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της
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Αυτές είναι οι τρεις προτεραιότητες
που ανακοίνωσε η κυβέρνηση των
Φιλελευθέρων μέσω της Ομιλίας
από τον Θρόνο που διαβάστηκε στη
Γερουσία από τη Γενική Κυβερνήτη
Μαίρη Σάιμον. Μια ομιλία ιστορικής
αξίας αυτή της εκπροσώπου της
Βασίλισσας γιατί έγινε για πρώτη φορά
όχι μόνο στα Αγγλικά και Γαλλικά,
αλλά και στα Ινουκτιτούτ, τη γλώσσα
των Ινουίτ.
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

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

Beer, Wine & Cider
Product of Mexico

Product of Peru

Large Eggplants

Sweet Blueberries
6 oz

5

$

1

4

Cheese Bars

Tenderflake

//lb 7.70 kg

Deli Sliced

Jarlsberg Cheese
15.83 lb

3

49

lb/6.59 kg

San Pellegrino

Pasta Sauce

/100 g

D’Italiano

Sliced Bread

Carbonated
Water

650 ml

255-397 g

lb/4.39 kg

99

Classico

Pie Shells

400 g

2

49

lb/11.00 kg

/each

Pork Sirloin Roasts
or Chops

3

99

1

99

Ontario Raised Pork

Prime Whole
Chickens

Lean Ground Beef

3

Fresh Green Beans

99

lb/3.28 kg

Maple Leaf

Ground Fresh Daily

Product of USA

Jumbo Sweet Cantaloupe

49

3/or 1.99 ea.

Black Diamond

Product of Guatemala

675 g

750 ml

4

99
/each

Maple Leaf Prime

3

/each

Tre Stelle

3

49

49
Natrel

/each

Quaker

Organic Milk

Chicken Burger, Nuggets Bocconcini Tubs
200 g
or Strips

1

69
/each

D’Italiano

450 g

6’-8’

560 g

8

99
/each

3

99
/each

4

99
/each

/each

Sausage or
Crustini Buns

Life Cereal

1%, 2% or 3.25%
2 lt

2

49

2

99
/each

2

49
/each

3
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Καταπολέμηση της πανδημίας, οικονομία και
περιβάλλον οι προτεραιότητες του Trudeau
Δράση για την καταπολέμηση της πανδημίας, την
προστασία του περιβάλλοντος, την πλήρη επανεκκίνηση της οικονομίας.
Αυτές είναι οι τρεις προΚατερίνα
τεραιότητες που ανακοίΓερασκλή
νωσε η κυβέρνηση των
Φιλελευθέρων μέσω της
Ομιλίας από τον Θρόνο
που διαβάστηκε στη Γερουσία από τη Γενική Κυβερνήτη Μαίρη Σάιμον. Μια ομιλία
ιστορικής αξίας αυτή της εκπροσώπου της
Βασίλισσας γιατί έγινε για πρώτη φορά όχι
μόνο στα Αγγλικά και Γαλλικά, αλλά και στα
Ινουκτιτούτ, τη γλώσσα των Ινουίτ.
Η ατζέντα της εκτελεστικής εξουσίας, που
ανέπτυξε ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό,
προβλέπει αποφασιστική κυβερνητική δράση τον επόμενο μήνα, με μια μακρά λίστα
μέτρων που θα καταθέσουν οι υπουργοί
στη Βουλή των Κοινοτήτων πριν το κλείσιμο
των εργασιών που συμπίπτει με τις χειμερινές διακοπές. Αλλάζει επίσης η προσέγγιση της κυβέρνησης, η οποία ζητά επίσημα
μεγαλύτερο πνεύμα σύμπραξης και συνεργασίας με την αντιπολίτευση όχι μόνο για
την αντιμετώπιση της κρίσης που αντιπροσωπεύει ο Covid και της περιβαλλοντικής
έκτακτης ανάγκης, αλλά και για την έγκριση
μέτρων ικανών να τονώσουν την οικονομία
και να ενισχύσουν την ανάπτυξη .
«Αυτή η δεκαετία – εξήγησε η γενική κυβερνήτης – ξεκίνησε με απίστευτες δυσκολίες,

αλλά αυτή είναι η ώρα για ανοικοδόμηση.
Αυτή είναι η ώρα για τους βουλευτές να
συνεργαστούν για να επιτύχουν τους μεγάλους στόχους και να διαμορφώσουν ένα
καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.
Η κυβέρνηση υπερασπίστηκε σθεναρά όχι
μόνο ό,τι έγινε για την αντιμετώπιση της
πανδημίας κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά και τα μέτρα που υποσχέθηκαν στην προεκλογική εκστρατεία
και εφαρμόστηκαν –εν μέρει– τις τελευταίες
εβδομάδες.
Στη συνέχεια δώθηκε έμφαση στο θέμα της
κλιματικής αλλαγής. Αυτό που συμβαίνει,
είναι μια επίδειξη του πώς η υπερθέρμανση
του πλανήτη αποτελεί κίνδυνο για όλους.
Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση είναι έτοιμη
να κάνει μια πράσινη σημαντική αναδιάταξη, με τη λήψη μέτρων υπέρ της ανάπτυξης
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της
σταδιακής διάθεσης των πιο ρυπογόνων
πηγών ενέργειας: ως εκ τούτου, προχωρώντας σε μια «πιο τολμηρή» δράση για
το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης στον περιορισμό και τη μείωση των
εκπομπών από τον τομέα του πετρελαίου
και του φυσικού αερίου και την επιβολή της
πώλησης οχημάτων μηδενικών εκπομπών.
Η κυβέρνηση σκοπεύει επίσης να βελτιώσει
την προσβασιμότητα και την υποστήριξη της
υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας περίθαλψης και
της πρόσβασης σε εμβόλια για παιδιά και
ενισχυτικά για τον γενικό πληθυσμό και τη

διεθνή κοινότητα.
Μεταξύ των προτεραιοτήτων, η συνέχιση των προγραμμάτων
βοήθειας
για τον Covid-19,
συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων παροχών
για εργαζόμενους
και επιχειρήσεις σε
τομείς που έχουν
πληγεί
σοβαρά
και αντιμετώπιση
του αυξανόμενου
κόστους ζωής ακολουθώντας πρωτοβουλίες προσβασιμότητας στη στέγαση. Ο πρωθυπουργός θέλει
επίσης να επιταχύνει τις προσπάθειες συμφιλίωσης των ιθαγενών ανταποκρινόμενος
σε πολυάριθμες εκκλήσεις για δράση, εξαλείφοντας τις προειδοποιήσεις για το νερό
και διορίζοντας έναν «ειδικό συνομιλητή»
για την προώθηση της δικαιοσύνης στα οικιακά σχολεία.
Η Οτάβα υπόσχεται να τηρήσει τις δεσμεύσεις για τον έλεγχο των όπλων και
τις δεσμεύσεις για την καταπολέμηση του
συστημικού ρατσισμού, του σεξισμού, των
διακρίσεων, της ανάρμοστης συμπεριφοράς και της κακοποίησης: αυτό περιλαμβάνει επίσης τον στόχο της εφαρμογής της
υπόσχεσης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των πρακτικών

θεραπείας μετατροπής LGBTQ2S+, ποινικών κυρώσεων για όσους απειλούν εργαζόμενους στον τομέα της υγείας σε ιατρικές
εγκαταστάσεις και μεταρρυθμίσεις του νόμου περί ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών εγκλημάτων.
«Ο Καναδάς θα βγει από αυτή την πρόκληση γενεών πιο δυνατός και πιο ευήμερος
από πριν».
Πριν τεθεί σε ψηφοφορία η Ομιλία του Θρόνου, η οποία θα λέγαμε ότι είναι η πρώτη
ψήφος εμπιστοσύνης που θα πρέπει να
αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση, οι πολιτικοί θα έχουν το πολύ 6 μέρες για να εξετάσουν αναλυτικότερα τις δεσμεύσεις της
νέας κυβέρνησης που προαναγγέλθηκαν
μέσα από την ομιλία της Γενικής Κυβερνήτη
κ. Σάιμον.

H επαρχία του Οντάριο παρατείνει τις εντολές
έκτακτης ανάγκης μέχρι τον Μάρτιο του 2022
Το Οντάριο παρατείνει την ισχύ όλων των
εντολών έκτακτης ανάγκης βάσει του νόμου για την επαναλειτουργία του Οντάριο
μέχρι τον Μάρτιο του 2022.
Οι έκτακτες εντολές, οι οποίες είχαν οριστεί
να λήξουν την 1η Δεκεμβρίου, θα παραταθούν μετά από
πρόταση της Γενικής Δικηγόρου Sylvia Jones που εγκρίθηκε στο Επαρχιακό Κοινοβούλιο Queen's Park την περασμένη Τρίτη.
Η πρόταση δίνει στην κυβέρνηση του Doug Ford την εξουσία να παρατείνει τις εντολές έκτακτης ανάγκης έως τις 28
Μαρτίου. Κάθε παραγγελία βάσει του ROA πρέπει να παρατείνεται από το υπουργικό συμβούλιο σε προσαυξήσεις
30 ημερών.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Υπάρχουν επί του παρόντος 28 εντολές
σε ισχύ βάσει του νόμου επαναλειτουργίας, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος απόδειξης εμβολιασμού.
Η ROA δίνει στην κυβέρνηση την εξουσία να εφαρμόζει κανόνες για τις δημόσιες συγκεντρώσεις, το κλείσιμο
επιχειρήσεων και τη διαχείριση εστιών
σε νοσοκομεία ή οίκους μακροχρόνιας
φροντίδας.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Οντάριο
διέκοψε το επόμενο βήμα του σχεδίου επαναλειτουργίας
λόγω αύξησης των κρουσμάτων COVID-19.
Το επόμενο βήμα του σχεδίου επαναλειτουργίας, το οποίο

έχει προγραμματιστεί για τις 17 Ιανουαρίου, θα άρει σταδιακά τα όρια χωρητικότητας σε μέρη όπου δεν απαιτείται απόδειξη
εμβολιασμού.
Στις 7 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση σχεδιάζει να άρει τις απαιτήσεις απόδειξης εμβολιασμού σε χώρους υψηλού κινδύνου,
όπως νυχτερινά κέντρα, στριπτιτζάδικα,
λουτρά και κλαμπ σεξ.
Στις 28 Μαρτίου, το Οντάριο σχεδιάζει να
άρει τα υπόλοιπα μέτρα δημόσιας υγείας,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης καλυμμάτων προσώπου σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους. Η απόδειξη εμβολιασμού θα αρθεί επίσης για όλες τις ρυθμίσεις.
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ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ
Εκλογές στην Ελληνική Κοινότητα στις 12 Δεκεμβρίου
Οι εκλογές στην ΕΚΤ
έχουν ανακοινωθεί, αλλά
κυριαρχεί πολύ «ησυχία».
Μηδαμινή είναι η δραστηριότητα των υποψηφίων
στα γραφεία της ΕΚΤ. Ένα
Γιάννης
θέμα που μας προβληΚακαγιάννης ματίζει για το μέλλον του
Οργανισμού.
Όταν ανακοινώθηκε πριν
από μήνες από το τωρινό ΔΣ η πιθανότητα
πώλησης μιάς από τις εκκλησίες του οργανισμού, είχε γίνει «χαμός» στο χώρο των

κοινωνικών δικτύων, ιδιαίτερα στην σελίδα
του Facebook της Κοινότητας. Εκατοντάδες
ήταν τα μηνύματα, τότε, που ζητούσαν από
τη Διοίκηση να παραιτηθεί και να δώσει τη
θέση της να αναλάβουν τα ηνία του οργανισμού νέα άτομα και άφθαρτα. Βάσει των
πληροφοριών που έχουμε μέχρι στιγμής,
κανείς από τους επώνυμους σχολιαστές και
«ξερόλες» των κοινωνικών δικτύων δεν έχει
δείξει ενδιαφέρον, ούτε καν να ζητήσει την
αίτηση υποψηφιότητας.
Αποδεικνύεται, για μια ακόμη φορά, πως
από τον καναπέ είμαστε λαλίστατοι αλλά

Κατσανιώτης: Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των
απανταχού Ελλήνων
Στις πρωτοβουλίες και δράσεις της ελληνικής Πολιτείας για τον Ελληνισμό της Διασποράς αναφέρθηκε ο
υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης, κατά
τον χαιρετισμό του στην ημερίδα για τον Απόδημο Ελληνισμό που συνδιοργάνωσαν η Ακαδημία Αθηνών
και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας.
«Ο Απόδημος Ελληνισμός είναι ο έμψυχος πλούτος
του Έθνους μας», ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του
στο twitter. «Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των απανταχού Ελλήνων και στεκόμαστε αρωγοί στο πλευρό τους, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια να κρατήσουμε ζωντανή τη σχέση
των Αποδήμων μας με την Μητέρα Πατρίδα», τόνισε.
ΣΧΟΛΙΟ: Εκεί έγινε αυτό που γράψαμε τη προηγούμενη εβδομάδα. Φωτογραφίες, ωραία
και παχιά λόγια αλλά για τα προβλήματα των απόδημων Ελλήνων…, ούτε κουβέντα. Γιατί
αν μιλούσαν γι’ αυτά, ίσως να είχε κάποιο νόημα η ημερίδα. Βέβαια συζητήθηκαν σοβαρά
θέματα που φυσικά δεν είχαν καμμιά σχέση με αυτά που προϊδέασε ο τίτλος της ημερίδας.
Ας συνεχίσει να οργανώνει «ημερίδες» το υπουργείο Εξωτερικών και η Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και ίσως κάποτε να αντιληφθούν οι υπεύθυνοι και να υπάρξει η αποτίμηση
της μέχρι σήμερα προσφοράς της Ομογένειας στην Ελλάδα. Ποτέ δεν είναι αργά…
Ποδόσφαιρο πρωτάθλημα: Πόσο ελληνικό
είναι;
Βρισκόμαστε στην δέκατη ημέρα του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας.
Σε ένα πρωτάθλημα με ελληνικές ομάδες (αυτό
αποδεικνύεται από τα ονόματα), αλλά με ολίγους ή καθόλου Έλληνες παίκτες!
Είναι αλήθεια πως σε κάθε παιχνίδι με το… «φανάρι του Διογένη» ψάχνεις να βρείς να παίζουν
ελληνόπουλα. Να ακούσεις από το ραδιόφωνο
και από την τηλεόραση ελληνικά ονόματα! Να
δεις παίκτες να ματώνουν την φανέλα για την νίκη. Δεν είναι ψέματα πως όλες ή σχεδόν
όλες οι ομάδες στο ρόστερ τους διαθέτουν μόνο ξένους παίκτες ή περισσότερους ξένους
και ελάχιστους Έλληνες! Τα δικά μας παιδιά, τα ελληνόπουλα βλέποντας πως στην πατρίδα τους δεν έχουν τύχη, παίρνουν τον δρόμο της ξενιτιάς, όπου διαπρέπουν και γράφουν
ιστορία.
Το γεγονός πως ελάχιστα ελληνόπουλα αγωνίζονται πλέον ως βασικοί στις ομάδες τους
έχει φέρει το ποδόσφαιρο μας στην χειρότερη βαθμολογική θέση! Απόδειξη όλων αυτών
είναι τα αποτελέσματα που έφερε τα τελευταία χρόνια η Εθνική μας ομάδα, η οποία στα
προκριματικά του euro αποκλείστηκε πανηγυρικά. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι παράγοντες
που συνετέλεσαν στην μεγάλη πτώση της Εθνικής μας.
Πρέπει λοιπόν απαραιτήτως να μπει «φρένο», γιατί το μέλλον τόσο της Εθνικής μας, όσο
και των ομάδων μας στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα προβλέπεται ζοφερό! Μήπως η πολιτεία
πρέπει να εφαρμόσει έναν… «κόφτη», ο οποίος τουλάχιστον δε θα αφήνει τα ελληνόπουλα με το παράπονο; Σε κάποιες χώρες εφαρμόζεται η μικρότερη συμμετοχή των πέντε
(ντόπιων) ποδοσφαιριστών. Στην Ελλάδα άραγε μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Ή θα έχουμε
ελληνικό πρωτάθλημα με ελάχιστους (έναν, δύο άντε τρεις!) Έλληνες παίκτες; Η απάντηση
δική σας…
Άρχισε το μαλλιοτράβηγμα Λοβέρδου – Ανδρουλάκη
Ο Νίκος Ανδρουλάκης έγινε έξαλλος όταν άκουσε τον
Ανδρέα Λοβέρδο να κάνει λόγο για εθνικό ακροατήριο
και να προσκαλεί όσους πολίτες θέλουν να προσέλθουν στις κάλπες, ανεξάρτητα από το τι κόμμα ψήφισαν
στις εθνικές εκλογές. «Για μένα είναι απαράδεκτο να έρθουν να ψηφίσουν άνθρωποι έχοντας στην τσέπη τους
συγχρόνως κομματική ταυτότητα της ΝΔ ή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός, είναι εισβολή
στα εσωτερικά ενός κόμματος», είπε ο Ανδρουλάκης,
καλώντας μόνον όσους ψήφισαν ΠΑΣΟΚ το 2019.

όταν έρχεται η στιγμή να πράξουμε αυτά
που διαλαλούμε, απλά τη κάνουμε με «ψιλά
πηδηματάκια».

Η 6η Δεκεμβρίου, η τελευταία ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων, είναι κοντά και τότε
θα δούμε και επίσημα τα ονόματα των
υποψηφίων.
Ενδιάμεσα, μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Γενική Συνέλευση της ΕΚΤ στις
5 Δεκεμβρίου, όπου το ΔΣ αναμένεται να
παρουσιάσει απολογισμό πεπραγμένων
και οικονομικό απολογισμό. Τα μέλη αναμένουν από τη διοίκηση άπλετο φως σε σειρά
ερωτήσεων που έχουν απασχολήσει τη παροικία τους τελευταίους μήνες. Ίδωμεν!

Η ΑΗΕΡΑ συζητά για τα θέματα της ομογένειας
Το τμήμα της ΑΧΕΠΑ Ελλάδος «ΠΕΡΙΚΛΗΣ» οργάνωσε τηλεδιάσκεψη με θέμα «Ομογενείς και
Μητροπολιτικό Κέντρο». Οι κύριοι ομιλητές ήταν
οι: Κων/νος Αποστολόπουλος (Βιέννη, Αυστρίας),
Κων/νος Ασλάνογλου (Σόφια, Βουλγαρία), Τομ
Μαζαράκης (Αθήνα, Ελλάδα), Αναστάσιος Μούσσας (Τορόντο, Καναδάς), Αντώνιος Νερουλιάς
(ΗΠΑ) και Αναστάσιος Βασιλειάδης (Στουτγκάρδη, Γερμανία).
Οι ομιλητές παρουσίασαν την ισχυρή κατάσταση των Ελληνικών Κοινοτήτων στις χώρες
τους (Αυστρία, Βουλγαρία, Καναδά, Γερμανία και Αμερική), το έργο που επιτελούν και τη
συνδρομή τους στην Κοινότητα και την Εκκλησία καθώς, επίσης, και έκαναν αναφορά στα
θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, τόσο στους
τόπους διαμονής τους όσο και στις επαφές τους με την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση είτε
αυτή λέγεται «Προξενείο» είτε ελληνικό Δημόσιο.
Ο κ. Αναστάσιος Μούσσας, από τον Καναδά, επεσήμανε ότι το Μητροπολιτικό Κέντρο
εκπροσωπείται από τις προξενικές αρχές. Κοινός παρονομαστής στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα Προξενεία μας. Δυστυχώς, είπε, οι ομογενείς έρχονται αντιμέτωποι με
υπαλλήλους που δεν γνωρίζουν τη δουλειά τους, δεν έχουν κατάλληλο εξοπλισμό τα προξενεία αλλά ούτε και την κατάλληλη στελέχωση, Έτσι υπάρχει μία εκατέρωθεν δυσαρέσκεια. Οι πολίτες δεν εξυπηρετούνται, καταφέρονται κατά των διπλωματικών υπαλλήλων
και οι τελευταίοι κατά των ομογενών. Επεσήμανε δε, ο κ. Αναστάσιος Μούσσας, ότι τα παιδιά Ελλήνων γονέων είναι Έλληνες, δεν είναι, όμως Έλληνες πολίτες και επισημαίνοντας
τις δυσκολίες απόκτησης Ιθαγένειας ζήτησε να διευκολύνονται από τη γενέτειρα τα παιδιά
των Ελλήνων στο να αποκτήσουν την ελληνική υπηκοότητα. Τόνισε ακόμη ότι το ελληνικό
κράτος πρέπει να ζητάει τη γνώμη των Ομογενών σε θέματα που αφορούν την ομογένεια.
Να προσληφθούν Ομογενείς υπάλληλοι στα προξενεία και να συνδεθούν ηλεκτρονικά όλα
τα προξενεία. Επίσης ζήτησε να υπάρχει ανοικτή επικοινωνία με το ελληνικό κράτος ώστε
να μπορούν οι ομογενείς να εκφράσουν τα προβλήματά τους. Τέλος, ζήτησε να ορισθούν
άμισθοι επί τιμή Πρόξενοι ενώ κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων τις οποίες θα προωθήσει στον Πρόεδρο κ. Νίκο Παπαδόπουλο.
«Στήνει» κάλπες σε 11 χώρες
για τους Ομογενείς το ΚΙΝΑΛ
Η αρμόδια επιτροπή του ΚΙΝΑΛ (ΕΔΕΚΑΠ) για τη τήρηση του καταστατικού και των
εκλογικών διαδικασιών της
εκλογής ηγεσίας, ανακοίνωσε
τα 840 εκλογικά κέντρα όπου
θα ανοίξουν οι κάλπες και θα
γίνει η ψηφοφορία στις 5 και 12
Δεκεμβρίου.
Πρόκειται για 818 εκλογικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, σε καποδιστριακούς δήμους και τους υπόλοιπους δήμους της χώρας.
Ταυτόχρονα, όπως ανακοινώθηκε 22 εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν για τους Αποδήμους σε 11 χώρες σε όλο το κόσμο με τα περισσότερα στη Γερμανία.
Οι ομογενείς στον Καναδά και μέλη του ΚΙΝΑΛ μπορούν να ψηφίσουν στις παρακάτω
τοποθεσίες:
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΜΟΝΤΡΕΑΛ
Αίθουσα Συλλόγου Ζακυνθίων
3231 Boulevard Lévesque O, Laval, Quebec H7V 1C8
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΤΟΡΟΝΤΟ
ΠΑΝΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
406 Danforth Avenue, Toronto, Ontario M4K 1P3
Δυστυχώς δεν έχουμε κάποια επιπλέον ενημέρωση ή επαφή για περισσότερες
πληροφορίες που οπωσδήποτε χρειάζονται
για να επικοινωνήσουν οι ενδιαφερόμενοι για συνεχίζεται στη σελίδα 5
να γνωρίζουν τη διαδικασία.
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Περικοπές στη σύνταξη ομογενών
Η σχεδιαζόμενη ρύθμιση δείχνει να αφήνει
εκτός τους ομογενείς από τον Καναδά, από
τις κεντροευρωπαϊκές χώρες και από άλλες χώρες για τις οποίες, σύμφωνα με τον
ΕΦΚΑ... «δεν υπάρχει ακόμη λογισμικό για
την έκδοση των διεθνών συντάξεων».
Χιλιάδες είναι οι Έλληνες πολίτες που ενώ
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την εθνική σύνταξη, διότι ως ομογενείς κι ενώ έχουν εργαστεί οι περισσότεροι πάνω από 40 έτη,
δεν τους αναγνωρίζεται δικαίωμα στο ποσό γιατί πρέπει να έχουν και διαμονή 40 χρόνων
στην Ελλάδα.
Γιατί όμως η υπουργική δέσμευση να αφορά μόνο ένα τμήμα των ομογενών; Γιατί η ρύθμιση
δείχνει να αφήνει εκτός τους ομογενείς από τον Καναδά, από τις κεντροευρωπαϊκές χώρες
και από άλλες χώρες για τις οποίες «δεν υπάρχει ακόμη λογισμικό για την έκδοση των
διεθνών συντάξεων», όπως είναι η απάντηση κάθε φορά που κάποιος αναζητεί να επικοινωνήσει ο ΕΦΚΑ με την ασφαλιστική υπηρεσία της χώρας όπου εργάστηκε στο παρελθόν;
Ποιες προϋποθέσεις θα ισχύσουν για τους χιλιάδες Έλληνες που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν στα χρόνια της οικονομικής κρίσης; Kαι γιατί για να θεμελιώσει ένας πολίτης
πλήρη εθνική σύνταξη, ο χρόνος διαμονής στην ελληνική επικράτεια ορίζεται στα 40 έτη,
ενώ για να αποκτήσεις δικαίωμα ψήφου και εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του εξωτερικού, στα 35 έτη;
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Κλίματος στη Γλασκώβη, στην οποία παραβρέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.
Στις 14 Νοεμβρίου δεν παρέστη στην εκδήλωση της Ημέρας Μνήμης προς τιμήν των πεσόντων στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο λόγω τραυματισμού στην πλάτη της. Με βάση όλα αυτά,
πηγή από το Μπάκιγχαμ είπε στην εφημερίδα «Mirror» ότι στο εξής το κοινό δεν θα βλέπει
συχνά την Ελισάβετ.
Συνεχίζεται η πώληση του λαχείου της ΕΚΤ
Συνεχίζεται η πώληση του λαχείου της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. Η κλήρωση θα γίνει
στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν της ΕΚΤ στο Crystal Fountain, στις 31 Δεκεμβρίου 2021, με
πρώτο λαχνό ένα καινούργιο αυτοκίνητο Μερσεντές μοντέλου 2021.
Αγοράζοντας το λαχείο βοηθάτε να συνεχιστούν τα προγράμματα της Κοινότητας που εδώ
και 112 χρόνια προσφέρει στη παροικία.
Μπορείτε να προμηθευτείτε τα λαχεία σας, που αποτελεί ένα υπέροχο δώρο στους οικείους σας για τα Χριστούγεννα, από τα γραφεία της Κοινότητας ή τηλεφωνώντας στο
416-425-2485.

Ο ηθοποιός Άρης Σερβετάλης και ο
αντίκτυπος της απόφασης του να
σταματήσει τις παραστάσεις
Επικρατεί στα ΜΜΕ της Ελλάδας η απόφαση του ηθοποιού να διακόψει την παράσταση «Ρινόκερος» στην οποία πρωταγωνιστούσε γιατί όπως υποστηρίζει δεν μπορεί
να παίζει μόνο σε εμβολιασμένους και ότι
είναι κατά των… διαχωρισμών.
Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει κάποιον
γιατί στρέφεται με τέτοια ζέση στην Εκκλησία ή γιατί παίζει το ρόλο κάποιου Αγίου ή ακόμη
και γιατί πηγαίνουν να τον βλέπουν χιλιάδες Χριστιανοί που πιστεύουν στα θαύματα.
Ο καθένας επιλέγει τη ζωή που επιθυμεί και κανείς δεν μπορεί να τον κρίνει αν βεβαίως δεν
προκαλεί την κοινή γνώμη, δεν καταπατά τα δικαιώματα του άλλου, δεν θέτει σε κίνδυνο
τους υπόλοιπους.
Οι μεν να αποθεώνουν τον Σερβετάλη γιατί είναι πολύ άντρας, ειλικρινής και πιστός στις
απόψεις του και δεν επιτρέπει από τη… δικτατορία του Μητσοτάκη και της παγκόσμιας
τάξης πραγμάτων τους διαχωρισμούς των εμβολίων.
Και οι δε να τον «σταυρώνουν» γιατί αφήνει άνεργους ηθοποιούς, γιατί δεν είναι τελικά και
κανένα πρότυπο ή γιατί η Εκκλησία… τον έχει βαρέσει στο κεφάλι.
Αλλά η ουσία είναι ότι με την κίνησή του αυτή ανοίγει ξανά ένα θέμα που όλοι ξέρουμε αλλά
βάζουμε κάτω από το χαλάκι. Και αυτό δεν είναι άλλο από τον διχασμό της κοινωνίας, από
ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί με αφορμή την πανδημία, τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους.
Σεβαστές οι απόψεις του, αλλά όταν μετράμε 100 νεκρούς τη μέρα και οι περισσότεροι είναι
ανεμβολίαστοι, τότε οι ψεκασμένες θεωρίες δεν έχουν καμιά θέση.
7 ιερείς μετατίθενται…
Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου παρακολούθησα
την «Ορθόδοξη Φωνή».
Ερωτηματικά μου δημιούργησε η ανακοίνωση στο τέλος της εκπομπής από τον
Αρχιεπίσκοπο.
«Αυτή την εβδομάδα μετέθεσα 7 ιερείς». Καμία επιπλέον ενημέρωση.
Δεν θα ήταν καλό να υπήρχε πιο λεπτομερής ενημέρωση; Αν όχι από τη τηλεόραση
τουλάχιστον μέσω ανακοίνωσης τύπου στην
ιστοσελίδα της Αρχιεπισκοπής; Με αυτό το
τρόπο να γνωρίζει το Χριστεπώνυμο κοινό
της παροικίας από έγκυρη πηγή και όχι από

σχόλια τρίτων…
Επίσης ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος ανακοίνωσε πως από 1η Δεκεμβρίου θα αρχίσουν να
λειτουργούν κανονικά οι εκκλησίες στα 2 ελληνικά γηροκομεία στο Τορόντο.

