός μένει «μεθ’ ημών»,
πιστός σύντροφος. Είναι «χθες και σήμερον
ο αυτός και εις τους αιώνας». Θάναι κοντά
μας ο αναστημένος Χριστός και στις χαρές
και στις λύπες και στον κόσμο τούτο και
στην αιωνιότητα. Ο θάνατος θα σβήσει κάποτε το λυχνάρι μας, μα το φως ενός άλλου
Ήλιου θα φωτίζει την ζωή μας στην αιώνια
πορεία της Βασιλείας του Θεού «Χριστός
γαρ εγήγερται, ευφροσύνη αιώνιος».
Αγαπητοί μου, Χριστός Ανέστη!
Με χαράς αλαλαγμούς ας γιορτάσουμε το
μεγάλο θαύμα της Αναστάσεως του Χριστού μας, διότι από τον τάφο Του έλαμψε
ο ωραίος της δικαιοσύνης ήλιος. Ελάτε όλοι
μας να πάρουμε δυνάμεις και φως από τον
Αναστημένο Χριστό. Καιρός είναι να σηκωθούμε από τον ύπνο της ραθυμίας.
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30 Παρασκευή

Μ. Παρασκευή
Τα Αγία Πάθη
του Κυρίου

1 Σάββατο

2 Κυριακή

3 Δευτέρα

4 Τρίτη

5 Τετάρτη

Μ. Σάββατο
Η εις Άδου Κάθοδος

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
Η Ανάστασις
του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού

Αγ. Γεωργίου
Τροπαιοφόρου/
Αγ. Τιμοθέου +
Μαύρας

Αγ. Ραφαήλ /
Νικολάου &
Ειρήνης /Αγ.
Νικηφόρου
εκ Άθου /
Πελαγίας

Αγ. Ειρήνης
μεγαλομάρτυρος/
Εφραίμ
Θαυματουργού

6 Πέμπτη

Ιώβ Δικαίου /
Αγ. Σεραφείμ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Διαγωνισμός έκθεσης: Γιορτάζοντας τα 200 χρόνια της Ελληνικής ανεξαρτησίας
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας είναι στην ευχάριστη θέση να
ανακοινώσει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού έκθεσης για την Ελληνική ανεξαρτησία.
Το θέμα του διαγωνισμού, που δόθηκε σε όλους τους

Έλληνες Ορθόδοξους νέους σε όλο τον Καναδά, ήταν:
Γιατί είστε περήφανοι που είστε Έλληνες;
Πολλές εκθέσεις υποβλήθηκαν από ολόκληρη τη χώρα
για τις δύο κατηγορίες ηλικιών (8-12 και 13-17 ετών).

Πρόκληση δοκιμής ελληνικής ανεξαρτησίας
1η ($500 υποτροφία)
2η ($250 υποτροφία)
3η ($100 υποτροφία)
Συγχαίρουμε τους επιτυχόντες και εκφράζουμε επίσης την εκτίμηση και τα
συγχαρητήριά μας σε όλους τους νέους
που πήραν το χρόνο και την πρωτοβουλία να υποβάλουν μια έκθεση. Κάθε έκθεση ήταν μοναδική και προσέφερε μια
αναζωογονητική προοπτική από την
επόμενη γενιά Ελλήνων Ορθόδοξων
στον Καναδά.
Καθώς συνεχίζουμε να γιορτάζουμε τα
200 χρόνια της Ελληνικής Ανεξαρτησίας

8-12 ετών
Anna Papagerakis
Dimitri Athas
Zoi-Christina Mangana

Κάθε έκθεση εξετάστηκε προσεκτικά από μια επιτροπή
κληρικών με βάση το περιεχόμενο, την οργάνωση, το
στυλ, τη γλώσσα, τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία. Μετά από προσεκτική εξέταση των εκθέσεων διακρίθηκαν οι:
13-17 ετών
Gerasimos Karras
Gregory Efrain and Olivia Paraskevi Drivas
Theodora Girgulis

(1821-2021), τιμούμε τους ήρωες της ελληνικής επανάστασης, ενώ ταυτόχρονα
εκφράζουμε την ελπίδα και την εμπιστοσύνη μας στη νεολαία μας. Εάν η απόκριση και η δέσμευση σε αυτόν τον διαγωνισμό έκθεσης είναι κάποια ένδειξη,
το μέλλον προοιωνίζεται λαμπρό!
Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω ο Καναδάς! Ζήτω
η ελευθερία!
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Η Διεύθυνση και
το προσωπικό του
Φαρμακείου
«Pape Drug Mart»
εύχονται σε όλους τους
Ομογενείς και τους
Απανταχού Έλληνες
Καλή Ανάσταση και ένα
ευλογημένο Πάσχα!