Αποσύρεται σιγά σιγά η 95χρονη Ελισάβετ Β’
Στα 95 της χρόνια, η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ είναι η μακροβιότερη μονάρχης στη βρετανική ιστορία.
Αλλά ούτε εκείνη είναι «αιώνια» και όλα δείχνουν ότι ετοιμάζεται να αποσυρθεί από πολλά επίσημα καθήκοντα, τα οποία
πλέον την κουράζουν. Η βασιλική ατζέντα αδειάζει σιγά σιγά
από επισκέψεις, συναντήσεις και ακροάσεις ύστερα από σύσταση των γιατρών της Ελισάβετ, ιδίως εν μέσω της πανδημίας
του κορονοϊού.
Έτσι, τουλάχιστον μέχρι την προσεχή άνοιξη επτά μέλη της βασιλικής οικογένειας θα
αντικαταστήσουν στα καθήκοντά της τη βασίλισσα. Τις τελευταίες εβδομάδες η Ελισάβετ
έχει ακυρώσει σειρά εμφανίσεων, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης για τη Διάσκεψη του

Συγκέντρωση
Χριστουγεννιάτικων
παιχνιδιών και
τροφών στον Άγιο
Γεώργιο
Ξεκίνησε από τις 14
Νοεμβρίου και μέχρι 19
Δεκεμβρίου η ετήσια
συλλογή τροφίμων και
Χριστουγεννιάτικων παιχνιδιών από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου.
Μπορείτε να αφήσετε
τις δωρεές σας στην αίθουσα της εκκλησίας
στη διεύθυνση 115 Bond
Street.

COMMUNITY
Οι δημόσιες βιβλιοθήκες του Τορόντο ενδέχεται σύντομα
να εξαλείψουν οριστικά τα καθυστερημένα τέλη
Δωρεάν πρόσβαση στα κορυφαία αξιοθέατα της πόλης
Οι κάτοικοι του Τορόντο
μπορεί σύντομα να μην
χρειάζεται να ανησυχούν
για την πληρωμή καθυστερημένων τελών για εκπρόθεσμα βιβλία της βιβλιοθήκης.
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη του Τορόντο (TPL)
πρότεινε να εξαλειφθούν, ως μέρος του
προϋπολογισμού λειτουργίας της πόλης για
το 2022, τα καθυστερημένα πρόστιμα για
ενήλικες και εφήβους.
Σύμφωνα με τον Mitchell, αναπληρωτή διευθυντή Συλλογών και Υπηρεσιών Μελών
στο TPL η πρόταση βασίστηκε σε έρευνα
της Αμερικανικής Ένωσης Βιβλιοθηκών
που διαπίστωσε ότι οι καθυστερημένες
χρεώσεις στην πραγματικότητα δεν είχαν
ως αποτέλεσμα περισσότεροι πελάτες να
επιστρέφουν τα αντικείμενα στην ώρα τους.
"Στην πραγματικότητα έκανε το αντίθετο.
Τους αποθάρρυνε να έρθουν στη βιβλιοθήκη όταν είχαν ένα ποσό στον λογαριασμό
τους."
Η πόλη δεν χρεώνει τέλη καθυστέρησης
για βιβλία που καθυστερούν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και στις αρχές Μαρτίου,
η πόλη ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει τα
τέλη καθυστερημένων επιστροφών για τα
παιδιά.
Η ανταπόκριση στην έλλειψη καθυστερημένων τελών ήταν γενικά θετική, είπε ο Μίτσελ, με ορισμένους γονείς να λένε ότι τα
καθυστερημένα πρόστιμα ήταν μερικές φορές αποτρεπτικά για τα παιδιά που επισκέπτονταν τη βιβλιοθήκη.
Για όσους αναρωτιούνται εάν κάποιοι θα
εκμεταλλευτούν το σύστημα και δεν θα επιστρέψουν τα βιβλία τους, ο Μίτσελ λέει ότι
θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν πρόστιμα για χαμένα υλικά.
Μετά από περίπου 40 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής, τα βιβλία, cd, dvd,
ενδέχεται να επισημανθούν ως χαμένα. Η
βιβλιοθήκη θα στέλνει ειδοποιήσεις μέσω
email στους δανειολήπτες, ώστε να έχουν
άμεση ενημέρωση.
Το κόστος της κατάργησης των καθυστερημένων τελών για τα παιδιά τον Μάρτιο ήταν
περίπου $600.000 το 2021. Η βιβλιοθήκη
μπόρεσε να καλύψει το ήμισυ αυτού του
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

κόστους μέσω συγκέντρωσης κεφαλαίων.
Το δημοτικό συμβούλιο του Τορόντο αναμένεται να ψηφίσει τον προϋπολογισμό λειτουργίας του 2022 τον Φεβρουάριο.
Επίσης έρχεται να προστεθεί μια κάρτα βιβλιοθήκης που θα παρέχει στις οικογένειες
δωρεάν είσοδο σε μια λίστα από μουσεία
και πολιτιστικά αξιοθέατα του Τορόντο από
το Σάββατο 27 Νοεμβρίου.
Γενικά, κάθε κάρτα δέχεται δύο ενήλικες και
δύο παιδιά.
Όλα τα παραρτήματα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Τορόντο συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, αλλά η κάρτα για ορισμένους
χώρους είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένα υποκαταστήματα. Επί του παρόντος,
η ημερομηνία λήξης έχει προγραμματιστεί
τρεις μήνες μετά.
Αυτοί οι χώροι προσφέρουν κάρτες σε όλα τα υποκαταστήματα της
βιβλιοθήκης:
•
Πινακοθήκη του Οντάριο
•
Μουσείο Κλωστοϋφαντουργίας του
Καναδά
•
Μουσεία Ιστορίας του Τορόντο.
συμπεριλαμβανομένου:
•
Colborne Lodge στο High Park
•
Εθνικός Ιστορικός Χώρος Fort York
•
Μουσείο Gibson House
•
Mackenzie House
•
Market Gallery
•
Montgomery's Inn
•
Ιστορικό Μουσείο Scarborough
•
Μουσείο Σπαντίνα
•
Todmorden Mills Heritage Site
Αυτά τα μουσεία προσφέρουν κάρτες σε
50 υποκαταστήματα:
•
Μουσείο Αγά Χαν
•
Μουσείο Παπουτσιών Bata
•
Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο
• Αυτοί οι χώροι προσφέρουν κάρτες σε
32 υποκαταστήματα:
•
Black Creek Pioneer Village
•
Μουσείο Gardiner
•
Κέντρο Επιστημών του Οντάριο
•
Μουσείο Σιδηροδρόμων του Τορόντο
•
Ζωολογικός κήπος του Τορόντο
Το 2007, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα
MAP και προσφέρθηκε σε 24 παραρτήματα των 99 τοποθεσιών της Δημόσιας

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επί πληρωμή
για όσους αναζητούν νέες δεξιότητες
Η επαρχία επεκτείνει ένα
πρόγραμμα κατάρτισης για
να βοηθήσει όσους αναζητούν εργασία σε διαφορετικό τομέα.
Το Οντάριο λέει ότι υπάρχουν 300.000 διαθέσιμες θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή,
αλλά η επαρχία χρειάζεται περισσότερους
εργαζόμενους για να καλύψει αυτές τις
δουλειές.
Ο πρωθυπουργός Doug Ford ανέφερε ότι
με το Δεύτερο Πρόγραμμα Σταδιοδρομίας
οι εργαζόμενοι μπορούν να λάβουν έως
και $28.000 ο καθένας για έξοδα εκπαίδευσης και διαβίωσης ενώ τους παρέχεται η
γράφει η
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εκπαίδευση.
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε αρχικά για
ανέργους και πρόσφατα απολυμένους
εργαζομένους, αλλά θα επεκταθεί αυτή
την άνοιξη για να συμπεριλάβει εκείνους
με μικρή ή καθόλου εμπειρία και τους
αυτοαπασχολούμενους.
Η επαρχία λέει ότι το πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει δίδακτρα για προγράμματα
κατάρτισης 52 εβδομάδων ή λιγότερο.
Το Οντάριο προτείνει επίσης να επεκτείνει
την έκπτωση φόρου εκπαίδευσης κατά ένα
χρόνο για όσους θέλουν να αναβαθμίσουν
τις δεξιότητές τους.

Βιβλιοθήκης του Τορόντο. Οι γειτονιές που
επιλέχθηκαν ήταν αυτές που η πόλη προσδιόρισε ως υψηλής προτεραιότητας όσον
αφορά την πρόσβασή τους σε πολιτιστικούς πόρους.

Επένδυση 600 εκατομμυρίων
δολαρίων για την κατασκευή νέων
σχολείων και χώρων παιδικής
φροντίδας σε όλο το Οντάριο
Ο
Stephen
Lecce, Υπουργός
Παιδείας,
μαζί
με
την
Kinga
Surma,
Υπουργό Υποδομών, και τη
Natalia Kusendova, MPP του
Mississauga Centre, ανακοίνωσαν ότι η κυβέρνηση του Οντάριο
προχωρά σε μεγάλες επενδύσεις
για την κατασκευή και τη βελτίωση σχολείων και τη δημιουργία περισσότερων αδειοδοτημένων χώρων φροντίδας
παιδιών σε όλη την επαρχία. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δύο προγράμματα που
αντιπροσωπεύουν χρηματοδότηση 600
εκατομμυρίων δολαρίων επενδύονται για
την υποστήριξη 78 έργων που σχετίζονται
με τη σχολική και παιδική φροντίδα.
Τα πρόσφατα εγκεκριμένα έργα του προγράμματος Capital Priorities θα δημιουργήσουν 19.700 νέους μαθητικούς χώρους και
1.525 νέους αδειοδοτημένους χώρους παιδικής μέριμνας στα σχολεία. Αυτοί οι νέοι
χώροι θα υποστηριχθούν από μια επένδυση 565 εκατομμυρίων δολαρίων, στην
οποία θα κατασκευαστούν 26 νέα σχολεία
και 20 μόνιμες προσθήκες και ανακαινίσεις.
Επιπλέον, η κυβέρνηση του Οντάριο θα συνεργαστεί με πολλές σχολικές επιτροπές σε
αυτόν τον γύρο χρηματοδότησης Capital
Priorities για να επεκτείνει τις λύσεις για
την ταχεία κατασκευή σχολείων μέσω ενός
πιλοτικού έργου χρησιμοποιώντας δομοστοιχειωτές μεθόδους κατασκευής. Αυτό
θα προσφέρει αποτελεσματικότητα στην
κατασκευή και θα μειώσει τους χρόνους κατασκευής, ώστε οι μαθητές να μπορούν να
επωφεληθούν από τα νέα και ενημερωμένα
σχολεία νωρίτερα.
Η επένδυση αποτελεί μέρος της δέσμευσης
της κυβέρνησης του Οντάριο να παράσχει
14 δισεκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη της κατασκευής σχολείων για δέκα
χρόνια. Υπάρχουν επί του παρόντος περισσότερα από 300 έργα που σχετίζονται με
την παιδική φροντίδα και την εκπαίδευση σε
όλο το Οντάριο, με περισσότερα από 100
να βρίσκονται υπό κατασκευή.
«Σε απάντηση στην πανδημία του
COVID-19, θέσαμε ως προτεραιότητα τα
ασφαλέστερα σχολεία, γι' αυτό συνεχίζουμε
να επενδύουμε σε σύγχρονους και προσβάσιμους χώρους μάθησης με βελτιωμένο αερισμό», δήλωσε ο υπουργός Λέτσε. «Αυτή
η επένδυση είναι μέρος του πολυετούς μας
γράφει η
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σχεδίου για την κατασκευή, επέκταση σχολείων και χώρων παιδικής φροντίδας σε
όλη την επαρχία μας. Θα αφήσει μια διαρκή
κληρονομιά που ωφελεί τις εργαζόμενες οικογένειες για τα επόμενα χρόνια».
Επιπλέον 42,6 εκατομμύρια δολάρια μέσω
του Early Years Capital Program θα διατεθούν για ανακαινίσεις ή προσθήκες 32 κέντρων παιδικής φροντίδας που βρίσκονται
σε σχολεία σε όλη την επαρχία. Αυτό θα
δημιουργήσει πάνω από 1.500 νέους αδειοδοτημένους χώρους παιδικής φροντίδας
για να παρέχει στις οικογένειες περισσότερες επιλογές για τα παιδιά τους.
«Μετά από χρόνια παραμέλησης από την
προηγούμενη κυβέρνηση, εντείνουμε τη
στήριξη των οικογενειών επενδύοντας σε
προσιτή και προσβάσιμη παιδική φροντίδα
που καλύπτει τις ανάγκες τους», πρόσθεσε
ο υπουργός Λέτσε. «Αυτές οι επενδύσεις
είναι βασικές για την οικονομική μας ανάκαμψη και αποδεικνύει το πώς η κυβέρνησή
μας συνεχίζει να πρωτοστατεί όσον αφορά
τις επενδύσεις στη φροντίδα των παιδιών».
«Η κυβέρνησή μας έχει δεσμευτεί να οικοδομήσει το Οντάριο και να δημιουργήσει την
απαραίτητη υποδομή που θα βοηθήσει τα
νεαρά, λαμπερά μυαλά της επαρχίας μας να
αναπτυχθούν, να μάθουν και να πρωτοστατήσουν», δήλωσε η Kinga Surma, Υπουργός
Υποδομών. «Η σημερινή ανακοίνωση είναι
ένα άλλο παράδειγμα του τρόπου με τον
οποίο υποστηρίζουμε τις οικογένειες καθώς
πλοηγούνται στην πανδημία του COVID-19
και τις βάζουμε σε μια πορεία προς μια
ασφαλή και επιτυχημένη ανάκαμψη».
Η ανακοίνωση έγινε στο δημόσιο σχολείο
Elm Drive στη Μισισάουγκα. Στις 8 Απριλίου 2020, η επαρχία ανακοίνωσε ότι η Σχολική Επιτροπή της Περιφέρειας Peel έλαβε
έγκριση για να προχωρήσει για συνολική
χρηματοδότηση 19,8 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή ενός νέου σχολείου
με 650 νέους μαθητικούς χώρους, τέσσερις
αίθουσες φύλαξης παιδιών και μία αίθουσα
EarlyON Child and Family Center.

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
Χριστουγεννιάτικη βραδιά
με Υποτροφίες - Βραβεύσεις και Διακρίσεις από το HHF
Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου, το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς πραγματοποιήσε το
Ετήσιο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο και την
Απονομή Υποτροφιών και Βραβείων στην
αίθουσα εκδηλώσεων το υ Palais Royale.
Η βραδιά περιελάμβανε πλήθος προσκεκλημένων, δωρητών και αξιωματούχων
μεταξύ των οποίων: ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος, η Πρέσβης της
Ελλάδας στον Καναδά κ. Κωνσταντίνα
Αθανασιάδου, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγγούδης,
ο Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών
υποθέσεων Διονύση Πρωτόπαπα, την Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας της Περιφέρειας York κ. Ελένης Μπαρμπαλιά, τον
Πρόεδρο του ΕλληνοΚαναδικού Εμπορικού
Επιμελητηρείου κ. Βασίλη Τσιάνο και τον
Πρόεδρο της ΠανΜεσσηνιακής Ομοσπονδίας κ. Γιώργο Παύλο Βλαχάκη.
Ο Πρόεδρος του HHF – Τόνυ Λουράκης
καλωσόρισε τους καλεσμένους και μοιράστηκε λεπτομέρειες για μια σειρά από κοινοτικά έργα και πρωτοβουλίες με τις οποίες
έχει εμπλακεί το Ίδρυμα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, συμπεριλαμβανομένης της
έναρξης του πρώτου Ελληνικού Διεθνούς
Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο
(GIFFT) και της έναρξης του νεότερου σημαντικού έργου του HHF – το HHF Greek
Canadian Archives που θα διασφαλίσει ότι
η πλούσια ιστορία της ελληνικής διασποράς
στον Καναδά θα καταγραφεί, θα ψηφιοποιηθεί και θα διατηρηθεί κατάλληλα, ώστε να
μπορεί να μελετηθεί, να τιμηθεί και να παραμείνει για τις επόμενες γενιές. Από τα 1,4
εκατομμύρια δολάρια που απαιτούνται για
την πλήρη χρηματοδότηση αυτής της πρωτοβουλίας, έχουν ήδη συγκεντρωθεί σχεδόν
1,2 εκατομμύρια δολάρια σε δεσμεύσεις
χορηγών με το υπόλοιπο να αναμένεται να
συγκεντρωθεί πριν από το τέλος του έτους.
Άλλα αξιοσημείωτα επιτεύγματα για το 2021
ήταν η ιστορική πλακέτα που αποκαλύφθηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού του Τορόντο για να τιμήσει το πρώτο
κτίριο της ελληνορθόδοξης κοινότητας στο
Τορόντο που βρίσκεται στην οδό Jarvis 170.
Το HHF συνέχισε επίσης να προσφέρει τις
ιστορικές του περιηγήσεις και κυκλοφόρησε μια σειρά podcast με τίτλο «Η ιδέα της
Ελλάδας» που έχει πλέον πάνω από 5.000
λήψεις παγκοσμίως.
Σε ειδική ανακοίνωση, ο Πρόεδρος μοιράστηκε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με μια
ειδική έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο
Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο. Ένα ανεκτίμητο άγαλμα, δανεισμένο από το μουσείο
της Ακρόπολης, γνωστό ως «Κόρη 670»,
το οποίο χρονολογείται από το 510 π.Χ., θα
ταξιδέψει στο Τορόντο αυτόν τον Μάρτιο,
όπου θα εκτίθεται μέχρι τον Σεπτέμβριο του
2022. Αυτή είναι μια ειδική έκθεση που δημιουργήθηκε μεταξύ του Ελληνικού κράτους,
του μουσείου της Ακρόπολης και του μουσείου ROM και το HHF είναι περήφανο ως
ο κύριος χορηγός. Το HHF θα παρέχει επίσης προγραμματισμό γύρω από αυτή την
πρωτοβουλία που θα περιλαμβάνει δωρεάν
εισιτήρια για μαθητές Ελληνικών Σχολείων
καθώς και ένα podcast δύο επεισοδίων για

which will include complimentary passes
for Greek School students as well as a
two-episode podcast on the Kore and her
historical significance.

την Κόρη και την ιστορική της σημασία.
Δύο Μεταπτυχιακοί Φοιτητές από
το Πανεπιστήμιο του York ήταν οι
αποδέκτες δύο ξεχωριστών Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Σπουδών:
ο Αλέξανδρος Χαρμαντάς και ο Ιάσονας Ροδόπουλος.
Επίσης, βραβεύτηκαν για την υποδειγματική τους προσφορά στον Ελληνισμό και την Ελληνική Κοινότητα
εν γένει, πέντε πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του HHF, τα οποία
αναγνωρίστηκαν στην εκδήλωση ως
Επίτιμα Μέλη του HHF, Γιάννης Δαγώνας, Γιώργος Ντάνος, Μπιλ Κανελλόπουλος, Τέρυ Τσιάνος και Ανδρέας Παπαδάκος.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου
του Hellenic Heritage
Foundation.

On Saturday, Nov 20th, the Hellenic
Heritage Foundation was able to host its
Annual Christmas Dinner once again at the
Palais Royale Ballroom.
The evening included a number of special
guests, donors and dignitaries including:
His Eminence - Archbishop Sotirios, Her
Excellency - the Ambassador of Greece
to Canada - Konstantina Athanassiadou,
Consul General of Greece in Toronto – Victor
Maligoudis, Senior Trade Commissioner
- Dionyssis Protopapas, President of the
Hellenic Community of York Region – Helen
Barbalias, President of the Hellenic Board
of Trade – Vasilleos Tsianos and President
of the Pan Messinian Association – George
Paul Vlahakis.
HHF President – Tony Lourakis welcomed
guests and shared details on a number
of community projects and initiatives
the Foundation has been involved with
throughout the year including the launch of
the first Greek International Film Festival
of Toronto (GIFFT) and the launch of the
HHF’s newest major project initiative – the
HHF Greek Canadian Archives which will
ensure the rich history of the Greek diaspora
in Canada is properly chronicled, digitized
and preserved so that it can be studied,
honoured and remembered for future
generations. Of the $1.4 million needed to
fully fund this initiative, nearly $1.2 million
in donor pledges have already been raised
with the balance expected to be raised
before the year’s end.
Other notable accomplishments for
2021 was an historic plaque unveiling in
collaboration with Heritage Toronto to
commemorate the home of the first Greek
Orthodox community building in Toronto
located at 170 Jarvis Street. The HHF also
continued to offer its historical walking tours
and launched a podcast series titled “ The
Idea of Greece” which now has over 5,000
downloads worldwide.
In a special announcement, the President

Two Graduate Students from York
University were the recipients of two
separate HHF Graduate Fellowships:
Alexander Harmantas and Jason
Rodopoulos.
Also awarded and recognized for their
exemplary contributions to Hellenism and
the Greek Community at large, were five
former HHF Board Members, who were
recognized at the event as HHF Honourary
Life Members:
also shared details regarding a special
exhibit to take place at the Royal Ontario
Museum. A priceless statue, on loan from
the Acropolis museum, known as the “Kore
670”, which dates back to 510 BC, will be
traveling to Toronto this March where she
will be on exhibit until September 2022. This
is a special exhibit established between the
Hellenic state, the Acropolis museum and
the ROM and the HHF is proud to be the
lead patron sponsor. The HHF will also be
providing programming around this initiative

John Dagonas
George Danos
Bill Kanellopoulos
Terry Tsianos
Andreas Papadakos
The Foundation was fortunate enough to
have a few recipients in attendance and
asked their families to represent the others
where possible.

φωτο στη σελίδα 17

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

GREEK NEWS
Πενταετές Εθνικό σχέδιο για την προστασία των παιδιών
από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση
Με αναφορά σε στοιχεία που περιγράφουν
μια δύσκολη πραγματικότητα και ταυτόχρονα ένα «βουβό έγκλημα» και υπογραμμίζοντας την ανάγκη κατάρτισης Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, μίλησε στην εκδήλωση της
Βουλής για την Ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική
εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση. «Ήθελα και εγώ να βρεθώ σήμερα μαζί
σας σε αυτήν τη σημαντική συνεδρίαση για
να προσθέσω και τη δική μου φωνή στην
προσπάθεια διαμόρφωσης μιας εθνικής
στρατηγικής για την αντιμετώπιση αυτού
του εξαιρετικά επώδυνου κοινωνικού ζητήματος», είπε ανεβαίνοντας στο βήμα ο
πρωθυπουργός.
Και επεσήμανε: «Αιτία της σημερινής συνεδρίασης είναι οι πραγματικές, απειλητικές
στατιστικές που διατρέχουν, δυστυχώς,
όλες τις άλλες μέρες του χρόνου. Στόχος
μας θα πρέπει να είναι η κατάρτιση ενός
Εθνικού Σχεδίου Δράσης που θα ενσωματώνει και θα ενοποιεί όλες τις πολιτικές μας
για το τεράστιο αυτό θέμα.
Όπως είπε και ο κ. αντιπρόεδρος, σήμερα
ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη γίνεται
θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Και αυτό δυστυχώς ισχύει πρωτίστως για τα πιο ευάλωτα παιδιά: ανήλικα με
αναπηρία, ασυνόδευτα προσφυγόπουλα ή
παιδιά τα οποία για διαφόρους λόγους ζουν
στο κοινωνικό περιθώριο».
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως «σοκάρει ιδιαίτερα το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης προέρχεται από ενήλικες
που βρίσκονται, με τον έναν ή με τον άλλο
τρόπο, στο στενό περιβάλλον των παιδιών
που κακοποιούνται.
Το στερεότυπο του αγνώστου που προσφέρει καραμέλες στα παιδιά για να τα κακοποιήσει δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και στα στατιστικά στοιχεία. Και
είναι πράγματι ανατριχιαστικό το γεγονός
ότι τελικά ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών
των περιστατικών, μόλις στο 2% εκτιμάται,
φτάνει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο
στις Αρχές.
Διότι η σεξουαλική βία κατά των ανηλίκων
είναι, δυστυχώς, κατ' εξοχήν ένα βουβό
έγκλημα. Και ειδικά όταν η σεξουαλική κακοποίηση πιστοποιείται -όπως ξέρουμε- κυρίως με ιατροδικαστικές εκθέσεις, πολλές
από αυτές αποβαίνουν αρνητικές για διάφορους λόγους, όπως η μεσολάβηση ενός σημαντικού διαστήματος μεταξύ της εξέτασης
και του περιστατικού το οποίο καταγγέλλεται ή βέβαια και για άλλους λόγους, καθώς η
κακοποίηση δεν συνεπάγεται αποκλειστικά
βιασμό».
Εθνικό σχέδιο για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και
εκμετάλλευση
Στο σημείο αυτό ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως δεν πρέπει να έχουμε «καμία αμφιβολία ότι και στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν ακόμα αδράνειες και στερεότυπα. Οι
πρώτες οδηγούν στην ατιμωρησία, ενώ τα
δεύτερα οδηγούν στο ένοχο σκοτάδι. Και
σε αυτές τις αγκυλώσεις, τις οποίες μεγενθύνουν συχνά η σύγχυση των υπηρεσιών,
αλλά και η πολυνομία απαντά το εθνικό
σχέδιο για την προστασία των παιδιών από

τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Είναι πιστεύω ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα δράσης, ευθυγραμμισμένο με
τη σύμβαση του Lanzarote, του Συμβουλίου
της Ευρώπης και με την ευρωπαϊκή στρατηγική που έχει καταρτίσει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Πρόκειται, πιστεύω, για μία πραγματικά
εθνική προσπάθεια, που πρέπει να έχει ως
θεμέλιο λίθο τη μηδενική ανοχή, επαναλαμβάνω, τη μηδενική ανοχή στη σεξουαλική
βία κατά των παιδιών. Γιατί η προστασία
των ανηλίκων δεν αποτελεί μόνο αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας να θωρακίσει
τους μελλοντικούς ενήλικες από εξαιρετικά
επώδυνα τραύματα τα οποία θα φέρουν σε
ολόκληρη τη ζωή τους, ούτε απλώς μία πολιτική που αναβαθμίζει και διαπαιδαγωγεί
τελικά την κοινωνική συμπεριφορά σε μία
χώρα. Αποτελεί μία ουσιαστική, τολμηρή,
δημοκρατική παρέμβαση η οποία πλουτίζει
τη σύγχρονη Δημοκρατία στο πεδίο των δικαιωμάτων, καταργεί τις ανισότητες, τονώνει τη συνοχή της κοινωνίας και απελευθερώνει τις δυνάμεις της. Είναι με άλλα λόγια
μία εθνική προτεραιότητα με την οποία πρέπει, και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα συμβεί,
να συνταχθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις
του Κοινοβουλίου».
Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός η
συζήτηση αλλά και η διαβούλευση που
θα ακολουθήσει «θα αναδείξει πιστεύω με
πολύ σαφή τρόπο όλες τις σύνθετες πτυχές
αυτής της σημαντικής πρόκλησης. Γι' αυτό
επιτρέψτε μου μόνο τρεις παρατηρήσεις:
Πρώτον, ότι το Σχέδιο Δράσης για το οποίο
θα μιλήσουμε σήμερα είναι ολιστικό. Δεύτερον, ότι προϋποθέτει κεντρική οργάνωση,
αλλά και μια ευρεία κοινωνική αποδοχή. Και
τρίτον, ότι αποτελεί μια ευρύτερη στροφή σε
κρίσιμα προβλήματα της εποχής».
Αναλυτικά επεσήμανε ότι «οι 11 άξονες
του σχεδίου αναδιαρθρώνουν συνολικά τις
ισχύουσες δομές και λειτουργίες. Θα σταθώ
ιδιαίτερα στο εθνικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρουσμάτων, το οποίο θα ορίζει σαφώς
τους ρόλους όλων των εμπλεκόμενων φορέων, από τις δικαστικές και τις διωκτικές
αρχές μέχρι τους κοινωνικούς λειτουργούς.
Και καταγράφοντας κάθε περιστατικό θα το
κοινοποιεί σε όλες τις υπηρεσίες ώστε αυτές
να μπορούν να συντονίζονται ανάλογα.
Με τη σειρά του, το εθνικό αρχείο καταγραφής και επιτήρησης των κακοποιημένων
παιδιών θα διευκολύνει τον εντοπισμό και
την παρακολούθηση των ενεργειών ανά περιστατικό. Και επιπλέον -και σε αυτό θέλω
να δώσω πολύ μεγάλη σημασία- θα αποτρέπει την παρουσία ατόμων με βεβαρημένο παρελθόν κοντά σε ανήλικους, καθώς

στο εξής όλοι όσοι ασχολούνται με τον
έναν ή με τον άλλον τρόπο με παιδιά θα
πρέπει να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο
για αδικήματα σεξουαλικής βίας. Είναι
πραγματικά δυσεξήγητο πώς σήμερα ακόμα δεν γνωρίζουμε, ως Πολιτεία, πράγματι
ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με
τα παιδιά, παραδείγματος χάρη στο χώρο
της άθλησης, και αν στο παρελθόν έχουν
καθ΄ οιονδήποτε τρόπο υποπέσει σε συμπεριφορές που να τους καθιστούν εν δυνάμει ύποπτους να επαναλάβουν περιστατικά και να γίνουν ουσιαστικά οι ίδιοι θύτες
σε περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης
παιδιών.
Και στην ίδια κατεύθυνση καθιερώνεται και
η υποχρέωση όλων των φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών, που σχετίζονται με τα
παιδιά να ορίζουν έναν υπεύθυνο παιδικής
προστασίας. Έναν υπεύθυνο με ανάλογη

κατάρτιση ώστε να διαβιβάζει αμέσως σχετικές καταγγελίες στις αρχές και να μπορεί
και ο ίδιος να αναλαμβάνει δράσεις πρόληψης. Ενώ είναι πολύ σημαντικό και οι
διάσπαρτες διατάξεις οι οποίες υπάρχουν,
στα πλαίσια της συνολικής προσπάθειας
κωδικοποίησης που έχει αναλάβει αυτή η
Κυβέρνηση, και να κωδικοποιηθούν και να
αυστηροποιηθούν.
Θέλω να θυμίσω ότι το νομικό μας πλαίσιο,
μόλις πρόσφατα, έχει ήδη ενισχυθεί και με
τις πρόσφατες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα τα αδικήματα αυτά, για τα οποία μιλάμε,
έγιναν κακουργήματα. Η παραγραφή τους
ξεκινά, σημαντικό αυτό, από την ενηλικίωση
του θύματος, ώστε να διευρύνεται ο χρόνος
που μπορούν αυτά να καταγγελθούν. Η δίωξη τώρα είναι αυτεπάγγελτη και οι σχετικές ποινές αυξήθηκαν. Ο βιασμός ανηλίκου
οδηγεί σε ισόβια κάθειρξη».

Ακινησία Οχήματος: Ψηφιακή ακινησία
και τέλη κυκλοφορίας με το μήνα
Μπορεί τα τέλη κυκλοφορίας να έχουν
ήδη αναρτηθεί στην πλατφόρμα της
ΑΑΔΕ «myCAR» και να είναι τα ίδια με
πέρυσι, όμως η άνοδος των τιμών των
καυσίμων για ορισμένους από τους κατόχους τους ίσως να αποτελεί αποτρεπτικό
παράγοντα συνέχισης της κυκλοφορίας
τους.
Στην περίπτωση αυτή, μία από τις επιλογές που έχουν είναι να θέσουν το όχημα
τους σε ψηφιακή ακινησία πριν το τέλος
του έτους. Αν «αλλάξουν γνώμη» θα χρειαστεί να περιμένουν εντός του 2022 προκειμένου να το θέσουν και πάλι σε κυκλοφορία
πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.
Όπως και πέρυσι, οι κάτοχοι των οχημάτων που θέλουν να θέσουν σε ακινησία
το όχημα τους μπορούν να το κάνουν
ψηφιακά. Δηλαδή δεν θα χρειαστεί να καταθέσουν τις πινακίδες του οχήματος τους
στην εφορία. Το μόνο που θα πρέπει να κάνουν, είναι να τις αφαιρέσουν και να τις κρατήσουν στο σπίτι τους. Βέβαια θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι αν σε περίπτωση ελέγχου διαπιστωθεί ότι κάποιος κάτοχος έχει καταθέσει τις πινακίδες ηλεκτρονικά και το όχημα
κινείται παράνομα, τότε το πρόστιμο που
θα του επιβληθεί ανέρχεται σε 10.000 ευρώ
με πρόσθετη καταβολή ποσού ίσου με το
διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση υποτροπής τότε το πρόστιμο
αυξάνεται σε 30.000 ευρώ και αφαίρεση της
άδειας οδήγησης του ιδιοκτήτη ή του κατόχου του οχήματος για 3 χρόνια.

Τέλη κυκλοφορίας με το
μήνα

Όσοι δεν θέλουν να πληρώσουν ολόκληρο το ποσό των τελών κυκλοφορίας για το
2022, έχουν την «επιλογή», αφού θα έχουν
θέσει σε ψηφιακή ακινησία το όχημα τους
πριν το τέλος του 2021, να προχωρήσουν
σε άρση της ακινησίας μέσα στο 2022 πληρώνοντας τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον προχωρήσει το συγκεκριμένο μέτρο, το υπουργείο
Οικονομικών μελετά να τεθεί σε εφαρμογή

από το Μάρτιο. Στην περίπτωση αυτή, όσοι
έχουν θέσει το όχημα τους σε ακινησία,
μπορούν να προχωρήσουν σε άρση της
ακινησίας από τον Απρίλιο, καταβάλλοντας
τα 9/12 των τελών.
Στα σενάρια που μελετά το υπουργείο Οικονομικών είναι η μονιμοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου ή τουλάχιστον, η ενεργοποίηση του όσο το δυνατόν νωρίτερα κάθε
χρόνο προκειμένου να δοθεί περισσότερος
χρόνος σε όσους επιθυμούν να άρουν την
ακινησία του οχήματος τους.
Τα τελευταία χρονιά μάλιστα έχουν καταργηθεί και τα πρόστιμα, δηλαδή η προσθετή
επιβάρυνση στα τέλη κυκλοφορίας. Για την
άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός,
καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων
στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για
την άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 2
μηνών, καταβάλλονται τα 2/12 του ποσού
των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για την άρση ακινησίας
χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται
τα 3/12 του ποσού των αναλογούντων στο
όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, κ.ο.κ..
Και σε αυτή την περίπτωση η άρση της ακινησίας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ «myCar». Με τους κωδικούς TAXISnet, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων
μπαίνουν στην πλατφόρμα επιλέγουν το
όχημα που είναι σε ψηφιακή ακινησία και
πληρώνουν τα τέλη κυκλοφορίας για τους
μήνες που θέλουν. Στη συνέχεια γίνεται
online έλεγχος εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο και στο τέλος υποβάλλεται το αίτημα
για άρση της ακινησίας
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"Ανέβηκαν" τα τέλη κυκλοφορίας
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
myCAR της ΑΑΔΕ
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR, της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
"ανέβηκαν" πριν από λίγο τα τέλη κυκλοφορίας για το 2022.
Μέσα από την πλατφόρμα οι ιδιοκτήτες
οχημάτων θα έχουν την δυνατότητα να:
•

Να θέσουν σε ψηφιακή ακινησία/
κυκλοφορία το όχημά τους, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του,
χωρίς να πρέπει να επισκεφθούν τη
αρμόδια ΔΟΥ.
•
Να κατεβάσουν το ειδοποιητήριο
για τα τέλη κυκλοφορίας και να λάβουν βεβαίωση μη οφειλής τελών
κυκλοφορίας
•
Να άρουν την ακινησία του οχήματός τους και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με το μήνα.
Η μοναδική αλλαγή που υπάρχει εφέτος είναι ότι η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας
2022 θα γίνει με διαφορετικό τρόπο.
Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα
myCar της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους
κωδικούς του Taxis και να επιλέξουν την
ενότητα «Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων».
Στη συνέχεια θα εμφανίζεται η επιλογή για
την εμφάνιση του ειδοποιητηρίου, το οποίο
φέτος θα έχει και κωδικό QR (QR code), με
το οποίο θα μπορεί να γίνεται απευθείας
πληρωμή, μέσω web banking.

Η προθεσμία για την πληρωμή των τελών
κυκλοφορίας θα είναι η 31η Δεκεμβρίου
2021 -δίχως να υπολογίζονται τυχόν παρατάσεις. Υπενθυμίζεται πως όσοι δεν καταβάλλουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας
θα κληθούν να πληρώσουν τα διπλά.
Για τους κατόχους πιστωτικών καρτών
υπάρχει η δυνατότητα να εξοφλήσουν τα
τέλη κυκλοφορίας σε 12 άτοκες μηνιαίες
δόσεις.

Το ύψος των τελών
κυκλοφορίας

Σε ό,τι αφορά στο ύψος των τελών κυκλοφορίας για τα παλαιότερα οχήματα με άδεια
κυκλοφορίας έως 30/10/2010, τα τέλη υπολογίζονται με βάση την παλαιότητα και τα
κυβικά του κινητήρα. Ειδικότερα:
•
από 22 έως 1.230 ευρώ για οχήματα
που κυκλοφόρησαν έως το 2000
•
από 22 έως 1.260 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2001
έως το 2005
•
από 22 έως 1.380 ευρώ για οχήματα που κυκλοφόρησαν από το 2006
έως το 2010.
• Για τα αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας από 1η Ιανουαρίου 2011 τα
τέλη υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

O e-ΕΦΚΑ εντάσσεται στο
support.gov.gr για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών
Στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πολιτών
support.gov.gr εντάσσεται ο e-ΕΦΚΑ, στο
πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης και
βελτίωσης των ψηφιακών υπηρεσιών που
προσφέρει στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Μέσω της νέας υπηρεσίας, οι πολίτες
μπορούν να υποβάλουν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης Gov.gr
ερωτήματα σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ και, μετά την
επεξεργασία τους, να παραλαμβάνουν τις
απαντήσεις τους.
Μέχρι πρόσφατα, όπως αναφέρεται σε
ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, «η υποβολή αιτήσεων-ερωτημάτων των συναλλασομένων για υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ που είναι
αναρτημένες στο Gov.gr, εξυπηρετούνταν
με επίσκεψη του πολίτη στον δικτυακό
τόπο του e-ΕΦΚΑ. Η διαδικασία αυτή πλέον υποκαθίσταται από την ψηφιακή πλατφόρμα support.gov.gr. Με αυτόν τον τρόπο
δημιουργείται ένας νέος ψηφιακός χώρος
επικοινωνίας πολιτών και επιχειρήσεων για
την υποβολή ερωτημάτων, αιτημάτων και
τη λήψη απαντήσεων για τη χρήση του συνόλου των ψηφιακών υπηρεσιών, που είναι
αναρτημένες στο Gov.gr».
Πώς λειτουργεί
•
Για την υποβολή αιτήματος εξυπηρέτησης, ο συναλλασσόμενος επιλέγει
«επικοινωνία» στη σελίδα της ψηφιακής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ που διατίθεται από το Gov.gr, για την οποία
επιθυμεί να υποβάλει αίτημα εξυπηρέτησης ή ερώτημα.

•

•

•

•

•

Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών
κωδικών TaxisNet, ενώ, ανάλογα με
την υπηρεσία για την οποία ενδιαφέρεται ο συναλλασσόμενος, ενδέχεται να
απαιτηθούν πρόσθετα στοιχεία.
Κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων,
ζητείται να καταχωρηθεί μία έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail) και τηλέφωνο επικοινωνίας του
συναλλασσόμενου. Τα στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
πολίτη.
Μετά την υποβολή του αιτήματος,
παραλαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας (e-mail) με το μοναδικό
αριθμό εξυπηρέτησης τους ερωτήματος που έχει τεθεί.
Τα αιτήματα προωθούνται αυτόματα
στα αρμόδια τμήματα των γενικών διευθύνσεων της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ,
χρεώνονται άμεσα σε εξειδικευμένους
υπαλλήλους, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι
να παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή και έγγραφα,
σχετικά με τα αιτήματα ή ερωτήματα
των πολιτών.
Όταν ο εξειδικευμένος υπάλληλος ολοκληρώσει την απάντηση, ο

Νέο Εξοικονομώ: Υψηλότερες
επιδοτήσεις - Ενεργειακά
& Οικονομικά οφέλη
Με υψηλότερες επιδοτήσεις για τους δικαιούχους, προκειμένου να καλυφθεί το
κόστος που προκαλεί η αύξηση των τιμών
πρώτων υλών και μετάλλων εξαιτίας της
διεθνούς κρίσης, προκηρύσσεται το νέο
πρόγραμμα Εξοικονομώ που επιδοτεί την
ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με άμεσες ενισχύσεις και άτοκα δάνεια.
Οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα
κτίρια αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της
ενεργειακής πολιτικής της κυβέρνησης
αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένου ότι ο περιορισμός της κατανάλωσης
ρεύματος συνδράμει την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, μετά τις παρεμβάσεις στην πρώτη κατοικία θα ακολουθήσει η προκήρυξη προγραμμάτων για την
ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων επιχειρήσεων αλλά και κτιρίων του Δημοσίου.
Το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021, προϋπολογισμού 632 εκατ. ευρώ προβλέπεται ότι συμβάλει στην εξοικονόμηση
ενέργειας κατά τουλάχιστον 213ktoe
ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση
κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το
2025.
Επίσης, περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και
χωριστού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τον Οδηγό εφαρμογής τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος
έχουν ως εξής:
Προβλέπονται δύο τύποι αιτήσεων:
Αίτηση Μεμονωμένου διαμερίσματος ή
Μονοκατοικίας και αίτηση Πολυκατοικίας
(συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων των
διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία). Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε Πολυκατοικία, το
μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ανά εισοδηματική κατηγορία ορίζεται ως εξής:
Ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ: το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης
είναι 75% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή
δωρεάν παραχώρησης είναι 40%.
Ατομικό εισόδημα 5.000 έως 10.000 ευρώ
και οικογενειακό 10.000 έως 20.000 ευρώ:
το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις
ιδιοκατοίκησης είναι 70% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης
είναι 40%.
Ατομικό εισόδημα 10.000 έως 20.000 ευρώ
και οικογενειακό 20.000 έως 30.000 ευρώ:
το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις
ιδιοκατοίκησης είναι 55% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης
είναι 40%.
Ατομικό εισόδημα 20.000 έως 30.000 ευρώ
και οικογενειακό 30.000 έως 40.000 ευρώ:
το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις
συναλλασσόμενος λαμβάνει ειδοποίηση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(e-mail), για να παραλάβει την απάντηση, από το προσωπικό αποθετήριο
εξυπηρέτησης του Gov.gr.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραπάνω ψηφιακή υπηρεσία εντάσσεται στη
συνολική στρατηγική του e-ΕΦΚΑ για την
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ιδιοκατοίκησης είναι 45% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης
είναι 40%.
Ατομικό εισόδημα 30.000 έως 50.000 ευρώ
και οικογενειακό 40.000 έως 60.000 ευρώ:
το ποσοστό επιχορήγησης σε περιπτώσεις
ιδιοκατοίκησης είναι 40% και σε περιπτώσεις ενοικίασης ή δωρεάν παραχώρησης
είναι 40%.
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές
προϋποθέσεις: Υφίσταται νόμιμα. Δεν έχει
κριθεί κατεδαφιστέα. Χρησιμοποιείται ως
κύρια κατοικία. Έχει καταταχθεί βάσει του
Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη
ή ίση της Γ. Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητο στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος
του ενοίκου (Ε1), εάν υπάρχει μίσθωση/δωρεάν παραχώρηση της κύριας κατοικίας και
στην αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2), καθώς και στη
δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) να εμπεριέχεται πλήρως και ορθά ο αριθμός παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου.
Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την
αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων
παρεμβάσεων:
• Αντικατάσταση κουφωμάτων
• Τοποθέτηση
/
αναβάθμιση
θερμομόνωσης
• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης
• Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
• Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης (smart home, αναβάθμιση
φωτισμού).
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται
μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω
του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του Προγράμματος.
Κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν
απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου
με δικαιολογητικά. Κατά την συμπλήρωση
της αίτησης γίνεται η διενέργεια αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών ελέγχων επιλεξιμότητας, η καταχώρηση των απαιτούμενων
κατά περίπτωση δικαιολογητικών, η λήψη
των ενεργειακών στοιχείων του Α’ ΠΕΑ, η
υποβολή της πρότασης με τα κόστη παρεμβάσεων και λοιπών δαπανών, και η αρχική
δήλωση χρηματοδοτικού σχήματος.
αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης
των πολιτών μέσα από ψηφιακά κανάλια
(σε λειτουργία 50 ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
επέκταση υπηρεσίας myEFKAlive, μονιμοποίηση ηλεκτρονικών ραντεβού, διάθεση
ψηφιακών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και μέσω
των ΚΕΠ), καθώς και μέσω της λειτουργίας
του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555.

CANADIAN NEWS
Governor General centres 'lifelong journey' of reconciliation in throne speech
Gov. Gen. Mary Simon, the first Inuk person
to serve in the role, centred the theme of
reconciliation with Indigenous Peoples in
Tuesday's speech from the throne with an
introduction -- delivered in English, French
and Inuktitut -- that she had written herself.
"I encourage you to seek out the truth, and
to learn about the lived realities in First
Nations, Inuit and Metis communities,"
Simon said in the speech delivered in the
Senate chamber.
"Although each community is distinct, we
all share a desire to chart a way forward
together towards reconciliation."
She also touched upon the finding by First
Nations of hundreds of unmarked graves
on the sites of former residential schools
across Canada earlier this year.
"We cannot hide from these discoveries.
They open deep wounds," she said in
French.
At the same time, she said there is hope.
"Reconciliation is not a single act, nor does
it have an end date. It is a lifelong journey
of healing, respect and understanding," she
said.
Simon, who was born in Kangiqsualujjuaq,
in the Nunavik region of northern Quebec, is
a well-known advocate for Inuit culture and
rights. She has served as the president of
Inuit Tapiriit Kanatami, a national advocacy

organization for Inuit. She was also Canada's
ambassador to Denmark and the Canadian
ambassador for circumpolar affairs.
When she was named as Governor General
in June, she responded to questions about
her lack of fluency in French by saying she
was denied the chance to learn the language
while attending federal government day
schools as a child.
Throne speeches are written by the Prime
Minister's Office but governors general can
add some lines of their own.
The speech from the throne has the Liberal
government promising to bring together all
levels of government as well as Indigenous
Peoples to attract business to Canada.
It says federal government will continue to
respond to the calls to action from the Truth
and Reconciliation Commission, which
investigated the history and harmful legacy
of residential schools in Canada, by creating
a national monument to honour survivors. It
will also name a special interlocutor to seek
justice on residential schools.
At the intersection of mental health and
Indigenous Peoples, the government will
invest in a mental health and wellness
strategy that is distinctions-based -meaning that it will take into account the
different needs of First Nations, Inuit and
Metis -- and guided by Indigenous Peoples,

Ontario optometrists to resume
eye exams for kids and seniors
Optometrists in Ontario say they will start
resuming eye exams for children and seniors
on Tuesday.
The optometrists withdrew provincially
insured eye services on Sept. 1 in a funding
dispute with the province.
The Ontario Association of Optometrists
said in a statement Monday that it had
agreed to enter formal negotiations with the
Ministry of Health.
It said "as a sign of good faith" it will pause
its job action as of Tuesday.
"The OAO is committed to negotiating
a sustainable funding model that aligns
with how optometric care is funded in
other Canadian jurisdictions," it said in a
statement.
Health Minister Christine Elliott said the
province is ready to reach a fair and timely
agreement.
"I am pleased that the Ontario Association of
Optometrists (OAO) has agreed to join us in
resuming direct face-to-face negotiations,"
she said in a statement.

The optometrists say the province has been
underfunding the OHIP-covered services,
leaving them paying around 45 per cent out
of pocket.
Elliott has said the government has committed
to paying $39 million in retroactive costs and
is prepared to increase reimbursement by
8.48 per cent going forward,
But the optometrists say that $39 million
amounts to just over $1 for each optometry
service performed in that retroactive period.
The proposed 8.48 per cent increase in
reimbursement would only bring the covered
cost up to $48, but eye exams are between
$75 and $80, the optometrists say.

residential school survivors and
their families.
The government is also committing
to work to remedy the issue of
Indigenous family separation by
the child-welfare system, while
ensuring compensation for those
harmed by those services.
The speech says the government
will speed up action in collaboration
with Indigenous partners to
address the national crisis of
missing and murdered Indigenous
women, girls and LGBTQ people.
It also says reconciliation requires a "wholeof-government" approach, breaking barriers
and creative strategies for accelerating the
work that needs to be done.
The government is also pledging to help
close the gaps that First Nations, Inuit
and Metis communities continue to face,
mentioning the standing long-term drinking
water advisories and putting in place the
United Nations Declaration on the Rights of
Indigenous Peoples.
Lynne Groulx, CEO of the Native Women's
Association of Canada, said that while the
speech's theme of reconciliation came
through clearly, she is concerned about
whether those commitments will be executed
with meaningful action.
One example of the federal government's
lack of concrete action on reconciliation,
said Groulx, is its action plan in response
to the national inquiry into missing and
murdered Indigenous women and girls.
"We have concerns that what they're going
to do again, is take some funding that is very
short term, put it on the table, and it's not
going to be what's actually needed, which is
a long-term investment in resolving some of

these issues," she said.
Groulx said: "If the government in the day had
enough money to build all those residential
schools, they need to find the funding now
to build as many places that we need for
healing and fix some of the problems here."
She said instead of taking action through
top-down bureaucratic systems, the
government should empower organizations
that work with Indigenous communities and
have Indigenous-led and elder-led solutions.
Bloc Quebecois Leader Yves-Francois
Blanchet said in French that in the
throne speech, the government used a
lot of buzzwords including references to
Indigenous peoples, but it was light on
substance and detail on concrete steps.
Conservative Leader Erin O'Toole said his
party is there to be the voice of Canadians
on a number of issues, including those
who want "to see real progress on the
path to reconciliation and not just symbolic
gestures."
In his response to the throne speech,
NDP Leader Jagmeet Singh did not
comment specifically on the commitments
on Indigenous reconciliation, but said the
Liberal government is one that "has run out
of ideas, and run out of steam."

Doug Ford to hold housing
affordability summit with Ontario
city mayors next month
Ontario Premier Doug Ford is inviting
municipal leaders to a summit on housing
affordability.
The meeting with Ford, Municipal Affairs
Minister Steve Clark and the mayors and
regional chairs of big cities is set for Dec. 16.
Ford says his goal for the summit is to
work on solutions to address the "crisis" of
housing affordability so more families can
become homeowners.
Clark is also set to hold a session on
housing affordability with rural municipalities

in January.
The latest plans from the Progressive
Conservative government come after
an earlier announcement of a housing
affordability task force that will also look into
the issue.
Ontario Real Estate Association CEO Tim
Hudak says the summit is a good step
toward greater collaboration on the issue
and called for zoning bylaws to change to
allow for more family-friendly housing.
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Ontario families can book COVID-19
vaccine appointments for kids
Children between the ages of five and 11 will
be eligible to get their COVID-19 vaccine in
Ontario this week, with families able to book
appointments as of Tuesday.
Appointments will open up on the provincial
vaccine portal around 8 a.m., officials said.
Parents can also phone the call centre,
book through their local public health units,
go to a pharmacy or see their primary care
providers.
Children must be turning five years old by
the end of the year to be eligible.
“The approval of the Pfizer vaccine for
children aged five to 11 is exciting news for
families and represents a bright light at the
end of the tunnel,” Health Minister Christine
Elliott said in a statement.
“Offering the protection of the vaccine to
children aged five to 11 is a significant
milestone in Ontario’s fight against
COVID-19 in advance of the holiday season.
We continue to encourage all Ontarians to
roll up their sleeves and get vaccinated to
protect themselves, their families and their
communities.”
The province said they expect to offer
appointments as early as Nov. 25.
Children will receive two lesser doses of a
vaccine at least eight weeks apart, officials
said, as recommended by the National
Advisory Committee on Immunization.
Parents and caregivers will have to provide
their consent before or at the appointment.
Parents who may have questions about
the COVID-19 vaccine are encouraged to
call the provincial "vaccine confidence line"
through the booking centre at 1-833-9433900 or book an appointment to speak with a
SickKids clinician through their consultation
service.
Elliott said the vaccination of children is
necessary to curb the spread of COVID-19,

particularly the Delta variant, as about a
third of new infections are in school-aged
kids.
"I think that speaks to the need to get children
vaccinated as being as important as adults
being vaccinated," she said. "We know that
at least 50 per cent of all of the parents of
children in this age group are ready to have
their child vaccinated right away. About 30
per cent want to have more information
and that's why I think it's really important
that we have these information channels
available through SickKids. So they could
ask whatever questions they need to ask."
The announcement comes less than a
day after a plane carrying the first batch of
Pfizer doses approved for children landed
in Canada. Federal procurement minister
Filomena Tassi said that Canada would have
2.9 million doses by the end of the week.
Ontario is expected to receive 1,076,000
doses of the paediatric Pfizer vaccine from
the federal government.
Speaking to reporters on Monday morning,
Elliott said the shipments will arrive in two
batches.
"I believe the shipment for today is about
a little over 400,000 and then there's a
shipment of a little over 600,000."
The province will then distribute the doses to
public health units, pharmacies and primary
care settings based on population. The City
of Toronto, for example, said that it will have
20,000 appointments available for five to 11
year olds starting Tuesday at 8 a.m.
The paediatric dose of the Pfizer vaccine
was approved by Health Canada late last
week.
In Ontario, nearly 85 per cent of youth
between the ages of 12 and 17 have
received a first dose of a vaccine. More than
80 per cent are considered fully vaccinated.

Horwath and the NDP reignite
fight for paid sick days
Official
Opposition
Leader
Andrea Horwath and the NDP are
reigniting the fight for paid sick
days, including 10 permanent paid
sick days for all workers and an
additional 14 paid sick days during
any pandemic.
“For months, every time a frontline
hero had a cough or fever, Ford
forced them to choose between
dragging themselves into work sick and
putting their coworkers at risk — or losing
pay,” said Horwath. “In January, when kids
get the sniffles their parents shouldn’t have
to miss out on a day’s pay to do the right
thing, and stay home together.
“The NDP is reigniting the fight for paid sick
days. All workers deserve the right to protect
themselves and everyone around them by
staying home when they’re sick.”
MPPs Jill Andrew (Toronto—St. Paul’s),
Peggy Sattler (London West), Doly Begum
(Scarborough Southwest) and Sara Singh
(Brampton Centre) teamed up to submit the
bill to entrench paid sick days in law. The
Stay Home if You Are Sick Act guarantees
10 permanent paid days which can be
used for illness or to care for family, plus 14
government-funded paid sick days during a
pandemic. It includes financial help for small

businesses that cover employees
that take a sick day.
On Dec. 31, Doug Ford is taking
away the three paid sick days
Ontarians temporarily won in April
after applying months of pressure.
Those three sick days have been
all that’s available to workers for
nine long pandemic months.
“COVID-19 makes people sick
for at least 14 days,” said Andrew, who will
lead off the debate Tuesday. “For a year
during the pandemic the Ford government
fought against giving workers paid sick
days because they didn’t want to spend the
money. In that time, 455,000 Ontarians were
infected and nearly 8,000 died of COVID.
When he finally caved, Ford’s three paid
sick days were a tragic case of doing far too
little, far too late — and now he’s taking them
away. We need all MPPs from all parties to
join us in giving workers the right to stay
home if they are sick.”
After refusing paid sick days for 15 years,
the Liberals finally introduced just two
annual paid sick days in 2018. Once elected,
the Ford government immediately cut them.
The NDP bill will be debated and have its
crucial second reading vote on Wednesday.

Liberals table COVID-19 aid
bill with targeted supports
to businesses, workers
The Liberals have tabled a long awaited
aid bill aimed at giving targeted supports to
businesses still reeling from the COVID-19
pandemic.
In a press conference Wednesday,
Deputy Prime Minister and Minister of
Finance Chrystia Freeland announced the
introduction of Bill C-2.
According to a news release, the bill would
extend previously announced programs
as well as “deliver targeted support” to
businesses and workers facing pandemicrelated challenges.
Freeland previously released broad details
of the plan to offer targeted supports to
workers and businesses after the Liberals
phased out several pandemic-era benefits
like the Canada Emergency Wage Subsidy
(CEWS), the Canada Emergency Rent
Subsidy (CERS) and the Canada Recovery
Benefit (CRB) at the end of October.
On Wednesday however, Freeland unveiled
further details on the bill.
“As our recovery has begun to take hold,
we have moved past the darkest days of the
pandemic to a new phase,” said Freeland in
a news release.
First, as was announced back in October, the
Canada Recovery Hiring Program (CHRP)
would be extended until May 7, 2022 and be
available for employers with a more than 10
per cent loss in current revenue.
Under the CHRP, three programs would be
available to help with wage and rent support
for Canadian businesses — the Tourism and
Hospitality Recovery Program (THRP) and
Hardest Hit Business Recovery Program
(HHBRP) and the Local Lockdown Program
(LLP).
The THRP and HHBRP had already gone
into effect in late October as a replacement
for the older, phased out COVID-19 support
programs.
According to the press release, the new

Local Lockdown Program would “provide
businesses that face temporary new local
lockdowns up to the maximum amount
available through the wage and rent subsidy
programs.”
The bill also proposes to extend the Canada
Recovery Caregiving Benefit and the
Canada Recover Sickness Benefit until
May 7, 2022, and to increase the maximum
duration of those benefits by another two
weeks.
As was announced in October as well,
the bill also looks to establish the Canada
Worker Lockdown Benefit (CWLB), which
looks to give targeted support to workers
impacted by a COVID-19-related public
health lockdown.
The benefit would give up to $300 a week in
income support to eligible workers, would be
able to receive it retroactively from October
24, 2021 and would be available for use until
May 7, 2022.
“With today’s legislation, we are pivoting
to what we hope will be the final stage of
recovery. I hope Parliament will pass this
legislation expeditiously so that Canadians
can get the support they need and without
undue delay,” said Freeland.
The Liberals had estimated then that
creating new, targeted benefits through May
would cost around $8 billion and that they
would need parliamentary approval in the
form of a bill in order to spend the money.