www.papedrugmart.com
751 Pape Ave Toronto, ON M4K 3T1 (416) 461-3581

On behalf of the
Executive Council,
Brotherhood
Pontion Toronto
“Panagia Soumela”
we would like to
wish everyone a
Happy Safe &
Blessed Easter!
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We wish all of our GCT
members a Happy Easter!
Ευχόμαστε σε όλα
τα μέλη μας Καλή
Ανάσταση και ένα
χαρούμενο Πάσχα!
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5 Dohme Ave Toronto, ON M4B 1Y7
Phone: 416-757-0440
sketchleycleaners.ca

Η Διεύθυνση, οι συνεργάτες και το προσωπικό
της εταιρίας «Sketchley Cleaners» εύχονται σε
όλους τους ομογενείς Καλή Ανάστση!
Ο Θείος λόγος και η θυσία της Σταύρωσης
ας καθοδηγούν την κάθε σκέψη μας για να
βλέπουμε πίσω με κατανόηση, μπροστά με
ελπίδα, γύρω μας με αγάπη!

MP Salma Zahid
Member of Parliament for –Scarborough Centre

Καλή Ανάσταση και
Καλό Πάσχα!
Εύχομαι σε όλο τον Ελληνισμό
και τους απανταχού
Ορθόδοξους Χριστιανούς, το
φως της ανάστασης να
φωτίζει πάντα την ζωή
μας και να μας οδηγεί
στο δρόμο της αγάπης
και της αλληλεγγύης.

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

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

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

Ο ΙΕΡΕΑΣ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ,
ΟΙ ΙΕΡΟΨΑΛΤΕΣ, ΟΙ ΙΕΡΟΠΑΙΔΕΣ ,
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΙΟΥ
ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, Η ΝΕΟΛΑΙΑ, ΤΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ,
Η ΟΜΑΔΑ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, MISSISSAUGA

ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ
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Τα μέλη της Ανεξάρτητης
Ερανικής Επιτροπής της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο,
ο πρόεδρος Δρ. Αναστάσιος
Καραντώνης και οι Γιάννης
Αντωνόπουλος, Γιάννης Βαβίτσας,
Γιώργος Βλαχάκης, Παναγιώτης Γαλάνης,
Θεόδωρος Δάρμος, Αντώνης Λιόλιος,
Γρηγόρης Καναργελίδης, Μιχάλης Μουρατίδης,
Γιώργος Παπαδάκης, Γιάννης Φαναράς. Γιάννης
Χριστόπουλος, Σύμβουλοι Ex-Officio: Αντώνης
Αρτεμάκης, Μάρθα Χέντυ, Μπέτυ Σκουτάκη, Κατερίνα
Τσεκαρέα, θέλουν να ευχαριστήσουν από τα βάθη της
καρδιάς τους όλους τους συμπάροικους για την εμπιστοσύνη
και τη στήριξη τους στον ερανικό αγώνα για τη διάσωση της Ε.Κ.Τ.
Εύχονται σε όλους τους ομογένεις συμπάροικους και σε όλο τον
Ελληνισμό Καλή Ανάσταση και ένα Χαρούμενο Πάσχα!
Το Φως της Ανάστασης να χαρίζει ελπίδα, αδελφοσύνη, αισιοδοξία και
δύναμη!

Elite
• Υπέροχες γεύσεις
• Μοναδικά γλυκά
• Τούρτες για όλες
τις περιστάσεις
• Φρέσκα προϊόντα
κάθε μέρα με
αγνά υλικά και
παραδοσιακές
συνταγές.
• Διαθέτουμε
μεγάλη ποικιλία
ελληνικών
προϊόντων.

Bakery

Pastry &
Delicatessen

Ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό του αρτοζαχαροπλαστείου
“Elite Batery” σας εύχονται Καλό Πάσχα!
1961 Kennedy Rd, Scarborough, ON M1P 5A2 Phone: (416) 754-7857
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Η σειρά σας
έρχεται
σύντομα.

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

Με έξοδα της κυβέρνησης του Οντάριο
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