Ontario Liberals Announce Incentive on
Electric Vehicles and Charging Stations
Ontario Liberals will give families an
incentive of $8,000 on the purchase
or lease of eligible electric vehicles
and $1,500 on charging equipment.
Ontario Liberals will end Doug Ford’s
stubborn fight against climate action.
“Creating a new electric vehicle
incentive program is a win-win
for Ontario families,” said Ontario
Liberal Leader, Steven Del Duca. “It
will advance the fight against climate
change, create good paying jobs and
deliver needed pocketbook relief.”
The Ontario Liberal Electric Vehicle
Incentive would save families up to
$8,000, on the purchase or lease of electric
vehicles (up to $55,000 MSRP for a vehicle
of 6 seats or less and up to $60,000 MSRP
for 7 or more seats, mirroring Transport
Canada’s list of vehicles eligible for the
federal rebate) and up to $1,500 for charging
equipment.
“After four years of Doug Ford being missing
in action in the fight against climate change,
this is exactly the kind of program Ontario
needs,” added Del Duca. “We can once

again be leaders in the fight against the
climate crisis.”
Ontario Liberals will also help rapidly
expand the availability of vehicle charging
stations in apartment buildings, workplaces,
parking lots, city streets and all OnRoute
and GO stations across the province.
Ontario Liberals would do this by providing
a 30 per cent subsidy for building charging
infrastructure through a new provincial
investment.

CYPRIOT NEWS
Πραγματικότητες και μύθοι και
το «ταλαιπωρημένο» Κυπριακό
Η επόμενη ημέρα
των αποκαλύψεων
του
«Φιλελεύθερου» για τα απόρρητα πρακτικά των
Ηνωμένων Εθνών
της Διάσκεψης στο
ΚΩΣΤΑΣ
Μοντάνα,
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Κραν
βρίσκει το πολιτικό
σύστημα και σε κάποιο βαθμό και
την κοινωνία, να συνεχίζει τις συζητήσεις, στη δημόσια σφαίρα. Το
τοπίο έχει ξεκαθαρίσει με τη δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου των
πρακτικών και είναι σαφές πως η
κατάρρευση της Διάσκεψης οφείλεται στην
τουρκική στάση και συμπεριφορά.
Οπότε οι συζητήσεις είναι μεταξύ αυτών
που βλέπουν την πραγματικότητα, που
αναδείχθηκε μέσα από τα έγγραφα του
Διεθνούς Οργανισμού και εκείνων που επιμένουν σε μια αδιέξοδη επιμονή να επιδίδονται σε ένα κυνήγι μαγισσών. Να επιμένουν στην αυτο-επιβεβαίωση τους, αν και
τους λείπουν πολλά κομμάτια του παζλ, τα
οποία δεν πρόκειται να τα βρουν γιατί δεν
ανήκουν στο δικό τους αφήγημα.
Από τις συζητήσεις που προκλήθηκαν
από τις αποκαλύψεις του Μιχάλη Ιγνατίου, παρακολουθήσαμε αντιδράσεις παγιωμένων αντιλήψεων.
Πρώτο, επιβεβαιώθηκε η μόνιμη αντιπαράθεση των γνωστών σχολών σκέψης
στο Κυπριακό.
Ένας διαχρονικός διαχωρισμός, που παραπέμπει σε πολιτικές προσεγγίσεις που
διαμορφώθηκαν και αναπτύχθηκαν από το
1974 και εντεύθεν. Αντιλήψεις που είχαν τη
θέση τους και πριν το 1974, με διαφορετικές
ρητορικές και ατζέντες.
Δεύτερο, επιβεβαιώθηκε η κόντρα εντός
του ενός στρατοπέδου, που είχε στο παρελθόν αρχηγό τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, αλλά τώρα «διασπάσθηκε».
Από μια μερίδα κατηγορείται ο Πρόεδρος
ως… απορριπτικός και πως πέταξε τις
«ευκαιρίες» για να επανεκλεγεί Πρόεδρος.
Και ο Πρόεδρος αντιδρά κάποιες φορές
με χαρακτηρισμούς, όπως την περασμένη
Κυριακή. Έκανε λόγο για «μυθοπλάστες ή
παραφράστες των εγγράφων που διαβάζουν και προσποιούνται ότι δεν κατανοούν», λέγοντας ότι «είναι θέμα δικό τους».
Το θέμα αφορά τα εσωτερικά μιας σχολής
σκέψης. Αλλά και τα ενδότερα αυτής, καθώς στη μάχη χαρακωμάτων είναι πρώην
σύμβουλοι, συνεργάτες του Προέδρου.
Πρώην προνομιούχοι και ευνοούμενοι του.
Έχει σημασία να αξιολογείται μια αντίδραση, που βαπτίζεται πολιτική. Γιατί οι διαφορές δεν εντοπίζονταν όταν τα προνόμια
συνεχίζονταν.
Τρίτο, ο ένας πυλώνας αυτού του στρατοπέδου, που δεν ταυτιζόταν για ευνόητους λόγους με τον Αναστασιάδη και
τον ΔΗΣΥ, η ηγεσία του ΑΚΕΛ, τοποθετείται στα τεκταινόμενα ως να είναι αλλού. Δημοσιοποιούνται τα πρακτικά του
Δείπνου, που επιβεβαιώνουν ότι ήταν
ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, που τίναξε στον

αέρα τη Διάσκεψη στο Κραν Μοντάνα,
επειδή επέμεινε σε παραμονή στρατευμάτων και σε Εγγυήσεις.
Και ποιο είναι το σχόλιο του ΑΚΕΛ;
Για την έκθεση του Γενικού Γραμματέα
που αναφέρεται σε ευθύνες και των δύο
πλευρών.
Και για τα πρακτικά;
Καμία αναφορά. Στο κόμμα ξεχνούν φαίνεται τι έλεγαν μετά το Κραν Μοντάνα. Στην
ανακοίνωση του κόμματος της 12ης Ιουλίου
2017. «Κυρίως η εμμονή της Τουρκίας σε
απαράδεκτες θέσεις δεν επέτρεψε να έχουμε την προσδοκούμενη πρόοδο», σημειωνόταν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση που
δημοσιεύθηκε τότε. Αυτές οι εμμονές είναι
και αδιέξοδες και εκθέτουν.
Οι ευθύνες του Προέδρου Αναστασιάδη
οφείλονται στο γεγονός ότι δεν επέμεινε
όπως υπάρξει προετοιμασία πριν να συγκληθεί η Διάσκεψη.
Άφησε τον Άιντε να κάνει παιχνίδι γνωρίζοντας το αποτέλεσμα. Ελέγχεται, επίσης, για
το γεγονός ότι κατέθεσε προτάσεις για τις
εσωτερικές πτυχές, οι οποίες συνιστούν σοβαρές υποχωρήσεις για την ελληνική πλευρά. Και όχι μόνο αυτό. Αυτές οι προτάσεις,
εάν εντάσσονταν σε μια συνολική συμφωνία, θα δημιουργούσαν ένα στρεβλωτικό μη
λειτουργικό σύστημα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ελέγχεται
και για τα όσα είπε στον Τσαβούσογλου
για δύο κράτη.
Και επειδή πολλά έχουν αναφερθεί επί τούτου οφείλουμε να υπενθυμίσουμε πως πρώτα στον «Φιλελεύθερο» έγινε αναφορά για
τα… ανοίγματα αυτά του κ. Αναστασιάδη.
Και τότε και σήμερα πρέπει να τονιστεί πως
το αδιέξοδο δεν «σπάζει» με κινήσεις που
επιδεινώνουν την κατάσταση, με μια χειρότερη εκδοχή.
Όπως είναι το θέμα των δύο κρατών.
Ούτε, βέβαια, διέξοδο προσφέρεται με τις
συζητήσεις που διεξάγονται μέσα από μακρόσυρτες καταδικασμένες σε αποτυχία
πρωτοβουλίες.
Κυρίως, γιατί βαθμηδόν οι συζητήσεις αυτές,
υπό διάφορους μανδύες και ονοματολογίες,
οδηγούν σε ένα συγκαλυμμένο μοντέλο διαχωρισμού, που θα είναι συνομοσπονδιακό.
Η επόμενη ημέρα περνά μέσα από την
αποθυματοποίηση αφηγημάτων. Μόνο
έτσι μπορεί να προχωρήσουμε μπροστά, απαλλαγμένοι από τα βαρίδια των
υποχωρήσεων, τη διαιώνιση μύθων και
τις εμμονές σε αδιέξοδες φόρμουλες
διαχωρισμού.

Ιστορικό γεγονός η επίσκεψη του
Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο
Ιστορικό γεγονός αποτελεί η επίσκεψη
του Πάπα Φραγκίσκου στην Κύπρο από
2 έως 4 Δεκεμβρίου.
Αυτή είναι η δεύτερη φορά που Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας επισκέπτεται την Κύπρο.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης αναμένεται να ενημερώσει τον Πάπα
Φραγκίσκο για τις τελευταίες εξελίξεις στο
Κυπριακό, τις πρόσφατες προκλήσεις της
Τουρκίας σε ξηρά και θάλασσα και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες επίλυσης του
Κυπριακού.
«Οι προσπάθειες που γίνονται και οι
πρωτοβουλίες του ΟΗΕ εμποδίζονται
από τις τουρκικές προκλήσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει να βρει μια
δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό,
μια λύση που θα σέβεται τις αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και
θα είναι σύμφωνη με το ευρωπαϊκό κεκτημένο», αναφέρει ανακοίνωση.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σύμφωνα
με την επίσημη ανακοίνωση, αναμένεται να
ενημερώσει τον Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για το ανθρωπιστικό
ζήτημα των αγνοουμένων, την προστασία
της πολιτιστικής κληρονομιάς και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου.
Θα συζητηθούν επίσης το μεταναστευτικό/
προσφυγικό, το ζήτημα της προστασίας του
περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ζητήματα που σχετίζονται
με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η επίσημη τελετή υποδοχής του Πάπα
στην Κύπρο θα πραγματοποιηθεί στο
Προεδρικό Μέγαρο στις 2 Δεκεμβρίου.
Στον Πάπα θα απονεμηθούν τιμές Αρχηγού Κράτους.
Ο Πάπας Φραγκίσκος θα επισκεφθεί επίσης

τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β` και θα
έχει συναντήσεις με τους ηγέτες της Καθολικής Εκκλησίας στην Κύπρο.
Στις 3 Δεκεμβρίου θα προσφωνήσει Θεία
Λειτουργία στο Στάδιο ΓΣΠ.
Συμβολική σημασία στο ταξίδι του Πάπα
Φραγκίσκου στην Κύπρο θα είναι η συνάντηση με πρόσφυγες και μετανάστες στη
Λευκωσία.
Θα ακολουθήσει Οικουμενική δέηση στον
Καθολικό Ναό του Τιμίου Σταυρού στη
Λευκωσία.
Όπως τονίζεται, η Κύπρος βρίσκεται στο
ανατολικότερο άκρο της Μεσογείου και δέχεται καθημερινά μεγάλο αριθμό μεταναστών που έχουν ως τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σημειώνεται, παράλληλα, ότι οι αρχές της
Κυπριακής Δημοκρατίας κάνουν ό,τι είναι
δυνατόν για την αντιμετώπιση του φαινομένου, πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες αυτών
των ανθρώπων. Ο μεγαλύτερος αριθμός
μεταναστών που φτάνουν στα εδάφη που
ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία
προέρχονται από την Τουρκία μέσω των
κατεχόμενων.
Ο Πάπας Φραγκίσκος, καταλήγει η ανακοίνωση του ΓΤΠ, θα αναχωρήσει από
την Κύπρο στις 4 Δεκεμβρίου για να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Παραδίνονται τα οστά επτά Ελλαδιτών
ηρώων που έπεσαν κατά την εισβολή
Το Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας ανακοινώνει ότι την Πέμπτη στις 9.30 π.μ, θα
πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Της Του
Θεού Σοφίας στο Στρόβολο παρουσία
πολιτειακής, θρησκευτικής και στρατιωτικής ηγεσίας και του Υφυπουργού Εθνικής
Άμυνας της Ελλάδας Νικόλαου Χαρδαλιά, τελετή παράδοσης οστών επτά Ελλαδιτών ηρώων που έπεσαν στο πεδίο
της τιμής κατά την τουρκική εισβολή του
1974.  
Η τελετή παράδοσης αφορά τους πιο
κάτω ήρωες:
Σχη (ΠΖ) Κόκκα Κωνσταντίνο - ΕΛΔΥΚ
Σχη (ΜΧ) Γιαννακόπουλο Νικόλαο
- ΕΛΔΥΚ
Εφ. Ανθστή (ΠΖ) Κουκούλη Θωμά
- ΕΛΔΥΚ
ΕΦ. Ανθστή (ΠΖ) Καραγκούνη Χαράλαμπο - ΕΛΔΥΚ
Εφ. Ανθστή (ΠΖ) Βελώνα Δημήτριο
- ΕΛΔΥΚ
Εφ. Ανθστή (ΕΜ) Θανόπουλο Δημήτριο
- ΕΛΔΥΚ
Εφ. Ανθστή (ΚΔ) Δοϊτσίδη Χριστόδουλο (ΝΟΡΑΤΛΑΣ ΝΙΚΗ 4)  

Στην τελετή θα παραστούν και μέλη των οικογενειών των ηρώων που βρίσκονται για
τον σκοπό αυτό στην Κύπρο.  Στις 9.30 π.μ.
θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο εις μνήμη
των ηρώων και θα ακολουθήσουν ομιλίες
από τον Επίτροπο Προεδρίας Φώτη Φωτίου, καθώς και από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας.  Στη συνέχεια, θα
γίνει επίδοση μεταλλείων στους συγγενείς
των ηρώων και κατάθεση στεφάνων. Η τελετή θα ολοκληρωθεί με την ανάκρουση του
Εθνικού Ύμνου.  Η τελετή μεταφοράς για
επαναπατρισμό των λειψάνων θα ολοκληρωθεί στις 11:45 π.μ. στον χώρο του Παλαιού Αερολιμένα Λάρνακας.
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Ευρωβουλευτής Γεωργίου:
Η Τουρκία να αποδείξει τους
στόχους της απέναντι στην Ε.Ε.
Η Τουρκία πρέπει να αποδείξει τους
στόχους της απέναντι στην ΕΕ με
απτές και συνεπείς δράσεις, να αποφύγει κάθε προκλητική δράση, που
παραβιάζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών
μελών, και να επιδείξει καλή θέληση
στις διαπραγματεύσεις για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Ευρωβουλευτής της
Ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - GUE/NGL Γιώργος
Γεωργίου.
Ο κ. Γεωργίου απαντούσε σε ερώτηση για
το πιο σημαντικό θέμα με το οποίο ασχολείται ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ανέφερε ότι ο ίδιος είναι ο σκιώδης εισηγητής της Έκθεσης Προόδου για την Τουρκία,
εκ μέρους της Ομάδας της Αριστεράς, αλλά
και μέλος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας».  Σύμφωνα με τον
κ. Γεωργίου «παρόλο που οι σχέσεις ΕΕΤουρκίας έχουν επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να χρειάζονται επαναξιολόγηση σε
βάθος, γεγονός που εντοπίζεται και στην
τελευταία έκθεση Προόδου για την Τουρκία
που εγκρίθηκε πέρσι, εντούτοις ο διάλογος
μεταξύ των δύο εταίρων είναι αναπόφευκτος».  Ως εκ τούτου, ανέφερε, «κατά την
Ολομέλεια του Οκτωβρίου, η Κομισιόν, διά
του Επιτρόπου Διεύρυνσης, παρουσίασε
τα βασικά πορίσματά της για την Τουρκία,
σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της διαδικασίας για την Έκθεση ΕΕ-Τουρκίας για το
2021».  Στα πορίσματα της, σημείωσε, «η
Κομισιόν είναι καταιγιστική».  Αναγνωρίζει,
είπε, «την ύπαρξη σοβαρών ελλείψεων στη
λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της
Τουρκίας και σημειώνει ότι η δημοκρατική
λογοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας παραμένει περιορισμένη στις εκλογές».  Παρόμοια, αρνητική, σημείωσε, «είναι και η
θέση της για το ζήτημα των ανθρωπίνων
και θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά και για
σειρά άλλων ζητημάτων όπως το μεταναστευτικό, την ικανότητα ανάληψης των υποχρεώσεων ένταξης στην ΕΕ, την κατάσταση

στην νοτιοανατολική περιοχή, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, το δικαστικό σώμα και
τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης».  Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική
της Τουρκίας, η Κομισιόν τη χαρακτηρίζει
ως ολοένα και πιο δυναμική σε βαθμό που
συγκρούεται με τις προτεραιότητές της.
Αναφορικά με την Κύπρο, η Κομισιόν κάνει
ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις και την
κλιμακούμενη ρητορική της Τουρκίας στην
ανατολική Μεσόγειο καθώς και στις απαράδεκτες μονομερείς αποφάσεις της Τουρκίας
για την αλλαγή του καθεστώτος της περιφραγμένης πόλης των Βαρωσίων τις οποίες καταδίκασε σθεναρά.  «Λαμβάνοντας
υπόψη τα πιο πάνω, και έχοντας κατά νου
ότι το ζήτημα “Τουρκία και κυρώσεις” θα συζητηθεί και στην επικείμενη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο αλλά
και το γεγονός ότι η Τουρκία, παρά τις συνεχείς κυρώσεις στο παρελθόν σε βάρος της,
δεν δείχνει να συμμορφώνεται, τότε γίνεται
αντιληπτό ότι η νέα διαδικασία συζήτησης
για την έκθεση Προόδου για την Τουρκία θα
είναι επίμονη και δύσκολη», ανέφερε ο Ευρωβουλευτής.  Η θέση μας εκεί, επισήμανε, «θα είναι συνεπής και διαχρονική».  Η
Τουρκία, είπε, «πρέπει να αποδείξει τους
στόχους της απέναντι στην ΕΕ με απτές και
συνεπείς δράσεις, να αποφύγει κάθε προκλητική δράση, που παραβιάζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων
κρατών μελών, και να επιδείξει καλή θέληση
στις διαπραγματεύσεις για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού».

Το Κυπριακό συζήτησαν ε/κ και τ/κ
κόμματα στην παρουσία Σπέχαρ
Tην παρούσα κατάσταση στο Κυπριακό
συζήτησαν Ε/κ και Τ/κ κόμματα, που συναντήθηκαν την Τετάρτη υπό την αιγίδα
της Πρεσβείας της Σλοβακίας. Παρούσα
ήταν και η απερχόμενη ειδική αντιπρόσωπος του ΓΓ, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ.
Σε κοινό ανακοινωθέν αναφέρεται συγκεκριμένα ότι ηγέτες και εκπρόσωποι Ε/κ
και Τ/κ κομμάτων που συμμετέχουν στο
δικοινοτικό διάλογο υπό την αιγίδα της
Σλοβακικής Πρεσβείας συναντήθηκαν
σήμερα για να συζητήσουν την παρούσα φάση στο Κυπριακό με την Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Η
επόμενη συνάντηση ορίστηκε για τις 15 Δεκεμβρίου.

Συμμετοχή Προέδρου
Αναστασιάδη στην ASEM 13
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, συμμετέχει , 25-26 Νοεμβρίου,
στις εργασίες της 13ης Ευρασιατικής Συνόδου Κορυφής (ASEM 13) που συνέρχεται
μέσω τηλεδιάσκεψης από την Πνομ Πενχ
της Καμπότζης.
Τη Σύνοδο - όπου λαμβάνουν μέρος οι ηγέτες 51 χωρών-εταίρων, μεταξύ των οποίων
από όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και πολλά
Κράτη της Ασίας - θα απασχολήσουν, ανάμεσα σε άλλα, η σημασία της πολυμέρειας
(multilateralism) και της επικράτησης της
διεθνούς τάξης πραγμάτων που να βασίζεται σε κανόνες, η ανάγκη για κοινωνικο-οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία του

κορωνοϊού, η κλιματική αλλαγή, αναδυόμενες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, κ.ά.
Κατά τη διάρκεια της κυρίως παρέμβασής
του που είναι προγραμματισμένη για αύριο,
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προτίθεται να
σταθεί στη σημασία ενός αποτελεσματικού
πολυμερούς συστήματος που να παράγει
απτά αποτελέσματα καθόσον αφορά στην
αντιμετώπιση των σημερινών και αυριανών
παγκόσμιων προκλήσεων, όπως επίσης και
τις προσκλήσεις που αντιμετωπίζουν χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, μεταξύ των
οποίων και στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, και οι οποίες απειλούν τη διεθνή
ειρήνη και ασφάλεια και παρεμποδίζουν την
περιφερειακή ανάπτυξη.

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

Etablished Since 1977
ΕΛ ΑΤΕ ΣΤΟ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΟΛ Α ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛ Λ Α ΔΟΣ

Δεν σχολιάζει τη διαρροή
εγγράφων για Κραν Μοντανά ο
Εκπρόσωπος του Γκουτέρες
Δε σχολιάζει τα απόρρητα έγγραφα του
ΟΗΕ τα οποία ήρθαν στη δημοσιότητα
μέσω του Φιλελευθέρου, ο Εκπρόσωπος
του ΓΓ των ΗΕ, Στέφαν Ντουζάρικ, παραπέμποντας στις δημόσιες δηλώσεις του ΓΓ
του ΟΗΕ.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου χθες για το θέμα, στην οποία
ερώτηση αναφερόταν ότι, σύμφωνα με τα
έγγραφα, ο ΓΓ γνώριζε εκ των προτέρων
(πριν από το τελευταίο δείπνο εργασίας
του Crans-Montana) ότι η Τουρκία δεν ήταν
ποτέ πρόθυμη να αποσύρει τις εγγυήσεις
και τα στρατεύματά της, καθώς και ότι ποτέ
δεν ενημέρωσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη σχετικά, καθώς και ότι-σύμφωνα με την
ερώτηση- αυτά τα έγγραφα θέτουν υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα του ΓΓ και
τον αφήνουν εκτεθειμένο, ο κ. Ντουζάρικ

είπε ότι έχουν δει τις αναφορές "για τα υποτιθέμενα έγγραφα που διέρρευσαν".
Πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να σχολιάσει το
περιεχόμενο ή την αλήθεια τους. Όσον αφορά τα συμπεράσματα του Crans-Montana,
παρέπεμψε "στις πολύ σαφείς δημόσιες δηλώσεις που έκανε ο Γενικός Γραμματέας στο
τέλος αυτών των συναντήσεων".

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211
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Οντάριο: παιδιά ηλικίας 5-11 ετών
θα μπορούν να κάνουν κράτηση
για το εμβόλιο COVID-19
Από τις 22 Νοεμβρίου, οι γονείς παιδιών
ηλικίας 5 έως 11 ετών μπορούν να κλείσουν
ραντεβού για να κάνουν τα παιδιά τους το
εμβόλιο Covid-19. Αυτό επιβεβαίωσε το
Υπουργείο Υγείας διευκρινίζοντας ότι ήδη
από τις 25 Νοεμβρίου – οι κλινικές και οι
χώροι ανοσοποίησης θα αρχίσουν να λαμβάνουν προμήθειες του εμβολίου για παιδιατρική χρήση.
Τώρα που η Health Canada έδωσε το πράσινο φως, οι χώροι μαζικής ανοσοποίησης,
τα φαρμακεία και οι παιδίατροι θα λάβουν
δόσεις εμβολίου για παιδιά.
Σύμφωνα με την υπουργό Έλιοτ, έφτασαν
στο Οντάριο περισσότερες από 400,000
δόσεις των 10 μικρογραμμαρίων και αναμένονται άλλες 600,000. Συνολικά, από η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση,αναμένεται να
λάβει 1,076,000 δόσεις.
Όποιος έχει γεννηθεί το 2016 και έχει κλείσει το πέμπτο έτος μέχρι το τέλος του 2021
θα δικαιούται την πρώτη δόση άμεσα, δήλωσε η Γενική Δικηγόρος Sylvia Jones. Και
ενώ η Health Canada έχει δηλώσει ότι οι
δύο δόσεις του εμβολίου μπορούν να χορηγηθούν με διαφορά τριών εβδομάδων,
η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή Ανοσοποίησης (NACI) συνέστησε ένα διάστημα
οκτώ εβδομάδων, πρόταση η οποία τελικά
εγκρίθηκε στο Οντάριο.
Η κ. Έλιοτ είπε επίσης ότι οι δόσεις θα κατανεμηθούν με βάση την «κατανομή των παιδιών σε ορισμένες περιοχές», με ανάλυση
μεταξύ φαρμακείων, τοποθεσιών εμβολιασμού που διοικούνται από τη δημόσια υγεία
και μελέτες παιδιάτρων.
Ο εμβολιασμός κατά του Covid που προσφέρεται σε παιδιά από 5 έως 11 ετών θα
είναι ένα θεμελιώδες βήμα για να βγούμε
από την κατάσταση έκτακτης ανάγκης,

αναφέρουν εδώ και καιρό γιατροί και ιολόγοι, αλλά υπάρχουν πολλές οικογένειες που
εξακολουθούν να διστάζουν, όσοι φοβούνται ότι μπορεί να εμφανιστούν επικίνδυνες παρενέργειες. Σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα που διεξήχθη στο Οντάριο σε δείγμα γονέων παιδιών των οποίων η ηλικία
εμπίπτει στο εν λόγω εύρος, προέκυψε ότι
το 30% δεν σκοπεύει να εμβολιάσει αμέσως
τα παιδιά τους, τα οποία είναι ηλικίας κάτω
των 12 ετών.
«Πολλοί γονείς εξακολουθούν να έχουν
ανησυχίες και θέλουν να έχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εμβόλια και
τη χορήγηση στα παιδιά τους – συμφώνησε
η υπουργός Έλιοτ – όποιος έχει αμφιβολίες
μπορεί να τηλεφωνήσει στο επαρχιακό κέντρο για εμβόλια ή να κάνει κράτηση για μια
διαβούλευση με το Νοσοκομείο παιδικών
ασθενειών».
Η υπουργός Υγείας της επαρχίας προέβλεψε ότι τα ραντεβού για παιδιά σε κλινικές
και χώρους μαζικού εμβολιασμού θα επικεντρωθούν στα βράδια και τα Σαββατοκύριακα και διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρχουν
εμβολιαστικές κλινικές στα σχολεία κατά τις
ώρες των μαθημάτων, καθώς η κυβέρνηση
πιστεύει ότι «οι γονείς θέλουν να είναι με τα
παιδιά τους όταν εμβολιάζονται».

Εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 χρόνια
από τη Μικρασιατική Καταστροφή
Πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων έως
τις 18 Δεκεμβρίου
Το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και
Απόδημου Ελληνισμού σε συνεργασία με
το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης προετοιμάζει για το έτος 2022 μια
σειρά επετειακών δράσεων και εκδηλώσεων μνήμης για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Σε αυτό το πλαίσιο
προσκαλεί οργανισμούς, φορείς, σωματεία,
συλλόγους, δημιουργικές ομάδες, σχήματα
και καλλιτέχνες να καταθέσουν προτάσεις
συμμετοχής από σήμερα (18/11) κι έως τις
18 Δεκεμβρίου 2021.
Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις μνήμης χωρίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες:
1. Συνέδρια – ημερίδες: Στην ενότητα αυτή
περιλαμβάνονται οι προτάσεις για τη διεξαγωγή επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, τις οποίες μπορούν να καταθέσουν
ερευνητικά κέντρα, πολιτιστικοί φορείς,
εκπαιδευτικά ιδρύματα, με αντικείμενο τα
ιστορικά γεγονότα που αφορούν την άφιξη
των Ελλήνων προσφύγων και τη συμβολή
τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης.
2. Εκθέσεις: Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται προτάσεις για τη διοργάνωση εκθέσεων με πάσης φύσεως κειμήλια, τεκμήρια
και οπτικοακουστικό υλικό που κατέχουν
νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες. Τα κειμήλια

αυτά θα εκτεθούν σε επιμέρους θεματικές
ενότητες στο κοινό της πόλης.
3. Εκπαιδευτικές δράσεις: H ενότητα αυτή
περιλαμβάνει δράσεις για παιδιά και ενήλικες με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού, την παροχή ερεθισμάτων και ευκαιριών
εκπαίδευσης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης σε θέματα ιστορικής μνήμης. Συμπεριλαμβάνονται εκδηλώσεις λόγου, αναλόγια
με κείμενα τα οποία αναφέρονται στα ιστορικά γεγονότα, εκπαιδευτικά προγράμματα
για παιδιά και ενήλικες, διαγωνισμοί ζωγραφικής και μαθητικά συνέδρια.
4. Πολιτιστικές εκδηλώσεις: H ενότητα περιλαμβάνει καλλιτεχνικές προτάσεις και
πρωτοβουλίες σχημάτων, δημιουργικών
ομάδων της πόλης και μεμονωμένων καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς του πολιτισμού με αναφορά
στην ιστορική επέτειο.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 18/11/2021

Μπάιντεν, Τριντό και Λόπες
αναζήτησαν κοινό έδαφος στη
διάρκεια της συνόδου τους
Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε, στον Λευκό Οίκο με τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό και τον
Μεξικανό πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες
Ομπραδόρ στην πρώτη σύνοδο των χωρών
της Βόρειας Αμερικής εδώ και πέντε χρόνια,
σε μια προσπάθεια να αναθερμανθεί η συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών, αν και
δεν λείπουν τα σημεία τριβής μεταξύ τους.
Ο τόνος μεταξύ των τριών ηγετών ήταν σαφώς πιο ήπιος σε σχέση με την περίοδο της
προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια της οποίας είχαν αυξηθεί οι εντάσεις
μεταξύ των γειτονικών αυτών χωρών.
Προσκαλώντας τον Τριντό και τον Λόπες
Ομπραδόρ στην Ουάσινγκτον, ο Μπάιντεν
επανέφερε τη λεγόμενη “ Σύνοδο των ηγετών της Βόρειας Αμερικής”, γνωστή και με
την ονομασία “ Σύνοδος των τρες αμίγκος
(τριών φίλων)”, την οποία είχε εγκαταλείψει
ο προκάτοχός του.
“ Η σημερινή ημέρα αφορά αυτά που μπορούμε να κάνουμε ως εταίροι και με πνεύμα αλληλοσεβασμού για να ενισχύσουμε
την περιοχή μας και να αποδείξουμε ότι οι
δημοκρατίες είναι ικανές να φέρουν αποτελέσματα τον 21ο αιώνα”, σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.
“ Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ μαζί
σας για να συζητήσουμε έναν νέο δρόμο για
το μέλλον”, επεσήμανε ο Τριντό.
Ο Λόπες Ομπραδόρ από την πλευρά του
εξήρε τα πλεονεκτήματα της “ οικονομικής
ολοκλήρωσης”, η οποία σύμφωνα με τον
ίδιο είναι “ το καλύτερο εργαλείο” για να
αντιμετωπιστεί η Κίνα.
Ωστόσο οι διαφωνίες για την αυτοκινητοβιομηχανία και την πολιτική του Μπάιντεν
“ Αγοράστε αμερικάνικα” βάρυναν τη σύνοδο. Παράλληλα η επιθυμία της κυβέρνησης
Μπάιντεν να ενισχύσει τη βιομηχανική παραγωγή της χώρας ανησυχεί τόσο το Μεξικό όσο και τον Καναδά.
Στην κοινή τους ανακοίνωση μετά το πέρας
της συνόδου οι τρεις ηγέτες δεσμεύθηκαν
να συνεργαστούν σε θέματα μετανάστευσης και κλιματικής αλλαγής, όπως η μείωση της έκλυσης μεθανίου, χωρίς ωστόσο να
αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Επιπλέον οι τρεις χώρες συμφώνησαν να δωρίσουν εμβόλια κατά της covid-19 σε χώρες
της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής.
Οι Μπάιντεν, Τριντό και Λόπες Ομπραδόρ
πρόκειται να συναντηθούν εκ νέου το 2022
στο Μεξικό, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.
Παρά το γεγονός ότι Μπάιντεν επιθυμεί
να επιδιορθώσει τις σχέσεις που είχαν διαρραγεί επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ,
τα ακανθώδη διμερή ζητήματα δεν εξαφανίστηκαν μόλις ανέλαβε την προεδρία των
ΗΠΑ.
Στον εμπορικό τομέα ο Αμερικανός πρόεδρος, αν και δεν χρησιμοποιεί τον οξύ τόνο
του Τραμπ, έχει μεγάλες φιλοδοξίες να δώσει ώθηση στη βιομηχανία της χώρας του.
“ Το ‘Αγοράστε αμερικάνικα’ δεν είναι μια
υπόσχεση, είναι μια ξεκάθαρη και σκληρή
πραγματικότητα”, είχε δηλώσει πρόσφατα ο
Μπάιντεν.
Το Κογκρέσο έχει ήδη υιοθετήσει ένα

νομοσχέδιο ύψους 1,3 τρισεκατομμυρίου
δολαρίων για τη βελτίωση των υποδομών
των ΗΠΑ και εξετάζει ένα άλλο που προβλέπει δαπάνες ύψους 1,75 τρισεκατομμυρίου
δολαρίων για κοινωνικά και περιβαλλοντικά
ζητήματα.
Στο δεύτερο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται
μια πρόβλεψη επιστροφής φόρου προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι Αμερικανοί να
αγοράζουν ηλεκτρικά οχήματα “ made in
USA”, κάτι που ενοχλεί τους εμπορικούς
εταίρους των ΗΠΑ.
Το Μεξικό και ο Καναδάς συνδέονται στενά
με την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία,
ενώ οι ΗΠΑ υπέγραψαν, επί προεδρίας
Τραμπ, νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου
με τον Καναδά.
Τα οικονομικά κίνητρα για την αγορά οχημάτων που έχουν κατασκευαστεί στις ΗΠΑ
αποτελούν “ την πιο μεγάλη απειλή από
όλα όσα μπόρεσε να μας επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ”, είχε εκτιμήσει πρόσφατα ο
Φλάβιο Βόλπε, πρόεδρος της ομοσπονδίας
κατασκευαστών εξαρτημάτων οχημάτων
του Καναδά (APMA).
“ Έχουμε υπογραμμίσει ξεκάθαρα τις ανησυχίες μας” για την καναδική αυτοκινητοβιομηχανία, είχε εξηγήσει ο Τριντό στη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου πριν από τη σύνοδο,
ενώ είχε διαβεβαιώσει ότι «θα συνεχίσω να
εργάζομαι με θετικό και ενεργό τρόπο για να
λύσουμε αυτή την κατάσταση».
Το θέμα της μετανάστευσης στα νότια σύνορα των ΗΠΑ επίσης δεν έχει διευθετηθεί.
Ο Μεξικανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας
ότι τόσο ο Καναδάς όσο και οι ΗΠΑ έχουν
ανάγκη από εργατικά χέρια, ζήτησε, “ να
ανοίξει με ελεγχόμενο τρόπο η ροή των
μεταναστών”.
Ο Μπάιντεν έχει δεσμευθεί να αντιμετωπίσει με περισσότερη ανθρωπιά τους μετανάστες που φτάνουν στα σύνορα των ΗΠΑ με
το Μεξικό από χώρες της Κεντρικής και της
Λατινικής Αμερικής, αλλά η κυβέρνησή του
έχει διατηρήσει τους περισσότερους περιορισμούς που είχε υιοθετήσει ο προκάτοχός
του, επικαλούμενη την πανδημία covid-19.
Aπό τις 20 Ιανουαρίου 2021, που ορκίστηκε ο Μπάιντεν στην προεδρία των ΗΠΑ,
περισσότεροι από 1,3 εκατομμύριο μετανάστες έχουν συλληφθεί στα σύνορα με το
Μεξικό, ο μεγαλύτερος αριθμός εδώ και 20
χρόνια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
του Σεπτεμβρίου.
“ Οι προκλήσεις που συνδέονται με τις μετακινήσεις πληθυσμών δεν θα εξαφανιστούν”,
σχολίασε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, διαβεβαιώνοντας ότι το Μεξικό, ο
Καναδάς και οι ΗΠΑ επιθυμούν “ να εξετάσουν από κοινού το πρόβλημα και να βρουν
πιο ανθρώπινα και συγκεκριμένα μέσα για
να διαχειριστούν το μεταναστευτικό”.

- 18/12/2021 (ώρα 23:00).
Το μπάνερ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχών είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα

του Δήμου Θεσσαλονίκης www.thessaloniki.
gr μέσω της διαδρομής “Θέλω από τον
δήμο”

“ Made in America”
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Ολιγοήμερη επίσκεψη της πρέσβη της Ελλάδας στον Καναδά κ. Αθανασιάδου
Ολιγοήμερη επίσκεψη στο
Τορόντο πραγματοποίησε
η πρέσβης της Ελλάδας
στον Καναδά κ. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου. Στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο,
συνοδευόμενοι από τους Γενικό Πρόξενο
κ. Βίκτωρα Μαλιγγούδη και τον κ. Διονύση
Πρωτόπαπα Σύμβουλο Οικονομικών και
Εμπορικών υποθέσεων στην ελληνική
πρεσβεία στην Οττάβα, είχε συνάντηση με
τους εκδότες των παροικιακών εφημερίδων,
“Πατρίδες” και πρόεδρος του Εθνοτοπικού
Συμβουλίου Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Καναδά “Nepmcc” Θωμά Σάρα,
“Hellas News” Θανάση Κουρτέση και από
τον “Ελληνικό Τύπο” Κατερίνα Γερασκλή.
Στη συζήτηση η κ. πρέσβης αναφέρθηκε
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχουν
πλέον τα προξενεία και η πρεσβεία της Ελλάδας στον Καναδά και κατ’ επέκταση στη
άμεση διευκόλυνση των Ελλήνων πολιτών.
Στάθηκε ιδιαίτερα στη σύσφιξη περαιτέρω
της ελληνικής παροικίας με την Ελλάδα και
αναφέρθηκε σε δράσεις που θα πραγματοποιηθούν με δεδομένο την ισχυροποίηση
των δεσμών.
Η κ. πρέσβης μίλησε για τα προβλήματα
που προέκυψαν από την πανδημία σε ότι
αφορά τους περιορισμούς για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση και αναφέρθηκε στην “επίσκεψη
της Κόρης (αρ. 670)” που θα φιλοξενηθεί
στο μουσείο του Τορόντο ROM, στην κεντρική αίθουσα υποδοχής του ROM από τις
12 Μαρτίου 2022 έως τις 25 Σεπτεμβρίου
2022.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Μία διπλή γιορτή μια που το
2022 σηματοδοτεί τα 80 χρόνια
από τη σύναψη
επίσημων
δ ιπλωμα τι κών
σχέσεων Ελλάδας - Καναδά.
Ανέφερε επίσης
ότι είναι υπό
συζήτηση, μία
επίσκεψη
του
πρωθυπουργού
της Ελλάδας κ. Κυριάκου Μητσοτάκη στον
Καναδά στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού της 80ης επετείου της συνεργασίας
των δύο χωρών σε ένδειξη του βάθους και
της ποιότητας που έχουν οι ΕλληνοΚαναδικές σχέσεις.
Στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας επίσης
συναντήθηκε με τους, κ. Σάκη Γκέκα εκπρόσωπο των Ελλήνων Ακαδημαϊκών του
Οντάριο, τον πρόεδρο της Ahepa Καναδά
κ. Κώνστα Εμμανουήλ και την κ. Αγγέλα
Μουριοπούλου πρόεδρο της Daughters of
Penelope - Ahepa και την κ. Χριστίνα Αμυγδαλίδη πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κύπρου Καναδά.
Η κ. πρέσβης κατά την διαμονή της στο
Τορόντο και συνοδευόμενη από τον Γενικό
Πρόξενο κ. Μαλιγγούδη, επισκέφθηκε την
Ιερά Αρχιεπισκοπή του Καναδά όπου συναντήθηκε με τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο κ. Σωτήριο, τον Επίσκοπο Πατάρων
κ. Αθηναγόρα και τους φοιτητές της Θεολογικής Ακαδημίας.

Επίσκεψη επίσης πραγματοποίησαν στην Ελληνική
Κοινότητα του Τορόντο,
όπου ξεναγήθηκαν στις
σχολικές αίθουσες και στον
ευρύτερο χώρο της κοινότητας. Κατά τη συζήτηση
που είχαν με τον πρόεδρο
της ΕΚΤ Αντώνη Αρτεμάκη,
η πρέσβης κ. Αθανασιάδου,
εκφράστηκε θετικά για τον
ηγετικό ρόλο και τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο στην
παροικία και συμφώνησαν να συνεχίσουν
τις επαφές και τη συνεργασία σε μελλοντικές δράσεις που προωθούν τις ελληνορθόδοξες αξίες και τον ελληνικό πολιτισμό.
Κατά την επίσκεψη της πρέσβεως στο
Επαρχιακό Κοινοβούλιο, είχε συνάντηση με
την βουλευτή του Οντάριο κ. Έφη Τριανταφυλλόπουλος, η οποία είναι και μέλος της
Πα.Δ.Ε.Ε. (Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική
Ένωση Ελληνισμού) και τον πρόεδρο της

Επαρχιακής Βουλής κ. Ted Arnott.
Συναντήθηκε επίσης με την υπουργό πολιτισμού του Οντάριο k. Lisa Anne MacLeod
ενώ δεν παρέλειψε να επισκεφθεί το Μουσείο του Τορόντο ROM και να ξεναγηθεί σε
αυτό.
Επίσης η πρέσβης κ. Αθανασιάδου παρευρέθηκε στο Χριστουγεννιάτικο Δείπνο
- απονομή υποτροφιών και βραβείων του
Hellenic Heritage Foundation.

WWW.SELECTBAKERY.CA
Call Us: 416-421-2400

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

MONDAY – SUNDAY 9 AM – 6 PM

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE
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FIREFIGHTING • GASES • MEDICAL est. 1977

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

www.mobiak.com

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

By day, young Gilbert Bagnani studied
archaeology in Greece, but by night
he socialised with the elite of Athenian
society. Secretly writing for the Morning
Post in London, he witnessed both
antebellum Athens in 1921 and the
catastrophic collapse of Christian
civilisation in western Anatolia in 1922.
While there have been many accounts
by refugees of the disastrous flight

from Smyrna, few have been written
from the perspective of the west side
of the Aegean. The flood of a million
refugees to Greece brought in its wake
a military coup in Athens, the exile of
the Greek royal family and the execution
or imprisonment of politicians, whom
Gilbert knew.
Gilbert’s weekly letters to his mother
in
Rome
reveal
his
Odyssey-like adventures
on a voyage of discovery
through the origins of
western civilisation. As an
archaeologist in Greece,
he travelled through time
seeing
history
repeat
itself: Minoan Knossos,
Byzantine Constantinople
and Ottoman Smyrna were
all violently destroyed,
but the survivors escaped
to the new worlds of
Mycenaean
Greece,
Renaissance Venice and
modern Greece.
Available through Amazon.
ca (Can $49.50)
Amazon.com (US $40), or
Archaeopress.com (£25)
ibegg@trentu.ca

https://archaeopress.com/ArchaeopressShop/Public/displayProductDe
tail.asp?id={284692EF-0F9E-49C7-A400-171FC94C85D0}

Diana’s Seafood
Delight

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

Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας
2101 Lawrence Ave. East M1R 3C3 (416) 288-9286
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Χριστουγεννιάτικη βραδιά
με Υποτροφίες - Βραβεύσεις και Διακρίσεις από το HHF

Φωτο:

Photagonist

GREEK CUISINE

Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Feta Brined Roasted Chicken Breast
Pumpkin Fritters
•
•
•
•
•

(makes 12-14)
1 large Russet potato, skin on
3 cups of cooked pumpkin puree
(became 2 cups when squeezed of
excess water)
4 scallions, chopped
2 cloves of garlic, minced
1 egg

•
•
•
•
•
•
•

2 Tbsp. chopped fresh mint (1 Tbsp.
if dry)
1/2 cup chopped fresh dill
1 cup of Feta cheese, crumbled
1/2 tsp. black pepper
bread crumbs (optional)
olive oil for brushing/greasing pan
Pre-heated 425F oven

1.
Place
your
cooked
pumpkin puree in
a colander (with a
bowl underneath)
and place in the
Πήτερ
fridge over night.
Μινάκης
Place a handful
of pumpkin inside
a cotton tea towel and wring out
as much liquid as possible. Place
in large bowl and repeat with
remaining pumpkin puree.
2.
In the meantime, place a
medium pot of water on your stovetop and when it comes to a boil, add
some salt and carefully drop your potato in. Lower the heat to medium and parboil the
potato for about 10-12 minutes. Remove the potato and place in a bowl with cold/iced
water. As soon as it’s cool enough to handle, peel the skin off with the dull side of a knife.
Now coarsely grate the potato into bowl with the pumpkin.
3.
In a small skillet, add a couple of turns of olive oil add your scallions and garlic into
a skillet over medium heat. Sweat the scallions & garlic for about 5-7 minutes. Allow to cool
before adding into the bowl with the pumpkin.
4.
Add the cooled scallion mixture, chopped herbs, egg, grated potato, crumbled
Feta , black pepper and mix with a spatula. If the mixture is too coarse, get your hands in
there and mix them well. If the mixture is too dry, add a little olive oil and if the mixture is
too wet, add some bread crumbs. Mix again.
5.
Grab a small handful of the pumpkin mixture in your hand and roll into a ball and
then flatten into a patty. Place the patty on a baking tray that’s been greased with olive oil.
Make the remaining pumpkin mixture into patties.
6.
Brush the tops of the fritters with olive oil and set the back rack to the third position
from the top of the oven. Place the baking tray in your pre-heated oven for ten minutes. Flip
the patties and bake for another 1o minutes. Serve warm.
7.
Pair with a Gaia Notios white from Nemea.

Τηγανίτες κολοκύθας
•
•
•
•
•
•

( 12-14 τεμάχια)
1 μεγάλη πατάτα Russet με φλούδα
3 φλιτζάνια πουρέ μαγειρεμένης κολοκύθας ( 2 φλιτζάνια όταν στύβουμε το υπερβολικό νερό)
4 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα
2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
1 αυγό
2 κ.σ. φρέσκος δυόσμος ψιλοκομμένος (1 κ.γ. αν είναι στεγνός)

•
•
•
•
•
•

1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένο φρέσκο
άνηθο
1 φλιτζάνι τυρί φέτα, θρυμματισμένη
1/2 κουτ. μαύρο πιπέρι
ψίχα ψωμιού (προαιρετικά)
ελαιόλαδο για το βούρτσισμα/λαδώνουμε το ταψί
Προθερμασμένος φούρνος 425
Φαρενάιτ

1.
Τοποθετούμε τον μαγειρεμένο πουρέ κολοκύθας σε ένα σουρωτήρι (με ένα μπολ
από κάτω) και το βάζουμε στο ψυγείο για όλη τη νύχτα. Τοποθετούμε μια χούφτα κολοκύθας μέσα σε μια βαμβακερή πετσέτα και στύβουμε όσο το δυνατόν περισσότερο υγρό.
Τοποθετούμε σε μεγάλο μπολ και επαναλαμβάνουμε με τον υπόλοιπο πουρέ κολοκύθας.
2.
Εν τω μεταξύ, τοποθετούμε μια μέτρια κατσαρόλα με νερό στο μάτι της κουζίνας
και όταν πάρει βράση, προσθέτουμε λίγο αλάτι και ρίχνουμε προσεκτικά μέσα την πατάτα.
Χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια και βράζουμε την πατάτα για περίπου 10-12 λεπτά .
Αφαιρούμε την πατάτα και τη βάζουμε σε ένα μπολ με κρύο/παγωμένο νερό. Μόλις κρυώσει αρκετά για να τη χειριστούμε, ξεφλουδίζουμε το δέρμα με τη μη κοφτερή πλευρά ενός
μαχαιριού. Τώρα τρίβουμε χοντροκομμένα την πατάτα σε ένα μπολ με την κολοκύθα.
3.
Σε ένα μικρό τηγάνι, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο, το κρεμμύδι και το σκόρδο σε
μέτρια φωτιά. Μαραίνουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο για περίπου 5-7 λεπτά. Αφήνουμε
να κρυώσουν πριν τα προσθέσουμε στο μπολ με την κολοκύθα.

•
•
•
•
•

(serves 2)
2 chicken breasts (bone in, skin on)
approx. 2 cups of Feta brine
sea salt and ground pepper
1 Tbsp. olive oil
2-3 cloves of garlic

•
•
•

couple of sprigs of thyme/savory/
rosemary
juice of 1/2 lemon, splash of dry
white wine
pre-heated 425F

1.
Place your chicken in a plastic
container cover with Feta brine. Cover
and place in the fridge for two hours.
2.
Take your chicken out of the
fridge (and brine) pat-dry. Allow to come
up to room temperature and season both
sides with salt and pepper. Discard brine.
3.
Pre-heat your oven to 425F.
Place a large oven safe skillet or cast
iron pan on your stovetop over medium
heat.
4.
Add the oil, place chicken skin
side down and sear for 5 minutes or until
golden brown.
5.
Turn the chicken so that it is
skin side up, add the garlic and herbs
and place in your pre-heated oven.
6.
Bake for approx. 15 minutes.
Use an instant read thermometer to
determine doneness. Chicken is safe to
eat when it has reached a minimum 165F
internal temperature (I take my chicken
out at 155F as temp. continues to rise as
it’s resting).
7.
Take chicken out of the oven, allow to rest 5 minutes before serving. If you like,
deglaze pan drippings with wine, hot water and lemon juice and spoon some of that
goodness on your chicken.
8.
Serve with my garlic mashed potatoes or rice pilaf.

Στήθος κοτόπουλου στην άλμη φέτας
•
•
•
•
•

(σερβίρει 2 άτομα)
2 στήθη κοτόπουλου (με κόκαλο)
περίπου. 2 φλιτζάνια άλμη
αλάτι και αλεσμένο πιπέρι
1 κ.σ. ελαιόλαδο
2-3 σκελίδες σκόρδο

•
•
•

δυο κλωναράκια θυμάρι/θρούμπι/
δεντρολίβανο
χυμό από 1/2 λεμόνι, ελάχιστο λευκό
ξηρό κρασί
προθερμασμένο 425 Φαρενάιτ

1.
Τοποθετούμε το κοτόπουλο σε ένα πλαστικό δοχείο με την άλμη της φέτας. Σκεπάζουμε και βάζουμε στο ψυγείο για δύο ώρες.
2.
Βγάζουμε το κοτόπουλο από το ψυγείο (και την άλμη) και το στεγνώνουμε. Αφήνουμε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και αλατοπιπερώνουμε και τις δύο πλευρές.
3.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 425 Φαρενάιτ. Τοποθετούμε ένα μεγάλο τηγάνι για φούρνο ή μαντεμένιο τηγάνι στην εστία σε μέτρια φωτιά.
4.
Προσθέτουμε το λάδι, τοποθετούμε την πέτσα του κοτόπουλου προς τα κάτω και
σοτάρουμε για 5 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει.
5.
Γυρίζουμε το κοτόπουλο ώστε να είναι με την πέτσα προς τα πάνω, προσθέτουμε
το σκόρδο και τα μυρωδικά και τα βάζουμε στον προθερμασμένο φούρνο.
6.
Ψήνουμε για περίπου 15 λεπτά. Χρησιμοποιούμε ένα θερμόμετρο άμεσης ανάγνωσης. Το κοτόπουλο είναι ασφαλές για κατανάλωση όταν έχει φτάσει σε μια ελάχιστη
εσωτερική θερμοκρασία 165 Φαρενάιτ (βγάζω το κοτόπουλο μου στους 155 Φαρενάιτ
καθώς η θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται καθώς ξεκουράζεται).
7.
Βγάζουμε το κοτόπουλο από το φούρνο, αφήνουμε να ξεκουραστεί 5 λεπτά πριν
το σερβίρουμε.
8.
Σερβίρουμε με τον πουρέ πατάτας μου ή με ρύζι πιλάφι.
4.
Προσθέτουμε το κρυο μείγμα του κρεμμυδιού, τα ψιλοκομμένα μυρωδικά, το
αυγό, την τριμμένη πατάτα, την τριμμένη φέτα, το μαύρο πιπέρι και ανακατεύουμε με μια
σπάτουλα. Αν το μείγμα είναι πολύ πηχτό, βάζουμε τα χέρια μας και ανακατεύουμε καλά.
Εάν το μείγμα είναι πολύ στεγνό, προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και αν το μείγμα είναι πολύ
υγρό, προσθέτουμε λίγη ψίχα ψωμιού. Ανακατεύουμε ξανά.
5.
Πιάνουμε μια μικρή χούφτα από το μείγμα κολοκύθας στο χέρι και το τυλίγουμε σε
μπάλα και στη συνέχεια φτιάχνουμε ένα μπιφτέκι. Τοποθετούμε το μπιφτέκι σε ταψί που
έχουμε αλείψει με ελαιόλαδο. Συνεχίζουμε με το υπόλοιπο μείγμα κολοκύθας.
6.
Αλείφουμε με ελαιόλαδο τις κορυφές των κολοκυθοκεφτέδων και τα βάζουμε στην
πίσω σχάρα στην τρίτη θέση από την κορυφή του φούρνου. Τοποθετούμε το ταψί στον
προθερμασμένο φούρνο για δέκα λεπτά. Αναποδογυρίζουμε τα μπιφτέκια και τα ψήνουμε
για άλλο 1 λεπτό. Σερβίρουμε ζεστά.
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Ανακοίνωση Δημοσίευσης Τελικής Έκθεσης Αρχικών Εργασιών στον Σταθμό East Harbour και Τελικής Έκθεσης Αρχικών Εργασιών στον Κοινό Διάδρομο
Lakeshore East
Έργο της Γραμμής Οντάριο
Το Έργο
Η Γραμμή Οντάριο θα προσφέρει 15.6 χιλιόμετρα νέων υπηρεσιών μετρό στο Τορόντο, καθιστώντας πιο γρήγορη και πιο εύκολη την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών. Η γραμμή
θα εκτείνεται σε όλη την πόλη, από το Κέντρο Επιστημών του Οντάριο στα βορειοανατολικά έως την Τοποθεσία Οντάριο / Εκθεσιακός Σταθμός στα νοτιοδυτικά. Η Γραμμή Οντάριο
θα περιλαμβάνει 15 νέους σταθμούς, μεταξύ αυτών έξι σταθμούς ανταλλαγής, συνδέσεις με τρεις γραμμές του τρένου GO, δύο υφιστάμενες γραμμές μετρό, το νέο Eglinton
Crosstown Τραμ και γραμμές τραμ σε δέκα σταθμούς. Το έργο θα συνδυάζει υπόγεια, επιφανειακά και υπερυψωμένα τμήματα και θα είναι πλήρως διαχωρισμένο από την κίνηση
ώστε να παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη μετακίνηση.
Αρχικές Εργασίες στον Σταθμό East Harbour
Οι αρχικές εργασίες στον Σταθμό East Harbour θα πραγματοποιηθούν στην τοποθεσία όπου η Γραμμή
Οντάριο θα λειτουργεί παράλληλα με την λειτουργία του τρένου GO. Η ολοκλήρωση των αρχικών εργασιών
πριν την έναρξη κατασκευαστικών έργων μεγάλης κλίμακας θα διευκολύνει την παράδοση των έργων της
Γραμμής Οντάριο και της Επέκτασης του τρένου GO και θα διασφαλίσει την τήρηση του χρονοδιαγράμματος
αυτών. Οι αρχικές εργασίες στον Σταθμό East Harbour θα περιλαμβάνουν αναδιάρθρωση των υφιστάμενων
σιδηροδρομικών γραμμών του τρένου Lakeshore East GO για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων
του σταθμού και των μελλοντικών σιδηροδρομικών γραμμών της Γραμμής Οντάριο, κατασκευή
εγκαταστάσεων του σταθμού όπως πλατφόρμες και είσοδοι, αντικατάσταση και επέκταση της υφιστάμενης
σιδηροδρομικής γέφυρας Eastern Avenue για την καλύτερη εξυπηρέτηση τεσσάρων σιδηροδρομικών
γραμμών του τρένου Lakeshore East GO και δύο σιδηροδρομικών γραμμών της Γραμμής Οντάριο και
ολοκλήρωση των προπαρασκευαστικών εργασιών των εγκαταστάσεων όπως ισοπέδωση εδάφους,
κατεδάφιση υφιστάμενων δομών όπου απαιτείται και μετεγκατάσταση ή προστασία έργων κοινής ωφελείας.
Αρχικές Εργασίες στον Κοινό Διάδρομο Lakeshore East
Οι αρχικές εργασίες στον Κοινό Διάδρομο Lakeshore East θα πραγματοποιηθούν κατά μήκος του
σιδηροδρομικού διαδρόμου Lakeshore East μεταξύ περίπου των οδών Eastern Avenue και Pape Avenue.
Η προώθηση των αρχικών εργασιών θα διευκολύνει την έγκαιρη υλοποίηση της Γραμμής Οντάριο και θα
προσφέρει αποδοτικότητα προγραμματισμού, σχεδιασμού και υλοποίησης για την Επέκταση του τρένου
GO. Οι αρχικές εργασίες στον Κοινό Διάδρομο Lakeshore East θα περιλαμβάνουν τροποποιήσεις στον
υφιστάμενο σιδηροδρομικό διάδρομο Lakeshore East, μεταξύ αυτών: αναδιάρθρωση των υφιστάμενων
σιδηροδρομικών γραμμών του τρένου GO για την υποστήριξη των μελλοντικών υποδομών της Γραμμής
Οντάριο, αντικατάσταση των υφιστάμενων σιδηροδρομικών γεφυρών στις οδούς Queen Street East, Dundas
Street East και Logan Avenue, κατασκευή δύο νέων γεφυρών στις οδούς Dundas Street East και Logan
Avenue για την υποστήριξη των μελλοντικών σιδηροδρομικών γραμμών της Γραμμής Οντάριο, κατασκευή
θεμελίων για τους πόλους εναέριας αλυσοειδούς γραμμής του τρένου GO, κατασκευή τοίχων αντιστήριξης
και κατασκευή φραγμάτων ηχοπροστασίας συμπεριλαμβανόμενης της περιοχής ανατολικά της οδού Pape
Avenue.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αρχικών εργασιών στον Σταθμό East Harbour και στον Κοινό Διάδρομο
Lakeshore East αξιολογούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Οντάριο 341/20: Έργο της Γραμμής Οντάριο
(Κανονισμός του Οντάριο 341/20), βάσει του Νόμου Περί Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης. Σύμφωνα με την
Ενότητα 8 του Κανονισμού του Οντάριο 341/20, η εταιρία Metrolinx ετοίμασε το Σχέδιο Έκθεσης Αρχικών
Εργασιών στον Σταθμό East Harbour και το Σχέδιο Έκθεσης Αρχικών Εργασιών στον Κοινό Διάδρομο Lakeshore East (Σχέδια Εκθέσεων Αρχικών Εργασιών) τα οποία ήταν διαθέσιμα
προς αξιολόγηση από τις 23 Σεπτεμβρίου 2021 έως τις 24 Οκτωβρίου 2021.
Τα Σχέδια Εκθέσεων Αρχικών Εργασιών περιλάμβαναν τον σκοπό των αρχικών εργασιών, περιγραφή των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών, πιθανές επιπτώσεις, προτεινόμενα
μέτρα μετριασμού καθώς και αρχείο διαβουλεύσεων.
Τα σχόλια του κοινού που ελήφθησαν κατά την περίοδο σχολιασμού για τα Σχέδια Έκθεσης Αρχικών Εργασιών καταγράφηκαν και συμπεριλήφθηκαν στην Τελική Έκθεση Αρχικών
Εργασιών στον Σταθμό East Harbour και στην Τελική Έκθεση Αρχικών Εργασιών στον Κοινό Διάδρομο Lakeshore East (Τελικές Εκθέσεις Αρχικών Εργασιών).

Τελικές Εκθέσεις Αρχικών Εργασιών και Διαδικασία Αξιολόγησης του Υπουργείου
Η εταιρία Metrolinx καθόρισε συγκεκριμένη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων σε μια προσπάθεια διευθέτησης των ανησυχιών που προέκυψαν κατά την διάρκεια της
αξιολόγησης των Σχεδίων Εκθέσεων Αρχικών Εργασιών. Σύμφωνα με την Ενότητα 11 του Κανονισμού του Οντάριο 341/20, η εταιρία Metrolinx αναπροσάρμοσε τα Σχέδια Εκθέσεων
Αρχικών Εργασιών και δημοσίευσε τις Τελικές Εκθέσεις Αρχικών Εργασιών ώστε να συμπεριλαμβάνουν περιγραφή της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων , οποιεσδήποτε
ανησυχίες προέκυψαν κατά την διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης, τον τρόπο που η εταιρία Metrolinx αντιμετώπισε αυτές τις ανησυχίες και το κατά πόσο επηρεάστηκαν τα
χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των αρχικών εργασιών ως αποτέλεσμα της αντιμετώπισης ανησυχιών. Με ισχύ από τις 17 Νοεμβρίου 2021, οι Τελικές Εκθέσεις Αρχικών Εργασιών
θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου (www.metrolinx.com/ontarioline). Εντός 35 ημερών από την παραλαβή της Ανακοίνωσης των Τελικών Εκθέσεων Αρχικών Εργασιών,
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Προστασίας και Πάρκων μπορεί να εκδώσει ανακοίνωση προς την εταιρία Metrolinx θέτοντας όρους σχετικά με τις αρχικές εργασίες. Το Υπουργείο
μπορεί επίσης να επιλέξει να ενημερώσει την εταιρία Metrolinx ότι δεν θα εκδοθεί καμία ανακοίνωση. Το Υπουργείο μπορεί να εκδώσει ανακοίνωση μόνο εάν:
• Το Υπουργείο είναι της άποψης ότι ο τρόπος με τον οποίο η εταιρία Metrolinx αντιμετώπισε κάποια ανησυχία που προέκυψε κατά την διαδικασία επίλυσης προβλημάτων θα
προκαλούσε αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υλοποίηση των αρχικών εργασιών και οι όροι στην ανακοίνωση του Υπουργείου αλλάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης της εκάστοτε
ανησυχίας στην τελική Έκθεση Αρχικών Εργασιών χωρίς να προκαλείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην υλοποίηση των αρχικών εργασιών ή
• Το Υπουργείο είναι της άποψης ότι οι αρχικές εργασίες μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα υφιστάμενα γηγενή ή απορρέοντα από συνθήκες δικαιώματα των
Αυτοχθόνων στον Καναδά και οι όροι μπορεί να αποτρέψουν, να μετριάσουν ή να επιλύσουν τις δυσμενείς επιπτώσεις.
Μόλις το Υπουργείο εκδώσει ανακοίνωση, επιβεβαιώσει ότι καμία ανακοίνωση δεν θα δοθεί ή μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος αξιολόγησης των 35 ημερών που όρισε το Υπουργείο,
η εταιρία Metrolinx θα προχωρήσει στις αρχικές εργασίες όπως περιγράφονται στις Τελικές Εκθέσεις Αρχικών Εργασιών υποκείμενες σε όποιους όρους τέθηκαν από το Υπουργείο.
Για να λάβετε αντίγραφο των Τελικών Εκθέσεων Αρχικών Εργασιών, παρακαλώ επικοινωνήστε με την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του έργου που αναφέρεται παρακάτω.
Η Franca Di Giovanni (T: 416-202-5100, E: ontarioline@metrolinx.com) είναι διαθέσιμη για επικοινωνία εξ ονόματος της Metrolinx.
Metrolinx, 130 Adelaide Street West Toronto, Ontario M5H 3P5
Όλα τα προσωπικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην φόρμα υποβολής - όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τοποθεσία ακινήτου - συλλέγονται, διατηρούνται και δημοσιοποιούνται από την εταιρία Metrolinx για λόγους
διαφάνειας και διαβούλευσης. Οι πληροφορίες συλλέγονται υπό την εποπτεία του Κανονισμού του Οντάριο 341/20 βάσει του Νόμου περί Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης ή συλλέγονται και διατηρούνται με σκοπό τη δημιουργία αρχείου
διαθέσιμου στο ευρύ κοινό όπως περιγράφεται στο πεδίο 37 του Νόμου Περί Ελευθερίας Στοιχείων και Προστασίας Απορρήτου. Τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε θα ενσωματωθούν σε δημόσιο αρχείο διαθέσιμο στο ευρύ κοινό,
εκτός εάν ζητήσετε να μην αποκαλυφθούν τα προσωπικά σας στοιχεία. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το ontarioline@metrolinx.com or 416-874-5900.
Πρώτη δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το ontarioline@metrolinx.com
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Τάσος
Θεοδωρίδης

Ένα χρονογράφημα για όσα κρύβουν τα μέσα συσκότισης στο
Ελλαδιστάν, που μεταξύ σοβαρού κι αστείου φανερώνει πόσο ατζαμήδες,
φιλοτομαριστές, αδιάφοροι για το κοινό καλό και πολιτικά απατεώνες
είναι όσοι “τσέπωσαν” 50+ εκατομμύρια Ευρώ απ’ το κρατικό χρήμα και
είναι συνένοχοι στην διαιώνιση της μιζέριας της χώρας, συνένοχοι στη
διασπάθιση χρημάτων που θα μπορούσαν να επενδυθούν στην Υγεία,
την πρόνοια και την Παιδεία και “μαζί τα φάγαμε” και μαζί ξύλο δίναμε,
μιας κυβέρνησης - τσίρκο που αντί για ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και
είδη πρώτης ανάγκης για τους πολίτες αγοράζει χιλιάδες περιπολικά,
μοτοσυκλέτες, τζιπ και άλλα εξωτικά είδη καταστολής.

25 Νοέμβρη 1942: Μια χούφτα Ελασίτες
υπό τον Άρη Βελουχιώτη, και καθοδήγηση
Άγγλων σαμποτέρ ανατινάζουν την
Γέφυρα του Γοργοπόταμου
Η 25η Νοεμβρίου 1942 είναι μια σημαντική
μέρα. Μέρα της Εθνικής Αντίστασης. Το
είδατε πουθενά αυτό απ’ τα βρομοκάναλα
των ιδιωτικών συμφερόντων; Μια μέρα
που για πρώτη και τελευταία φορά
συνεργάστηκαν οι Αντάρτες του Άρη
Βελουχιώτη, οι μπαρουτοκαπνισμένοι,
στηριζόμενοι απ’ τους απλούς χωρικούς,
τους διανοούμενους, τους καλλιτέχνες, τους παπάδες, όλους τους Αγωνιστές της Εθνικής
Αντίστασης που δεν άντεχαν την καταπίεση των Ναζί, με τους “άλλους” τους ΕΔΕΣίτες,
του Ζέρβα, τους στηριζόμενους απ’ τους Άγγλους και την καθεστηκυία τάξη της αστικής
Ελλάδας του Μεσοπολέμου. Το αποτέλεσμα ήταν η πρώτη μεγάλη πράξη σαμποτάζ που
καθυστέρησε την επέλαση των Ναζί προς την Αφρική, κάτι που το είχε πει και ο Άγγλος
στρατηγός Γούντχάουζ της εποχής. Απόδειξη βέβαια πως όταν συνεργαζόμαστε για τον
κοινό στόχο, κάνουμε θαύματα, εμείς οι Έλληνες. Βέβαια, είναι δύσκολο να βάλουμε στην
άκρη τα μίση και τα πάθη, και ιδίως όταν οι λογής λογής πολιτικάντηδες, το παπαδαριό,
οι τσιφλικάδες, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι νεοναζί – και πάει λέγοντας- έχουν κάθε
συμφέρον να μας βλέπουν να φαγωνόμαστε μεταξύ μας και να βασιλεύουν διαιρώντας
μας!!!
25η Νοέμβρη: Ημέρα ενάντια στις
γυναικοκτονίες
Είναι μάστιγα της εποχής. Οι γυναίκες
υφίστανται ιδιότυπη, άγρια και συνεχή
βία πότε καλυμμένη πότε απροκάλυπτη
και χάνουν την ζωή τους. Μέσα στις
καταπιεστικές σχέσεις, σε άνισες
συνθήκες εργασίας, η χρήση βίας
ενάντια στις γυναίκες έχει θεσμοθετηθεί
απ’ την αντροκρατική κοινωνία. Η
Ελλάδα, πιστή στην φήμη της ως
οπισθοδρομική – θεοκρατική χώρα έχει το παπαδαριό να επιμένει: “και η γυνή να φοβείται
τον άνδρα”. Και να οι ερωμένες θύματα που τις “συμμορφώνουν” οι σύζυγοι με μαχαίρια, με
τα υπηρεσιακά τους περίστροφα, με τα κυνηγετικά, με τις γροθιές, με… με.. ό,τι μπορείτε να
φανταστείτε, να οι σύζυγοι που με τον ένα ή άλλο τρόπο γίνονται αποδέκτες κάθε ημίτρελου,
παρανοϊκού, ή κομπλεξικού μπεμπέ. Η γυναικοκτονία είναι μια συγκεκριμένη πράξη
γενοκτονίας, αγριότητας και ρατσισμού. Επειδή θεωρείται η γυναίκα πιο αδύναμο φύλο, οι
σύγχρονοι ναζί επιμένουν να συγκαλύπτονται και να μην επιθυμούν να γίνει η διάκριση απ’
τις υπόλοιπες “δολοφονίες”. Τα φασισταριά που κυβερνούν αυτή τη στιγμή τη χώρα, έχουν
αρνηθεί πολλές φορές να αναγνωρίσουν την διάκριση αυτή, αλλά και η δικαστική εξουσία
της χώρας συναινεί. Να μην συζητήσουμε για το παπαδαριό. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, που
επιβεβαιώνουν τον κανόνα, είπαμε, “η γυνή… κλπ”. Γυναικοκτονία είναι το τελικό θλιβερό
κεφάλαιο στη θεσμοθετημένη καταπίεση του “αδύνατου” φύλου. Στα μέσα συσκότισης θα
διαβάσετε για τις γυναίκες που “απείλησαν πως θα τον χωρίσουν”, πως “την σκότωσε γιατί
την αγαπούσε”!!! πως “τον εκβίαζε πως θα πάρει τα παιδιά και θα φύγει” και άλλα φαιδρά,
που βλέπουν με συμπάθεια τον γυναικοκτόνο. Το πρώτο “ξέπλυμα” το κάνουν τα μέσα
συσκότισης. Μετά ακολουθούν οι υπόλοιποι. (Να μην ξεχάσουμε το παπαδαριό “η γυνή να
φοβείται… κλπ). 25η Νοέμβρη, η ημέρα ενάντια στις γυναικοκτονίες. Να μην το ξεχνάτε.
Το παρανάλωμα πυρός στην Εύβοια, στις πιο
συγκλονιστικές φωτογραφίες του Time Magazine
Μπράβο κούλη. Πέρασες στην Ιστορία. Απ’ τη
λάθος πλευρά...
Η λεζάντα γράφει: “On the Greek island of Evia,
wildfires resulting from the country’s worst drought
in three decades approach the home of Ritsopi
Panayiota, 81, on Aug. 8. - Konstantinos Tsakalidis—
Bloomberg/Getty Images”
Έκαψε την Εύβοια το “τσαμένο”. Πώς; 1) Αρχικά, ΔΕΝ
προσέλαβε 5000 εποχικούς πυροσβέστες για το 2021.
2) ΕΚΟΨΕ τον προϋπολογισμό για την πυρόσβεση και
καταπολέμηση των καταστροφών και ΑΝΕΘΕΣΕ την
πυρόσβεση από την ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ στην ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ (πού ξέρουν από δάση οι
πυροσβέστες;) και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (ναι αυτή που δέρνει γυναίκες και ηλικιωμένους
στους δρόμους). 3) Επί 5 ημέρες που καιγόταν το σύμπαν ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ

(2-3 μποφόρ) ΔΕΝ έδωσε εντολή να σηκωθούν τα εναέρια μέσα για πυρόσβεση, παρά
μόνο έστελνε μηνύματα στα κινητά των κατοίκων να εγκαταλείψουν τα χωριά τους!!! Όσα
χωριά σώθηκαν σώθηκαν επειδή οι κάτοικοι παράκουσαν και έμειναν να προστατέψουν το
βιός τους με κίνδυνο της ζωής τους. Μάλιστα. Αυτά κατέγραψε η Ιστορία, για το “τσαμένο”
που ψηφίσατε επειδή δεν θέλατε να σας κυβερνάει ο “αστεφάνωτος”, αυτός “που δεν
φοράει γραβάτα”, ντε, αυτός ο “εξαποδώ”. Με τις υγείες σας.
Άλλος το όνομα, άλλος την χάρη
Λένε για τους Έλληνες πως είναι φιλότιμοι και φιλόξενοι. Σιγά τα ωά. Ο φιλόξενος (φίλος του
ξένου) δεν το διατυμπανίζει, το δείχνει με πράξεις. Η εποχή μας είναι εποχή της συμφοράς
των λαών που δοκιμάζουν την αστάθεια και λύσσα των πολυεθνικών και των πολιτικών
λόμπι της Γουάσιγκτον, του Πεκίνου, της Μόσχας. Εποχή προσφύγων και μεταναστών.
Η χώρα μας είναι πέρασμα για πιο δίκαιες πατρίδες. Ο κούλης, προτίμησε να πάρει τα
χρήματα που δίνει η Ευρώπη και να φτιάξει στρατόπεδα συγκέντρωσης με απάνθρωπες
για πολιτισμένους ανθρώπους συνθήκες, ενώ με παράνομες τακτικές διώχνει ή και
αποτρέπει τις ροές των μεταναστών προσφύγων απ’ την Ελλάδα. Μια απάνθρωπη και
αμφισβητούμενης αποτελεσματικότητας τακτική. Εδώ χρειάζεται εθνική συναίνεση, να
καθίσουν κάτω όλοι οι πολιτικοί φορείς με τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις και τα διεθνή
όργανα να αποφασίσουν από κοινού ποια θα είναι η πιο ανθρωπιστική λύση. Όχι βέβαια
αυτή που έχει υιοθετήσει ο κούλης. Να παρανομεί στο Αιγαίο με τα pushbacks, και να
διώχνει όσους ζητούν άσυλο. Διαβάστε πιο κάτω τι κάνει μια γιαγιά στην Πολωνία για να
δείξει την φιλοξενία της στους πρόσφυγες/μετανάστες, τι κάνουν οι κρητικοί για να τους
καλωσορίσουν, φρίξτε ελεύθερα με την περιγραφή του στρατόπεδου συγκέντρωσης της
Σάμου, και “καμαρώστε” πώς κάνει διακρίσεις η ελληνική κυβέρνηση και ξεχωρίζει τους
“καλούς” πρόσφυγες απ’ τους “υπόλοιπους” που να τους φάει το σκότος το άμετρο...
Η Γιαγιά στην Πολωνία που τράβηξε την
προσοχή των New York Times με την
φιλανθρωπία της
Πολωνικές οικογένειες ανάβουν πράσινο φως στα
παράθυρά τους, για να δείξουν στους αιτούντες
άσυλο ότι τα σπίτια τους είναι ένα ασφαλές μέρος
για να ζητήσουν βοήθεια. «Σημαίνει ότι το σπίτι
μου είναι ένα ασφαλές μέρος για να ζητήσουν
βοήθεια οι μετανάστες», είπε η Maria Ancipuk,
κάτοικος Michalowo και επικεφαλής του τοπικού
συμβουλίου, μιλώντας στους NYT.
Ένα από αυτά τα σπίτια, ανήκει σε μια γιαγιά που επιπλέον κάθε βράδυ τους αφήνει έξω,
ρούχα και φαγητό. Η ίδια μάλιστα λέει ότι ως αποτέλεσμα των πράξεών της άλλες γυναίκες
στο χωριό της δεν της μιλάνε πια. «Άφησαν αυτά τα παιδιά να πεθάνουν στο σκοτάδι και το
κρύο» είπε «αλλά δε θα αφήσω αυτή η αγριότητα να συμβεί στο χωριό μου».
Παράλληλα, η Διεθνής Αμνηστία δημοσίευσε βίντεο με τις πορείες και τις δράσεις
αλληλεγγύης χιλιάδων Πολωνών σε πρόσφυγες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα
σύνορα.
Κρήτη: Πιλάφι και βραστό για τους ναυαγούς
μετανάστες από τους Σελινιώτες στην
Παλαιόχωρα
Ανθρωπιά και φιλοξενία στην Παλαιόχωρα για
τους 70 μετανάστες που διασώθηκαν την Κυριακή.
Οι ναυαγοί φιλοξενούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο
Κουντούρας μέχρι νεωτέρας ενώ εθελοντές
από την ομάδα πολιτικής προστασίας Σελίνου
φρόντισαν ώστε να συλλεχθούν τα απαραίτητα
είδη πρώτης ανάγκης. Τη Δευτέρα μέλη του συλλόγου έκαναν το τραπέζι στους μετανάστες,
προετοιμάζοντας παραδοσιακό κρητικό βραστό και πιλάφι ενώ σύμφωνα το zarpanews.
gr είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν την εθελοντική τους προσφορά για όσο χρειαστεί.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, συνολικά διασώθηκαν
70 άτομα (61 άντρες, 4 γυναίκες, 5 παιδιά), ενώ ένας άνδρας ανασύρθηκε νεκρός. Όλοι
μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή του φορτηγού πλοίου HARRISON έξω από το λιμένα
Παλαιόχωρας και οι ναυαγοί αφού μετεπιβιβάστηκαν σε ναυαγοσωστικό σκάφος του
λιμενικού, μεταφέρθηκαν στο κοντινό λιμάνι.
Σάμος: Τραγικές οι συνθήκες στην «άψογη
δομή»
Η πραγματικότητα στο νέο ΚΥΤ της Σάμου, το
οποίο ο πρωθυπουργός περιέγραψε περίπου ως
επίγειο παράδεισο στην Ολλανδή δημοσιογράφο
Ινγκεμποργκ Μπέγκελ, παραπέμπει σε εφιαλτικές
συνθήκες απομόνωσης, κοινωνικού αποκλεισμού
και εγκλεισμού, καθώς λειτουργεί περισσότερο
σαν φυλακή.
Το ρεπορτάζ του Δημήτρη Αγγελίδη στην Εφημερίδα των Συντακτών (21/11/21):
«Υπάρχουν μέρες που χρειάζεται να κατέβουμε στο κέντρο για να πάμε στο νοσοκομείο, στο
φαρμακείο, να συναντήσουμε δικηγόρο. Έκανα χειρουργική επέμβαση εδώ στην Ελλάδα
και πρέπει να παρακολουθούμαι τακτικά από γιατρό. Στη νέα δομή υπάρχει γιατρός μόνο
τις πρωινές ώρες. Για όλα αυτά χρειάζεται να μετακινούμαστε στο Βαθύ και χρήματα δεν
υπάρχουν. Μέσα στο καμπ δεν υπάρχει σουπερμάρκετ, το γεύμα που μοιράζουν
μέσα ούτε τρώγεται ούτε αρκεί. […] Τραγική
ήταν η κατάστασή μας πριν στο παλιό καμπ
συνεχίζεται στη σελίδα 21
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και τώρα στη νέα δομή είναι πάλι τραγική –
συνέχεια από τη σελίδα 20 πολλές φορές σκας, πνίγεσαι κλεισμένος εκεί
μέσα».
Η εμπειρία μιας οικογένειας Κούρδων
προσφύγων από τη ζωή στη νέα προσφυγική δομή της Σάμου, όπως την καταγράφει το
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) σε αναφορά του για τους δύο πρώτους
μήνες λειτουργίας της δομής, διαψεύδει την ωραιοποιημένη εικόνα που μετέφερε την
περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός στην απάντησή του στην Ολλανδή δημοσιογράφο
Ινγκερμποργκ Μπέγκελ στη γνωστή συνέντευξη Τύπου με τον Ολλανδό πρωθυπουργό
στο μέγαρο Μαξίμου.
Ο Κυρ. Μητσοτάκης, που επέμενε ατυχώς ότι η Ολλανδή δημοσιογράφος «δεν έχει πάει
στη Σάμο», κάτι που το διαψεύδει η ίδια, μίλησε για «μια άψογη δομή, άψογες συνθήκες με
τη χρηματοδότηση της Ε.Ε., με καθαρές εγκαταστάσεις, με παιδικές χαρές για να μπορούν
να παίζουν τα παιδιά - δεν υπάρχει καμία σύγκριση με την κατάσταση στο παρελθόν».
Η πραγματικότητα παραπέμπει ωστόσο σε εφιαλτικές συνθήκες απομόνωσης, κοινωνικού
αποκλεισμού και εγκλεισμού, καθώς η νέα δομή λειτουργεί περισσότερο σαν φυλακή, που
περιβάλλεται με διπλό συρματόπλεγμα και φυλάσσεται όλο το εικοσιτετράωρο από 50
ένστολους ανά βάρδια, αστυνομικούς ή ιδιώτες φύλακες.
Η είσοδος και η έξοδος επιτρέπονται μόνο στο προβλεπόμενο ωράριο. Ο έλεγχος είναι
εξαντλητικός, τόσο για τους διαμένοντες όσο και για επισκέπτες που παρέχουν υπηρεσίες:
φυσική έρευνα, έρευνα σάκων, ανιχνευτής μετάλλων. Αν κάποιος δεν δώσει το «παρών»
στην απογραφή, μπορεί να χάσει τη δυνατότητα διαμονής, το οικονομικό βοήθημα και τη
σίτιση που παρέχεται. Οι διαμένοντες βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση από κλειστό
σύστημα παρακολούθησης που μεταδίδει βίντεο στην αστυνομία σε πραγματικό χρόνο.
Στην πραγματικότητα, η μετακίνηση αποθαρρύνεται ακόμη και εντός του ωραρίου. Η δομή
απέχει περίπου 9 χιλιόμετρα από το κοντινότερο αστικό κέντρο, το Βαθύ, και περίπου
11 χιλιόμετρα από το νοσοκομείο. Το εισιτήριο του λεωφορείου στοιχίζει 1,60 ευρώ ανά
διαδρομή, 3,20 ευρώ με επιστροφή, ποσό που ξεπερνά την ημερήσια χρηματική ενίσχυση
των 2,5 ευρώ που αναλογεί σε κάθε πρόσφυγα, ή του 1,75 ευρώ για μέλη μιας τετραμελούς
οικογένειας.
«Η επιβολή διεξαγωγής όλων των εκδηλώσεων της ζωής των ανθρώπων αυτών εντός
μιας κλειστής δομής, στο πλαίσιο αυστηρού προγραμματισμού και ελέγχου, συνεπάγεται
την απουσία ιδιωτικής ζωής, την καταστροφή της ταυτότητας και της αξιοπρέπειάς τους»,
σημειώνει το ΕΣΠ και κάνει λόγο για πολιτική στέρησης της ελευθερίας και προσβολής της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Politico Αποκάλυψη: Από την Καμπούλ στην Αθήνα
με ένα sms στη Μαρέβα εκατοντάδες Αφγανοί
Αμερικανός «φιλάνθρωπος» κατά δήλωσή του πέτυχε
σε μία ώρα να δεχθεί η Ελλάδα 700 άτομα με ένα
μήνυμα που έστειλε στην «παλιά του φίλη» σύζυγο του
πρωθυπουργού
«Τους τελευταίους μήνες, η Ελλάδα φαίνεται να έχει
υποδεχθεί περισσότερες γυναίκες από το Αφγανιστάν
από οποιαδήποτε άλλη χώρα, μετατρέποντας την
πρωτεύουσά της σε ένα απομακρυσμένο θύλακα της
τέως πολιτικής σκηνής της Καμπούλ. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, η Αθήνα έγινε το σημείο
άφιξης για πάνω από 700 γυναίκες δικαστές, βουλευτές, δημοσιογράφους και δικηγόρους,
μαζί με τις οικογένειές τους - εμβληματικά πρόσωπα μιας δημοκρατικής κοινωνίας που δεν
είναι πια καλοδεχούμενη μετά την επικράτηση των Ταλιμπάν τον Αύγουστο» αναφέρει το
Politico σε εκτενές θέμα του για το πώς βρέθηκαν εκατοντάδες Αφγανοί στην Αθήνα μετά
την επικράτηση των Ταλιμπάν.
«Έφτασαν με τη βοήθεια ΜΚΟ, διεθνών οργανώσεων βοήθειας και αρκετών ιδιωτών
που επικοινώνησαν άμεσα με Έλληνες ηγέτες. Ο αμερικανός φιλάνθρωπος Αμέντ Κχάν,
είναι ένας από αυτούς τους ιδιώτες. Οργάνωσε μία προσπάθεια αρκετών εβδομάδων για
μεταφορά δεκάδων γυναικών και των οικογενειών τους από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα,
αφού εξασφάλισε σχεδόν άμεσα την έγκριση από τους Έλληνες αξιωματούχους. "Έστειλα
μήνυμα στην σύζυγο του Έλληνα πρωθυπουργού Μαρέβα [Γκραμπόβσκι], που είναι παλιά
φίλη, και της είπα ότι έχω αυτή την κατάσταση και δεν έχω πουθενά να τους πάω" όπως
είπε. "Μία ώρα αργότερα, η Ελλάδα είπε 'Ναι, θα τους πάρουμε'. Δεν χρειάστηκε καν να
τους το ζητήσω"».
Δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για άλλους μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στις
ελληνικές ακτές - ακόμη και άλλους Αφγανούς, καθώς για τους περισσότερους οι πόρτες
προς την Ευρώπη είναι σφραγισμένες, σημειώνει το Politico, περιτριγυρισμένες με φράχτες
και συστήματα παρακολούθησης, παρακολουθούμενες από στρατιές ένστολων που
περιπολούν στεριά και θάλασσα. Και όσοι τα καταφέρουν, πιθανώς καταλήγουν σε ΚΥΤστρατόπεδα με αγκαθωτό συρματόπλεγμα και αστυνομική φύλαξη. Ακόμη και καμπάνια
στα social media των Αφγανών έκανε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να τους
αποθαρρύνει.
Το Politico αναφέρεται εκτενώς στην διεθνή κατακραυγή για τις πρακτικές της κυβέρνησης
Μητσοτάκη εις βάρος των προσφύγων και της στέρησής τους στο δικαίωμα για άσυλο.
Αλλά όπως φαίνεται, όταν ένας «φιλάνθρωπος» έχει φίλη τη σύζυγο του πρωθυπουργού,
οι πολιτικές που αυτός εφαρμόζει στα πλήθη μεταβάλλονται κατά βούληση. Του
πρωθυπουργού ή της συζύγου του, δεν είναι σαφές από το ρεπορτάζ...
Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει, και λογαριασμό δεν δίνει...
Λέμε πως η κυβέρνηση-τσίρκο έδωσε 50+ εκατομμύρια ευρώ σε μέσα συσκότισης,
εφημερίδες, ιστότοπους, κλπ για να προβάλουν το έργο της, ενώ δεν έδωσε σε άλλα που
την αντιπολιτεύονται και γράφουν αλήθειες που αυτή θέλει να αποσιωπούνται. Λοιπόν,
το θέμα ήρθε στη βουλή με απόφαση της αντιπολίτευσης, σύσσωμης, και η κυβέρνηση
– τσίρκο τι έκανε; Πρώτον, έβαλε τους δικούς της βουλευτές της ακροδεξιάς συμμορίας
που λυμαίνεται τον τόπο δεκαετίες τώρα, στο προεδρείο να … αποφασίσει αν οι δικοί
της παρανόμησαν! Και δεύτερον, ΔΕΝ θα καλέσει ως μάρτυρες τους βασικούς δηλαδή,
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τον Πέτσα που πήρε εντολή από τον κούλη να δώσει τα μπαχτσίσια εκεί που θέλουν, και
τον εκδότη του “Documento” Κώστα Βαξεβάνη, ο οποίος και θίγεται και είναι θύμα της
διάκρισης, διότι η εφημερίδα του εξαιρέθηκε απ’ την χορηγία. Επειδή ίσως λέει τις αλήθειες
που κρύβει η κυβέρνηση – τσίρκο; Όπως και να έχει, πάλι συγκάλυψη μυρίζει, πάλι “Γιάννης
κερνά, Γιάννης πίνει”. Τι πίνουν αλήθεια τα τυπάκια και οδηγάνε σα μεθυσμένα την χώρα;
Για τα νεοφασιστάκια της κυβέρνησης- τσίρκο λέω….
Διαβάστε την είδηση που “ψαρέψαμε” από τα ελάχιστα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης:
Στην Εξεταστική για τη λίστα Πέτσα, η ΝΔ πραξικοπηματικά επιβάλλει να μην κληθεί
ούτε ο Πέτσας, ούτε το Documento, στο οποίο εντοπίζεται ο αποκλεισμός της διαφήμισης
. Καλούν στελέχη διαφημιστικών οι οποίοι προφανώς θα δηλώσουν πως δεν έγινε και
τίποτα. Παραδοχή ενοχής
Η κυβέρνηση έδειξε ότι τρέμει την εξεταστική επιτροπή με την επιλογή της το προεδρείο
να συγκροτηθεί μόνο από βουλευτές της ΝΔ. Σε πανικό πριν ακόμα ξεκινήσουν οι
εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τις «Λίστες Πέτσα» και την Opinion Poll, βρίσκεται
η κυβέρνηση, η οποία αρνήθηκε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το προεδρείο κατά την
έναρξη της συνεδρίασης ζήτησε το προεδρείο της Επιτροπής να είναι διακομματικό. Η
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίχθηκε από το ΚΙΝΑΛ και το ΚΚΕ, προέβλεπε την
εκλογή διακομματικού προεδρείου κατ’ αναλογία της δύναμης των κομμάτων καθώς αυτή η
εξεταστική επιτροπή έχει συσταθεί με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης και αυτό θα πρέπει
να απηχείται και στο προεδρείο της.
Ο πρόεδρος της Βουλής φέρεται να ανέφερε πως βάση του Κανονισμού, η σύσταση
του προεδρείου τής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικά διακομματική, αλλά
αυτό μπορεί να προκύψει κατά την ψηφοφορία και ουσιαστικά κατά παραχώρηση της
πλειοψηφίας, εάν το θελήσει.
Τελικά, εκλέχθηκαν αποκλειστικά βουλευτές της ΝΔ, με πρόεδρο τον Γιάννη Κεφαλογιάννη,
αντιπρόεδρο τον Βασίλη Υψηλάντη και γραμματέα τον Γιάννη Μελά.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Γιάννης Ραγκούσης, επεσήμανε πως «η ΝΔ κάνει το χειρότερο
ξεκίνημα που μπορούσε να κάνει σε αυτή την ιστορική Εξεταστική που είναι η πρώτη που
συστήνεται με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης» και αυτό θα έπρεπε να καταγράφεται
και με την ύπαρξη «ενός αναλογικού προεδρείου» ενώ η άρνησή της αυτή δείχνει «την
χειραγώγηση που θέλει η ΝΔ να κάνει στο έργο τής Επιτροπής». Υπέρ του αναλογικού
προεδρείου τάχθηκε και ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Γιώργος Καμίνης, υποστηρίζοντας πως
μια τέτοια συγκρότηση δεν θα δημιουργούσε θέμα ακυρότητας της Επιτροπής όπως
υποστηρίχθηκε.
Το γεγονός, είπε ο κ. Καμίνης, ότι «ο κοινός νομοθέτης (ΚτΒ) δεν έχει προλάβει να
εναρμονιστεί με το πνεύμα του συνταγματικού νομοθέτη για τη σύνθεση διακομματικού
προεδρείου, δεν δημιουργεί πρόβλημα στο να είχε υιοθετεί η πρόταση από την πλειοψηφία»
απλά δείχνει πως «η ΝΔ αυτό που επιδιώκει είναι να ελέγξει τις εργασίες της Επιτροπής».
ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Η Νέα Δημοκρατία φοβάται τον έλεγχο
Οι βουλευτές-μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε δήλωσή τους
αναφέρουν: «Η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε με το καλημέρα, κατά την εκλογή του
προεδρείου, τη συμμετοχή της αντιπολίτευσης σε αυτό, με προφάσεις και προσχήματα,
τη στιγμή που ούτε ο κανονισμός της Βουλής το απαγορεύει αλλά και το αναθεωρημένο
Σύνταγμα το επιτάσσει. Απομονωμένη πολιτικά η ΝΔ, απέρριψε την πρόταση της
συντριπτικής πλειοψηφίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης για διακομματικό προεδρείο.
Με άλλα λόγια, η κυβερνητική πλειοψηφία θέλει να ελέγξει τον τρόπο ελέγχου της από την
αντιπολίτευση! Ο φόβος της πλειοψηφίας είναι εμφανής για τον έλεγχο της διασπάθισης
δημοσίου χρήματος και την χειραγώγηση των ΜΜΕ με αδιαφάνεια από την κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας».
ΝΔ: Μένουμε πιστοί στην τήρηση του Κανονισμού
«Η Νέα Δημοκρατία μένει πιστή στην τήρηση των νόμων, του Κανονισμού της Βουλής
και του Συντάγματος. Προτάσσει την αναζήτηση και τη διερεύνηση των πραγματικών
γεγονότων προκειμένου να ριχθεί άπλετο φως. Δεν αναλώνεται σε κυνήγι μαγισσών για
επικοινωνιακούς λόγους. Εξάλλου, με πρόταση της κυβέρνησης έχει δοθεί η δυνατότητα
στην κοινοβουλευτική μειοψηφία, να συγκροτεί Εξεταστική Επιτροπή» σχολίασαν
κοινοβουλευτικές πηγές της ΝΔ και προσέθεσα: «Όσο για τον ισχυρισμό της αξιωματικής
αντιπολίτευσης περί φόβου για έλεγχο και για αδιαφάνεια, θυμίζουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν
εκείνος που αρνήθηκε να διευρυνθεί χρονικά ο έλεγχος χρηματοδότησης στα Μέσα και τις
εταιρείες δημοσκοπήσεων σε μία ουδέτερη διατύπωση χωρίς κανένα υπονοούμενο, όπως
είχε προτείνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής»
Να σημειωθεί ότι οι συνεδριάσεις θα διεξάγονται τρεις φορές την εβδομάδα (Τρίτη, Τετάρτη
και Πέμπτη) προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο της μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο του
διμήνου που της έχει αρχικά δοθεί από την Ολομέλεια. Να υπάρξει χρόνος για διερεύνηση
σε βάθος. Να διανέμονται τα πρακτικά στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
Οι βουλευτές συμφώνησαν επίσης να μην πληρώνονται για τη συμμετοχή τους στην
Εξεταστική Επιτροπή.
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Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας, σπίτια και
καταστήματα, εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες,
με εγγύηση και ασφάλεια. Κάθε είδους υδραυλικές
εργασίες. Επικοινωνήστε
με τον κ. Μιχάλη για την
Free estimates
προσφορά σας.

ΤΑ Ξ Ι Δ Ε Ύ Ο Ν ΤΑ Σ
Πάρνωνας: 5 υπέροχα χωριά που αξίζει να ανακαλύψετε
Το βουνό που χωρίζει την
Αρκαδία από τη Λακωνία,
ο Πάρνωνας, κρύβει υπέροχα παραδοσιακά χωριά
και ειδυλλιακά μονοπάτια μέσα στην πληθωρική
φύση για τους λάτρεις των
Γιάννης
εξερευνήσεων.
Κακαγιάννης
Στα ανατολικά της Σπάρτης
βρίσκεται ο Πάρνωνας, το
βουνό που χωρίζει την Αρκαδία από τη Λακωνία. Με πετρόχτιστα χωριά ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, άλλα ήσυχα και ξεχασμένα στο
χρόνο και άλλα πιο ζωντανά και τουριστικά
αναπτυγμένα, αποτελεί έναν μοναδικό προορισμό για τους λάτρεις των «ήρεμων» ορεινών
αποδράσεων.
Το σκηνικό συμπληρώνουν καταπράσινα
δάση, καστανιές, καρυδιές, κερασιές, έλατα
και πλατάνια, εντυπωσιακά φαράγγια, σηματοδοτημένα μονοπάτια και βυζαντινά εκκλησάκια. Μόλις 2,5 με 3 ώρες μακριά από την Αθήνα, ο Πάρνωνας και τα γραφικά χωριά του θα σας χαρίσουν στιγμές
απόλυτης βουνίσιας ηρεμίας.
Καστάνιτσα
Πετρόκτιστα σπίτια ασπρισμένα με ασβέστη, ξύλινα μπαλκόνια και στέγες από τοπικό σχιστόλιθο δίνουν σε συνδυασμό με τους ασβεστωμένους πλακόστρωτους δρόμους μια
ειδυλλιακή και ταυτόχρονα αιγαιοπελαγίτικη όψη σε τούτο το
χωριό που είναι σκαρφαλωμένο σε μια από τις πιο απότομες
πλαγιές του Πάρνωνα.
Κοντά στα σύνορα των νομών Αρκαδίας και Λακωνίας (72
χλμ. από την Τρίπολη και 65 χλμ. από τη Σπάρτη), η Καστάνιτσα είναι ένας από τους ομορφότερους παραδοσιακούς διατηρητέους οικισμούς της Πελοποννήσου.
Εδώ, οι παλιότεροι μιλούν ακόμη την τσακώνικη διάλεκτο.
Περπατήστε στα στενά σοκάκια για να θαυμάσετε την αυθεντική αρχιτεκτονική των σπιτιών που μετρούν έως και τρεις
αιώνες ζωής. Γύρω από το χωριό απλώνεται πυκνό δάσος
από έλατα και καστανιές. Στο βόρειο τμήμα ξεχωρίζουν τα
ερείπια του βυζαντινού πύργου που δεσπόζει από τον λόφο
με πανοραμική θέα στο χωριό αλλά και μακριά μέχρι τις κορυφές του Πάρνωνα και τον Αργολικό Κόλπο.
Τσίντζινα
Κρυμμένο μες στα έλατα, στην καρδιά του Πάρνωνα, με παραδοσιακά πέτρινα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα σε τρεις
πλαγιές, το χωριό Τσίντζινα (γνωστό και ως Πολύδροσο) δίνει μια αίσθηση καταφυγίου και προσφέρεται για αποδράσεις
όλες τις εποχές. Ο οικισμός είναι ιδανικός για όσους αναζητούν χαλάρωση και ηρεμία, ενώ χάρη στα εννέα σηματοδοτημένα μονοπάτια διαφόρων βαθμών δυσκολίας αποτελεί
δημοφιλέστατο ορμητήριο για πεζοπορίες στον Πάρνωνα
και φυσιολατρικές εξορμήσεις γενικότερα. Αν έχετε διάθεση
για εξερευνήσεις, γύρω από τα Τσίντζινα θα ανακαλύψετε

σπήλαια, πηγές και γραφικά εκκλησάκια. Από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του χωριού, το μοναστήρι των Αγίων Αναργύρων και η εκκλησία του Αϊ-Βλάση με τις αγιογραφίες του
Φώτη Κόντογλου.
Κοσμάς
Ο Κοσμάς, γνωστός ως το «μπαλκόνι της Κυνουρίας», είναι ένας ήσυχος παραδοσιακός οικισμός κρυμμένος στις
νοτιοανατολικές παρυφές του Πάρνωνα σε υψόμετρο 1.150
μ., σε ένα καταπράσινο τοπίο με άφθονα νερά και υπέροχα
ελατοδάση.
Προσεγγίζεται είτε μέσω Λεωνιδίου είτε μέσω Σπάρτης. Έχει
πετρόχτιστα σπίτια και μια πανέμορφη πλατεία με τεράστια
πλατάνια, στο κέντρο της οποίας δεσπόζει η επιβλητική εκκλησία των Αγίων Αναργύρων - το ιδανικό σκηνικό για να
χαλαρώσετε απολαμβάνοντας καφεδάκι, μεζεδάκια, αλλά και
παραδοσιακό γαλακτομπούρεκο.
Στα πόδια του χωριού, το υπέροχο καστανοδάσος προσφέρει
ευκαιρίες για εξερεύνηση όλο τον χρόνο. Με αφετηρία τον
Κοσμά μπορείτε να πραγματοποιήσετε μίνι εκδρομές στο Λεωνίδιο και στο Γεράκι με τη βυζαντινή καστροπολιτεία, καθώς
και μονοήμερες σε Μυστρά, Γύθειο, Μονεμβασιά κ.ά. Μην
παραλείψετε να επισκεφθείτε την εντυπωσιακή Μονή της
Έλωνας, που είναι σφηνωμένη σε ένα θεόρατο απόκρημνο
βράχο, μεταξύ Κοσμά και Λεωνιδίου.
Πραστός
Ο Πραστός, η πάλαι ποτέ αρχοντική πρωτεύουσα της Τσακωνιάς, είναι ένα γραφικότατο χωριό που θα σας γοητεύσει με
την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του, τα ψηλά πέτρινα πυργόσπιτα
με τις πολεμίστρες και τις τοξωτές εξώπορτες και τις εκκλησίες του.
Από τα σπουδαία πυργόσπιτα του χωριού σώζονται αυτά του
Σαραντάρη, του Καλημέρη, του Μερίκα, του Καραμάνου και
του Γούνελου, ενώ υπάρχουν υπολείμματα βυζαντινών ναών

όπως των Ταξιαρχών, του Αγίου Δημητρίου και της Παναγίας.
Το χωριό είναι χτισμένο αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 750 μ. και
έχει ανακηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός.
Στο δρόμο προς το χωριό από τον Άγιο Ανδρέα θα συναντήσετε το μοναστήρι της Αρτοκωστάς, ενώ κοντά είναι και το
φαράγγι της Μαζιάς όπου υπάρχουν οκτώ νερόμυλοι και μια
νεροτριβή.
Καρυές
Στους πρόποδες του Πάρνωνα, στη βορειοανατολική πλευρά του νομού Λακωνίας, θα συναντήσετε ένα παραδοσιακό
χωριό με μεγάλη ιστορία. Οι Καρυές βρίσκονται στη θέση
της ομώνυμης αρχαίας πόλης στην οποία οφείλουν το όνομά
τους οι Καρυάτιδες του Ερεχθείου.
Αυτό το κεφαλοχώρι, που απέχει 35 χλμ. από τη Σπάρτη,
αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για δραστηριότητες στον Πάρνωνα και περιηγήσεις στα χωριά του, ακόμη και αποδράσεις
μέχρι τον Μυστρά και το Γεράκι. Το πιστό αντίγραφο των Καρυάτιδων του Ερεχθείου που δεσπόζει σε ψηλό βράχο, στην
είσοδο του οικισμού, αποτελεί το σύμβολο του χωριού.
Άλλα αξιοθέατα είναι το Ρολόι σε ύψωμα στα δυτικά του οικισμού, η τοξωτή γέφυρα του ποταμού Δειρού και η κεντρική
πλατεία του χωριού με την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα. Από
το χωριό διέρχεται το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4 που ξεκινά
από τα Πυρηναία Όρη, εισέρχεται βόρεια στην Ελλάδα από
τη Φλώρινα και τερματίζει στο Ζάκρο της Κρήτης.

Το ερειπωμένο χωριό Γάβρος που έχει αποτελέσει
τα σκηνικά αρκετών κινηματογραφικών ταινιών
Στη δυτική Μακεδονία, σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από την πόλη της Καστοριάς, βρίσκονται τα ονομαζόμενα «Κορέστεια» ή «πλίνθινα χωριά», τα οποία ήταν
χτισμένα από κοκκινόχωμα, νερό και άχυρο
και τα οποία χτίστηκαν από τοπικούς μάστορες στο πρώτο μισό του περασμένου
αιώνα.
Ο Γάβρος, που παίρνει το όνομά του από
το ομώνυμο δέντρο των δασών της Σαρακίνας, αποτελεί ένα από αυτά τα χωριά και
τοποθετείται στα δυτικά της εθνικής οδού
Καστοριάς - Πρεσπών. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού ήταν Γαβρέσι.
Οι περισσότεροι κάτοικοί του μετανάστευσαν στην Αυστραλία και τον Καναδά κατά τη

διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, ενώ όσοι
απέμειναν αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν και να μετοικήσουν στο νεοΐδρυθέν
χωριό Κορέστεια.
Από τον Γάβρο ξεκινά ο ποταμός Λαδοπόταμος ο οποίος καταλήγει στον Αλιάκμονα,
χαρίζοντας υπέροχες εικόνες στο πέρασμά
του.
Το «κουφάρι» της εγκατάλειψης ξετυλίγεται
μπροστά στα μάτια του επισκέπτη, μέσα
από τα μισογκρεμισμένα "κοκκινόσπιτα",
που σαν αυτόπτες μάρτυρες μιας αλλοτινής εποχής, έχουν πολλά να σου πουν.
Μάλιστα, τα ξεθωριασμένα χρώματά των
σπιτιών, έχουν εμπνεύσει μεγάλα ονόματα σκηνοθετών του ελληνικού και ξένου

κινηματογράφου και οι εικόνες του έχουν γίνει γνωστές στο ευρύ κοινό μέσα
από αυτόν.
Το «Ψυχή Βαθιά» του
Παντελή Βούλγαρη, «Το
μετέωρο βήμα του πελαργού» του Θόδωρου Αγγελόπουλου αλλά και το
έργο «Τζέιμς Μποντ¨για
τα μάτια σου μόνο», είναι
μερικές από τις ταινίες
που φιλοξενούν εικόνες του τόπου, όπως
η ιστορική ταινία «Παύλος Μελάς» του Φίλιππου Φυλακτού, η οποία μάλιστα θεωρήθηκε υπερπαραγωγή, «κόβοντας» στην

Α’ προβολή της 433.000 εισιτήρια μόνο σε
Αθήνα και Πειραιά, και παρουσιάζει τη ζωή
του ισχυρού αυτού άνδρα ο οποίος έχασε τη
ζωή του σε αυτά τα μέρη.
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Η Αθήνα στις 10 φθηνότερες
ευρωπαϊκές πόλεις για φαγητό
Η Κωνσταντινούπολη προσφέρει την πιο προσιτή γαστρονομική εμπειρία στην Ευρώπη
το 2021, αποκαλύπτει νέα μελέτη της ευρωπαϊκής εταιρείας επαγγελματικού εξοπλισμού
Maxima Kitchen Equipment, η οποία εξέτασε τις κορυφαίες πόλεις στην Ευρώπη, ώστε να
ανακαλύψει τα φθηνότερα και τα ακριβότερα μέρη για φαγητό, χρησιμοποιώντας δεδομένα
για το κόστος ζωής από τα Expatistan και Numbeo.
Η ανάλυση βασίστηκε στην τιμή ενός γεύματος σε ένα φθηνό εστιατόριο, στην τιμή ενός
γεύματος σε ένα εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας, στο κόστος ενός μεσημεριανού γεύματος,
στο κόστος ενός δείπνου σε παμπ και στην τιμή ενός γεύματος τριών πιάτων σε ιταλικό
εστιατόριο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, η Κωνσταντινούπολη,
είναι η πιο προσιτή πόλη για φαγητό σε εστιατόριο, με μέσο κόστος 17,42 ευρώ για δύο
άτομα. Η τουρκική πόλη προσφέρει πολλές γαστριμαργικές εμπειρίες χαμηλού προϋπολογισμού και βρίσκεται στην κορυφή των καταλόγων για γεύματα μεσαίας κατηγορίας, μεσημεριανό γεύμα και δείπνο σε παμπ.
Η Αγία Πετρούπολη είναι η δεύτερη φθηνότερη πόλη για φαγητό στην Ευρώπη, με μέσο
κόστος για δύο άτομα που ανέρχεται συνολικά στα 21,60 ευρώ. Η ρωσική πόλη προσφέρει
μια ποικιλία από επιλογές εστιατορίων σε χαμηλές τιμές. Ωστόσο, η μέση τιμή για φαγητό
σε ένα εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας είναι 30,10 ευρώ, δηλαδή 10,90 ευρώ περισσότερο
από την Κωνσταντινούπολη.
Η Βουδαπέστη είναι η τρίτη φθηνότερη πόλη για φαγητό στην Ευρώπη, με κόστος 22,50
ευρώ για δύο άτομα. Η ουγγρική πρωτεύουσα βρέθηκε επίσης στην κορυφή της λίστας ως
το φθηνότερο μέρος για να φάει κανείς ένα γεύμα τριών πιάτων σε ιταλικό εστιατόριο, με
μέσο κόστος 31 ευρώ για δύο άτομα.
Η Αθήνα βρίσκεται στην 10η θέση, με κόστος 20 ευρώ για δύο άτομα σε ένα φθηνό εστιατόριο, τη διπλάσια τιμή (40 ευρώ για δύο) σε ένα εστιατόριο μεσαίας κατηγορίας και κατά
μέσο όρο 36 ευρώ ένα γεύμα έξω, για δύο άτομα.
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COMMUNITY
Ετήσια Γενική Συνέλευση και εκλογές της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο

Αγαπητά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας
Τορόντο,
Σας ενημερώνουμε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου
2021 στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο
(30 Thorncliffe Park Drive), στις 2:30μ.μ.
Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης εκτός των
άλλων θεμάτων θα παρουσιαστεί ο οικονομικός απολογισμός από τους ορκωτούς
λογιστές του Οργανισμού.
Βάσει του καταστατικού της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, και υπό κανονικές συνθήκες, οι Γενικές Εκλογές διεξάγονται την 4η
Κυριακή του Νοεμβρίου, κάθε εκλογικού
έτους. Λόγω κορονοϊού και λοιπών εξελίξεων, κι έχοντας ως γνώμονα το συμφέρον
του Οργανισμού και των μελών αυτού, αποφασίσαμε όπως:
•

•

οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο θα διεξαχθούν την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου,
2021 στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό
Κέντρο
οι κάλπες θα ανοίξουν στις 12:00μ.μ.
και θα κλείσουν στις 7:00μ.μ.

Στις 17 Νοεμβρίου η τουρκική
εφημερίδα Yeni
Safak δημοσίευσε φωτογραφία
του Ερτογάν με
τον συνεταίρο του
στην
κυβέρνηση, Αρχηγό τών
Γκρίζων
Λύκων
Μπαχτσελί, πρίν από μια συνάντησή τους,
να ποζάρουν κρατώντας ένα χάρτη στον
οποίο με κόκκινο χρώμα ήταν σημειωμένος
‘‘ο τουρκικός κόσμος‘‘ στον οποίο περιλαμβάνονταν η Θράκη μέχρι τη Θεσσαλονίκη
και βέβαια και η Κύπρος.
Στον αυτοκρατορικό αυτό χάρτη εμφανίζονταν και άλλες ‘‘ τουρκικές περιοχές‘‘
όπως τουρκόφωνες χώρες της κεντρικής
Ασίας καθώς και περιοχές που ζουν μουσουλμάνοι τους οποίους η Τουρκία θεωρεί
‘‘ομογενείς‘.‘
Το δημοσίευμα τής Yeni Safak στεγαζόταν
κάτω από τον τίτλο ‘‘ Ο πρόεδρος Ερτογάν
και ο πρόεδρος του ΜΗΡ Μπαχτσελί ποζάρουν με τον τουρκικό παγκόσμιο χάρτη .‘‘
Βέβαια αυτά τα αυτοκρατορικά μεγαλεία
μόνο ο Αρχηγός τών Γκρίζων Λύκων και
ο Νεοσουλτάνος Ερτογάν μπορούσαν να
έχουν κατά νουν. Δεν υπάρχει, ασφαλώς,

•
•
•
•

•

•

•

•
όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την
εκλογή τους ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν
να προμηθευτούν την ειδική
φόρμα από τα γραφεία της Κοινότητας ή από την ιστοσελίδα
www.greekcommunity.org
•
ο εκλογικός κατάλογος
είναι στη διάθεση των μελών,
στα γραφεία της Κοινότητας
•
δικαίωμα ψήφου στις
εκλογές έχουν μόνο τα μέλη,
των οποίων τα ονόματα είναι
καταγεγραμμένα στον κατάλογο των ψηφοφόρων
δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν:
(α) όσοι έχουν συμπληρώσει το
δεκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας
τους, και
(β) όσοι έχουν ενεργή συνδρομή
τουλάχιστον (3) μήνες πριν την ημέρα των εκλογών
τα μέλη έχουν την υποχρέωση να
ελέγξουν τον εκλογικό κατάλογο
προκειμένου να βεβαιωθούν ότι το
όνομα και η διεύθυνσή τους είναι
ορθά
μέλη τα οποία είναι εγγεγραμμένα
στον γενικό κατάλογο, αλλά δεν
έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, μπορούν
να ανανεώσουν τη συνδρομή τους
μέχρι τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου, από
τις 9:00π.μ. έως τις 6:00μ.μ.
τα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο είναι ανοιχτά από
Δευτέρα ως Παρασκευή από τις
9:00π.μ. έως τις 5:00μ.μ. Τη Δευτέρα
6 Δεκεμβρίου, τα γραφεία θα παραμείνουν ανοιχτά για το κοινό μέχρι
τις 6:00μ.μ.
σε περίπτωση που η συνδρομή μέλους λήγει, φεριπείν στις 11 Δεκεμβρίου 2021 και οι εκλογές είναι στις

•

•

12 Δεκεμβρίου 2021, τα μέλη που
επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα, θα πρέπει να ανανεώσουν τη συνδρομή τους μέχρι τις 6
Δεκεμβρίου 2021.
οι ψηφοφόροι πρέπει να αποδείξουν
την ταυτότητά τους. Ως αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να παρουσιάσουν επίσημο κυβερνητικό έγγραφο
(άδεια οδήγησης, διαβατήριο, κάρτα
υπηκοότητας, OHIP, κ.λ.π.)
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ψηφοφορία με
εξουσιοδότηση

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής
Ειρήνη Κερογλίδου Πρόεδρος
Γιάννης Φαναράς Αντιπρόεδρος

Επίσημη Εθιμοτυπική Επίσκεψη της
Πρέσβεως της Ελλάδας στον Καναδά
στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο
Η πρέσβυς της Ελλάδος
στον Καναδά κ. Κωνσταντίνα Αθανασιάδου επισκέφθηκε την Ελληνική Κοινότητα Τορόντο το Σάββατο
20 Νοεμβρίου, 2021. Στην επίσημη εθιμοτυπική επίσκεψή της στα σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας συνοδεύτηκε από τον
Γενικό Πρόξενο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδη. Οι
αξιότιμοι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στις σχολικές αίθουσες από τον Πρόεδρο της ΕΚΤ
κ. Αντώνη Αρτεμάκη και τον Διευθυντή του
Γραφείου Παιδείας κ. Κώστα Φλέγκα και εξέφρασαν ευχαριστίες και συγχαρητήρια για
το αξιόλογο έργο της Κοινότητας στο χώρο
της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και του
ελληνικού πολιτισμού. Εντύπωση έκαναν
οι μικροί μαθητές που συνομίλησαν με τους
επίσημους επισκέπτες στα ελληνικά, καθώς
και η όμορφη κάρτα που είχαν ετοιμάσει οι
μαθητές για την κυρία Πρέσβυ.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Ακολούθησε συνάντηση στα γραφεία
της ΕΚΤ προκειμένου ο Πρόεδρος και ο

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ‘‘
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ‘‘
αμφιβολία πως και ένα μεγάλο
μέρος του τουρκικού πληθυσμού, που τού έχουν φουσκώσει τα μυαλά, θα πιστεύει τα
ίδια.
Ονειροβατούν, λοιπόν, όσοι πιστεύουν ότι μέσα στα πλαίσια
τής λογικής και τών διεθνών
συμφωνιών και κανόνων, είναι
δυνατόν με συνομιλίες - μερικοί ακόμα και με υποχωρήσεις
- να λυθούν τα προβλήματα
με αυτή τη χώρα. Άλλο σχόλιο
μού φαίνεται περιττό.
Στις 22 Νοεμβρίου το μέλος της
Κεντρικής Επιτροπής τού κόμματος του Ερντογάν ΑΚΡ Μετίν Κιουλούκ,
έκαμε άλλες περισπούδαστες δηλώσεις.
Κατηγόρησε κάποιες ξένες δυνάμεις ότι
θέλουν να επιτεθούν στην Τουρκία πρώτα
οικονομικά και στη συνέχεια στρατιωτικά.
Προχώρησε, μάλιστα στα πλαίσα της φαντασίωσής του να πεί ότι οι χώρες αυτές ‘‘
Θα βάλουν‘‘ την Ελλάδα να επιτεθεί στην

Ευχόμαστε οι καινούργιες ιδέες των νέων
και οι γνώσεις των πεπειραμένων, να μας
οδηγήσουν σε μια ΔΥΝΑΤΗ και ΜΟΝΙΑΣΜΕΝΗ Κοινότητα, η οποία ανήκει σε όλους
εμάς, στα παιδιά μας και στα παιδιά των
παιδιών μας.

Τουρκία, πράγμα που αν συμβεί οι Τούρκοι
μέσα σε πέντε ώρες θα φθάσουν στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.
Είπε συγκεκριμένα ο Κιουλούκ: ‘‘ Τους προκαλούμε. Η Ελλάδα,λέει, θα εκτοξεύσει πυραύλους. Ας το κάνει να δούμε τι θα συμβεί.
Μέσα σε 5 ώρες θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Σε 5 ώρες θα είμαστε στην Αθήνα

Διευθυντής Παιδείας να παρουσιάσουν τα
προγράμματα και το όραμα της Ελληνκικής
Κοινότητας Τορόντο. Η κυρία Πρέσβυς έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα
«Παιδεία» της ΕΚΤ το οποίο δημιουργήθηκε
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας και τα άριστα αποτελέσματα
των μαθητών στις εξετάσεις της Ελληνομάθειας, οι οποίες διεξάγονται κάθε χρόνο
από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας.
Η συνάντηση κύλησε σε εξαιρετικό κλίμα
και η κυρία Αθανασιάδου εκφράστηκε θετικά για τον ηγετικό ρόλο και τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο στην
παροικία. Οι συνομιλητές συμφώνησαν να
συνεχίσουν τις επαφές και τη συνεργασία
σε μελλοντικές δράσεις που προωθούν τις
ελληνορθόδοξες αξίες και τον ελληνικό πολιτισμό. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της συνάντησης και
τις νέες πρωτοβουλίες που ίσως γεννηθούν
από αυτή τη συνεργασία.

ο,τιδήποτε και αν κάμουν.‘‘
Είναι γεγονός ότι τρομάζει κανείς διαβάζοντας αυτές τις δηλώσεις και προ πάντων
αναλογιζόμενος το πολεμικό παρελθόν της
Τουρκίας. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Τις
περηφανείς νίκες σε μάχες στο πλευρό των
σμμάχων στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο,
την ορμή με την οποία κατατρόπωσαν τις
δυνάμεις του ‘‘ συμμάχου ‘‘ τους Χίτλερ
μέχρι μια μέρα πριν λήξει ο πόλεμος και
συνταχθούν με τους Συμμάχους ή τις ‘‘μεγάλες μάχες‘‘ στην Κορέα που ο Ιστορικός
Ραιημόν Καρτιέ τις περιγράφει τόσο γλαφυρά που τις χαίρεται κανείς σαν ευθυμογράφημα. Όσον αφορά την περηφανή απόβαση και νίκη στην Κύπρο, αν δεν δινόταν η
ανόητη εντολή από την Αθήνα στις μοίρες
πυροβολικού που ήσαν ακριβώς πάνω από
τον χώρο τής απόβασης, να μή βάλλουν
ολόκληρο εικοσιτετράωρο, ακόμα θα προσπαθούσαν να μπουν στο νησί.
Σαν κατάληξη θα μπορούσε κανείς να συστείσει στον ‘‘ κύριο‘‘ Κιουλούκ να προσθέσει ακόμα λίγο χρόνο στην πορεία του
στρατού του προς την Αθήνα γιατί κάποια
στιγμή θα χρειαστεί να πάνε και προς.......
νερού τους. Πού ξέρεις, μπορεί να πέσει
καμιά ντουφεκιά από τσολιά και να πετάξει ξυστά πάνω από το κεφάλι τους κανένα
Ραφάλ.
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Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή
γράφει ο Πλάτων Ρούτης

Όσο και να ψάξει κανείς στην ιστορία θα
είναι δύσκολο να βρει μία εξέγερση ή επανάσταση που δεν έγινε από ανυπακοή.
Δηλαδή ο ίδιος ο λαός που δε δεχόταν την
κατάσταση κάτω από την οποία ζούσε έκανε την κίνηση για αλλαγή. Αυτή γενικά ήταν
μία ανυπακοή από τους εξεγερμένους που
είχαν συμφέρον να γίνει μία αλλαγή των
πραγμάτων και των γεγονότων. Σε όλες
τις εξεγέρσεις και επαναστάσεις η ιστορία
προχωρούσε μπροστά και άφηνε πίσω της
πεπαλαιωμένες αντιλήψεις και πρακτικές.
Αυτή η κίνηση της ιστορίας προς τα εμπρός
πάντα έβρισκε τα όργανα της αντίδρασης
που προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους κυρίως βίαιους να εμποδίσουν την
κίνηση της ιστορίας προς την φυσική της
εξέλιξη. Αλίμονο στα έθνη που διαγράφουν
την ιστορία τους.

Τιμούμε την επανάσταση του 1821, όταν οι
ραγιάδες ξεσηκώθηκαν ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία. Οι προύχοντες μαζί
και ο κλήρος δεν ήθελαν μια επανάσταση
και μία εξέγερση ενάντια στην Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Έριχναν τα ανάθεμα επάνω
στα κεφάλια των ραγιάδων που τολμούν
να σκεφτούν να κάνουν κάτι τέτοιο ενάντια
στον Πασά. Οι κοτζαμπάσηδες και οι ευνοούμενοι του φεουδαρχικού συστήματος
ήταν αυτοί που συνεργάζονταν με το Οθωμανικό καθεστώς. Ήταν αυτοί οι «γνωστικοί» που συμβούλευαν τη φτωχή αγροτιά
ότι το συμφέρον τους ήταν να είναι με τον
Πασά. Αυτοί οι φτωχοί αγρότες μπήκαν
στην επανάσταση όχι για να αλλάξουν τα
πρόσωπα της εξουσίας, αλλά για να αποτινάξουν τους καταπιεστές. Μετά από πολλούς αγώνες η επανάσταση κερδήθηκε και
δημιουργήθηκε το Ελληνικό Έθνος μετά
από 400 χρόνια σκλαβιάς.

Η Γαλλική Επανάσταση στα μέσα του 18ου
αιώνα ήταν η εξέγερση της αστικής τάξης
με ανυπακοή προς το φεουδαρχικό καθεστώς που από τον μεσαίωνα άρχισε να παρακμάζει. Ο βασιλιάς ήταν ο μονάρχης και
είχε την απόλυτη εξουσία στον λαό. Κάθε
κίνηση εναντίον του με μία σειρά εξεγέρσεων ενάντια στη μοναρχία είχε το σύνθημα

«Ελευθερία, Ισότητα, Αδελφοσύνη». Οι
εξεγερμένοι επαναστάτες που πήγαιναν
ενάντια στη θέληση του βασιλιά φυλακίζονταν στην τρομακτική φυλακή της Βαστίλης.
Μετά την ανακήρυξη των εκπροσώπων των
επαναστατημένων σε Εθνική Συντακτική
Συνέλευση, ψήφισαν τον Αύγουστο του
1789 τη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και του πολίτη και προχώρησαν
την ιστορία μπροστά.

Είναι γνωστό ότι επανάσταση των προλετάριων της νέας Σοβιετικής εξουσίας ήταν
η εξέγερση των εργατών και των αγροτών
ενάντια στην δυναστεία της άρχουσας τάξης με τον Τσάρο. Αλλά και τότε η εκκλησία
και η αστική τάξη θεώρησαν ότι ήταν τρέλα
και ανυπακοή να τα βάλουν με τον «πατερούλη» Τσάρο. Οι εξελίξεις δικαίωσαν το
μπολσεβίκικο κόμμα. Μία μεγάλη διαδήλωση αιματοκυλήθηκε από το στρατό και την
αστυνομία. Περισσότεροι από χίλιοι διαδηλωτές έπεσαν νεκροί, ενώ χιλιάδες άλλοι
τραυματίστηκαν. Η μέρα εκείνη έμεινε στην
Ιστορία ως «η ματωμένη Κυριακή » της ρωσικής εργατικής τάξης, αλλά και ως η αρχή
της ρωσικής επανάστασης. Το χτύπημα της
διαδήλωσης έγινε η αφορμή για να μπουν
εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες στον αγώνα,
και να αρχίσει η πρώτη λαϊκή επανάσταση στην τσαρική Ρωσία, στην εποχή του
ιμπεριαλισμού. Η επανάσταση πέτυχε και η
κυριαρχία του Τσάρου και της αστικής τάξη
καταργήθηκε.

proutis0107@rogers.com
τάξη και οι εκπρόσωποί της δεν έχουν σ’
αυτό κανένα μερίδιο, η ηρωική Εθνική αντίσταση ήταν αυτή που έσωσε τους Έλληνες
από τις θηριωδίες των ναζί και απελευθέρωσε τη χώρα. Το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ είχε πιάσει
το σφυγμό του λαού και κατάφερε να πάρει
το σύνολο σχεδόν του λαού στην μεγάλη
Εθνική αντίσταση με οργάνωση απεργιών,
με την αλληλεγγύη και τα συσσίτια, με τον
ένοπλο αγώνα και τα μεγάλα χτυπήματα
στις δυνάμεις των ναζί.
Η προσέγγιση και ανάλυση των γεγονότων
που σημαδεύουν την διαδρομή των λαών
είναι απαραίτητη για την συντήρηση της
ιστορικής μνήμης. Αλίμονο στα έθνη που
διαγράφουν την ιστορία τους. Πολύ περισσότερο όταν, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης κάποιοι με την πρόθυμη συνδρομή
πεμπτοφαλαγγιτών και δωσίλογων επιχειρούν να αποδομήσουν την εθνική συνείδηση των λαών, δηλαδή την ιστορία, τα ήθη,
τα έθιμα και τον πολιτισμό τους.
Στην περίπτωση της Χούντας οι φοιτητές
και ο λαός δεν περίμενε την άδεια της δικτατορίας για να κάνει αντίσταση και να
δημιουργήσει το Πολυτεχνείο. Οι δημοκρατικές ελευθερίες που καταργήθηκαν, το
πανεπιστημιακό άσυλο που έγινε διάτρητο
από κάθε λογής τραμπούκων και η ανάλυση για την κατάσταση στη χώρα από την
Αμερικανοκίνητη Χούντα, ήταν οι αιτίες που
έκαναν τους φοιτητές αρχικά και τον λαό με
τους εργάτες αργότερα να κατέβουν στους
δρόμους της Αθήνας με όρους εξέγερσης
ενάντια στο καθεστώς της χούντας.
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι κάθε εξέγερση
είναι το βήμα της ιστορίας που πάει μπροστά. Αυτό το βήμα που το κάνει ο εξεγερμένος λαός αφήνει τα χνάρια του επάνω στην
ιστορία και αυτά τα χνάρια δεν σβήνονται
ποτέ. Αντίθετα, με αυτές τις αντιδραστικές
αντιλήψεις στη προσπάθεια να φρενάρουν
την κίνηση προς την φυσική της εξέλιξη,

ξεφτίζουν και μένουν στο περιθώριο της
ιστορίας. Σε όλες τις εξεγέρσεις και επαναστάσεις η ιστορία προχωρούσε μπροστά
και άφηνε πίσω της πεπαλαιωμένες αντιλήψεις και πρακτικές.
Θα ήταν λάθος να αποδώσουμε την εξέγερση του πολυτεχνείου σε «αριστερούς» ή ρομαντικούς επαναστάτες και να αγνοήσουμε
τις αντικειμενικές συνθήκες της εποχής
εκείνης που είναι ακόμα νωπές στη μνήμη
μας. Δεν θα διαγραφεί αυτό το γεγονός το
οποίο ήταν ένα ακόμα βήμα για το διώξιμο
της χούντας. Η εθνική συνείδηση των Ελλήνων δεν θα διαγράψει αυτή την εξέγερση η
οποία βασίζεται πάλι στην ανυπακοή στην
Χούντα. Αυτή η εξέγερση έδωσε την ώθηση
στον κόσμο και τον έκανε να καταλάβει την
γελοιότητα των χουντικών ακροδεξιών για
το μίσος που είχαν απέναντι στο λαό. Κάποιοι νέοι αγωνιστές έχασαν την ζωή τους
και έγιναν «λίπασμα της νέας ζωής». Αυτή
η κίνηση της ιστορίας προς τα εμπρός πάντα έβρισκε τα όργανα της αντίδρασης που
προσπαθούσαν με διάφορους τρόπους κυρίως βίαιους να εμποδίσουν την κίνηση της
ιστορίας προς την φυσική της εξέλιξη.
Όπως έγραψε πρόσφατα ένας νεολαίος. «Η
νέα γενιά των αγωνιστών της ζωής από την
ΚΝΕ και οι χιλιάδες νέοι που αγωνιούν για
το μέλλον τους, δεν πρόκειται να κλείσουν
τους ανοιχτούς λογαριασμούς που έχουν
με ένα κοινωνικό σύστημα που φροντίζει να
επιταχύνει την πορεία μας προς το θάνατο
αντί να δίνει τα μέσα να πορευόμαστε προς
τη ζωή. Με τη νέα τάξη και τους Αμερικανούς που περιδιαβαίνουν στον τόπο και τα
Βαλκάνια, που ανοίγουν το δρόμο για το
δολάριο με τα εξοπλιστικά και τις βόμβες.
Με την ΕΕ των πολυεθνικών. Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, της μεγάλης αστυνομικής
παράταξης των ευρωλάγνων και ΝΑΤΟφρόνων που έστησαν σε κάθε γωνιά της
πατρίδας μας στρατιωτικές Βάσεις θανάτου
και λειτουργούν αυταρχικά με τον πρεσβευτή την Αμερικανών Πάιατ. Θα πρέπει να
το νιώσουν καλά με τη μόνη γλώσσα που
καταλαβαίνουν, με τη γλώσσα του μαζικού
ενωτικού αγώνα. Δε χαρίζουμε τίποτα, διεκδικούμε τα πάντα».
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Στην Ελλάδα, μετά την εισβολή και κατοχή
της χώρας από τους Γερμανούς Ναζί δεν
έλειψαν αυτοί που ήταν αντίθετοι με την
αντίσταση ενάντια στις δυνάμεις κατοχής.
Όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες για να αμφισβητήσεις την εξουσία αυτών των δυνάμεων που θέλεις να ανατρέψεις δεν παίρνεις
την άδεια τους. Σε πολλές περιπτώσεις
οι δυνάμεις της αντίδρασης μάλιστα, ήταν
απέναντι από το λαό μαζί με τον κατακτητή.
Το ΕΑΜ, η ΕΠΟΝ και ο ΕΛΑΣ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση του λαού στα
χρόνια της κατοχής. Τη νίκη αυτή την κέρδισε ο ίδιος ο λαός, η ιστορία γράφτηκε με τις
δικές του θυσίες. Οι «συμβουλές» της αστικής τάξης δεν έπιασαν τόπο και ο λαός δεν
πειθάρχησε στη «λογική τους». Η αστική
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Παναιτωλικός - Απόλλων Σμύρνης
1-0: Τρίποντο χρυσάφι με Ντέιμπι
Φλόρες για τους Αγρινιώτες
Ο
Παναιτωλικός
πήρε μια πολύτιμη
νίκη κόντρα στον
Απόλλωνα Σμύρνης
στο Αγρίνιο, επικρατώντας με 1-0, χάρη
στον κεραυνό του
Ντίνος
Ντέιμπι Φλόρες στο
Μέλλιος
65ο λεπτό. Με αυτή
τη νίκη ο "Τίτορμος"
άφησε από κάτω του τα καναρίνια
στον βαθμολογικό πίνακα.
Ο Παναιτωλικός υποδέχθηκε τον
Απόλλωνα Σμύρνης στο Αγρίνιο για τη
δέκατη αγωνιστική της Super League
Interwetten, με τους Αγρινιώτες να επικρατούν με 1-0, χάρη στο υπέροχο γκολ του
Ντέιμπι Φλόρες στο 65'.
Οι δύο ομάδες δημιούργησαν ελάχιστες καλές φάσεις στις δύο εστίες, ωστόσο το παιχνίδι του πρώτου μέρους ήταν πολύ καλό
από πλευράς ρυθμού, χωρίς να λείψουν φυσικά τα σκληρά μαρκαρίσματα. Με αυτή τη
νίκη ο Παναιτωλικός έφτασε τους οκτώ βαθμούς και άφησε από κάτω του τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος είναι 13ος έχοντας έξι
βαθμούς.
Οι Αγρινιώτες πήραν το υπερπολύτιμο

τρίποντο χάρη στο υπέροχο γκολ του Ντέιμπι Φλόρες στο 65ο λεπτό. Ο Μόρσεϊ απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και έκανε το γύρισμα στην περιοχή, ο Άλβες δεν
μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα, αυτή
στρώθηκε στον Ντέιμπι Φλόρες μέσα στην
περιοχή και αυτός με ένα υπέροχο σουτ νίκησε τον Κότσαρη και έκανε το 1-0. Μετά το
παιχνίδι οι παίκτες του Γιάννη Αναστασίου
προσπάθησαν να παγώσουν τον ρυθμό
του παιχνιδιού για να διατηρήσουν το υπέρ
τους προβάδισμα, κάτι που κατάφεραν χωρίς να δεχθούν μεγάλη πίεση από τους παίκτες του Τζανλούκα Φέστα.

“ΑΝΗΚΩ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ” Είναι δύσκολος ο δρόμος του Χριστού. Στενός,
ανηφορικός, και λίγοι είναι αυτοί που τον προτιμούν. Τον εύκολο δρόμο
διαλέγουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Ένας άνθρωπος του Θεού,
αληθινός χριστιανός, είχε κάποια υψηλή θέση σε μια δημόσια
εργασία. Αυτός ο χριστιανός με κανένα τρόπο δεν ήθελε να κλέβει, ή να
ξεγελά τον κόσμο. Έλεγε πάντα την αλήθεια, πράγμα που ενοχλούσε
τους άλλους συναδέλφους του. Κάποια μέρα, τρεις-τέσσερεις από τους
συναδέλφους του αποφάσισαν να πάνε στο σπίτι του. Του χτύπησαν την
πόρτα θυμωμένοι και του είπαν: “Πες μας επιτέλους, που ανήκεις;” Οι
άνθρωποι αυτοί ήλπιζαν ότι ανήκε σε κάποιο κόμμα, η οργάνωση. Ο
πιστός άνθρωπος δεν αντέδρασε άσχημα, ας ήταν και προϊστάμενός
τους. “Ανήκω στον Ιησού Χριστό και ο Χριστός μου ανήκει”, τους είπε. Η
απάντηση του τους άφησε σκεπτικούς και προβληματισμένους. Σε ποιόν
εμείς ανήκουμε; Εσύ που ανήκεις; Είσαι στον στενό δρόμο του Χριστού η
στον φαρδύ του διαβόλου; Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει. Πολλές ευκαιρίες
σου έδωσε ο Θεός για να μπεις στο δρόμο του Χριστού. Μια ακόμα
ευκαιρία είναι η σημερινή. Είναι καιρός, αγαπητοί μου, να διαλέξουμε το
αιώνιο συμφέρον μας. Είναι ώρα να δεχτούμε τον Χριστό σωτήρα και
Κύριο της ζωής μας. Θα του πεις άραγε κι εσύ, ναι, Χριστέ μου σε θέλω
Σωτήρα μου, θέλω να ανήκω σε σένα; Ευχόμαστε να αποφασίσεις
σήμερα να δεχτείς τον Χριστό Σωτήρα σου, να ανήκεις σ’ Αυτόν και δεν
θα το μετανιώσεις ποτέ!

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

Ιωνικός - Αστέρας Τρίπολης
1-1: Ο Χουτεσιώτης κράτησε
την ισοπαλία στη Νίκαια
Ιωνικός και Αστέρας Τρίπολης αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στη
10η αγωνιστική της Super League
Interwetten, με τους Τουράμ και Τιλίκα να είναι οι σκόρερ της αναμέτρησης. Πρωταγωνιστής ο Χουτεσιώτης, ο οποίος κράτησε το 1-1 στα
τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.
Ο Ιωνικός προηγήθηκε στην αναμέτρηση με τον Αστέρα για τη 10η
αγωνιστική της Super League
Interwetten, με την ομάδα της Τρίπολης να ισοφαρίζει και να φεύγει από
τη Νίκαια με έναν βαθμό. Αμφότερες
οι ομάδες έφτασαν τους 10 βαθμούς στην
κατάταξη του πρωταθλήματος.
Ο Χουτεσιώτης ήταν ο πρωταγωνιστής της
αναμέτρησης, με τον Αστέρα να αυξάνει το

πρέσινγκ στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού και τον κίπερ των γηπεδούχων να
πραγματοποιεί τρεις σωτήριες επεμβάσεις,
διατηρώντας μέχρι το τελευταίο σφύριγμα
του διαιτητή το 1-1.

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 2-0: Μπλόκο
Κουλούρη στο Περιστέρι
Με δύο τέρματα του Ευθύμη Κουλούρη ο Ατρόμητος επικράτησε 2-0 του
ΠΑΟΚ στο Περιστέρι και πήρε την
πρώτη του νίκη στη Super League
Interwetten.
Ο Ατρόμητος κατάφερε να πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη στη Super
League Interwetten αφού επικράτησε 2-0 του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι.
Οι παίκτες του Παράσχου, ο οποίος
δεν ήταν στο γήπεδο λόγω κορονοϊού, κατάφεραν να εγκλωβίσουν το
Δικέφαλο και να πάρουν ένα σπουδαίο τρίποντο.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Ευθύμης Κουλούρης ο
οποίος πέτυχε και τα δύο τέρματα της ομάδας του και κατάφερε να βρει δίχτυα μετά
από 779 ημέρες (τελευταίο του γκολ στο
Τουλούζ - Μπορντό 1-3 στις 05/10/2019).
Στα αξιοσημείωτα και η μεγάλη εμφάνιση
του Χαρίση. Ο μέσος του Ατρομήτου έπαιξε

για πρώτη φορά βασικός μετά τον τραυματισμό του και ήταν εξαιρετικός στο διάστημα
που αγωνίστηκε (μαζί με τον Σάλομον κυριάρχησαν στον άξονα).
Από την άλλη ο ΠΑΟΚ ήταν φλύαρος, απείλησε κυρίως από αέρος και με στατικές
φάσεις και πλήρωσε τις ολιγωρίες του στην
άμυνα.

Βόλος - ΟΦΗ 0-2: Με
πρωταγωνιστή τον Τοράλ
συνεχίζει το αήττητο σερί του
Ο ΟΦΗ πήρε ένα σημαντικό διπλό στο
Πανθεσσαλικό και χάρη σε δύο γκολ του
Τζον Τοράλ (12' και 50') επικράτησε 2-0
του Βόλου και παρέμεινε αήττητος για
πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Τέσσερα δοκάρια οι Κρητικοί, ένα
οι Θεσσαλοί.
Ο ΟΦΗ συνεχίζει την ανοδική του πορεία
στο πρωτάθλημα. Οι Κρητικοί πέτυχαν τη
δεύτερη συνεχόμενή τους νίκη επικρατώντας 2-0 του Βόλου για την 10η αγωνιστική της Super League Interwetten. Πρωταγωνιστής ήταν ο Τζον Τοράλ, ο οποίος
πέτυχε δύο γκολ στο 12ο και στο 50ο λεπτό
της αναμέτρησης. Το ματς είχε πέντε δοκάρια συνολικά, τέσσερα για τους Κρητικούς
ένα για τους Θεσσαλούς.
Οι Κρητικοί έχουν να ηττηθούν από τις αρχές του Οκτώβρη και σκαρφάλωσαν στην

4η θέση του πρωταθλήματος με 15 πόντους. Από την άλλη ο Βόλος που δεν ήταν
καλός σήμερα έμεινε για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι στη Super League Interwetten
μακριά από τη νίκη και παρέμεινε στους 14
βαθμούς.
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Λαμία - Παναθηναϊκός 1-3: Το
γύρισε στο δεύτερο με Λούντκβιστ,
Μακέντα και Μαουρίσιο
Ο Παναθηναϊκός έκανε την πρώτη του νίκη μακριά από την Αθήνα
μετά από δέκα μήνες και μάλιστα
με ανατροπή καθώς βρέθηκε να
χάνει από τη Λαμία με 1-0 αλλά
με πρωταγωνιστές τους Λούντκβιστ, Μακέντα και Μαουρίσιο
στο δεύτερο μέρος έφτασε στη
νίκη με 3-1.
Την πρώτη του νίκη μακριά από
την Αθήνα μετά από δέκα μήνες πήρε ο Παναθηναϊκός που
επικράτησε της Λαμίας με 3-1
και μάλιστα με ανατροπή καθώς βρέθηκε πίσω στο σκορ με
1-0 με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα
αποδυτήρια.
Το τριφύλλι έφτασε στην ανατροπή στο δεύτερο 45λεπτο, καθώς από το 56' μέχρι το
88' πέτυχε τρία γκολ, με τους Λούντκβιστ
που έκανε το καλύτερο φετινό του παιχνίδι να ισοφαρίζει αρχικά και τους Μακέντα Μαουρίσιο που μπήκαν ως αλλαγή να οδηγούν τους πράσινους στη νίκη. Στο γήπεδο
μάλιστα, όπου το τριφύλλι είχε πανηγυρίσει
και τον περασμένο Φεβρουάριο την τελευταία του εκτός έδρας επικράτηση κόντρα
στο Βόλο.
Το 1-1 που ουσιαστικά έδωσε πνοή στους
πράσινους ήρθε στο 56' όταν ο Βιγιαφάνιες κράτησε όμορφα τη μπάλα, έκανε δύο τρεις ντρίπλες και με αυτοθυσία έδωσε στον
Λούντκβιστ. Ο Σουηδός είχε το χώρο, έκανε
το διαγώνιο σουτ και έφερε το ματς στα ίσια
με το πρώτο του φετινό γκολ.
Οι πράσινοι συνέχισαν να έχουν την υπεροχή και έψαχναν ένα γρήγορο δεύτερο γκολ.

Η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε για σπρώξιμο του Μασούρα πάνω στον Βράνιες και πέναλτι λίγο πριν
ο Ελ Αραμπί σκοράρει για το 2-1 του Ολυμπιακού.
Στο 34' της αναμέτρησης ανάμεσα στην ΑΕΚ και
τον Ολυμπιακό ο Βράνιες έπεσε στον αγωνιστικό
χώρο εντός περιοχής και ζήτησε πέναλτι από τον
διαιτητή του αγώνα αλλά το ματς συνεχίστηκε.
Η ΑΕΚ ουσιαστικά διαμαρτύρεται για σπρώξιμο
του Μασούρα εντός περιοχής στη φάση και μάλιστα αυτό ήταν και ποστάρισμα που έκανε στους
λογαριασμούς της στα σόσιαλ.

Ο Βιτάλ όμως δεν ενήργησε σωστά σε μια
γρήγορη αντεπίθεση του Παναθηναϊκού και
ο Γιοβάνοβιτς έριξε στο ματς τον Παλάσιος
αντί του Χατζηγιοβάνη. Λίγο αργότερα όμως
ο Σέρβος τεχνικός είδε τον Λούντκβιστ να
αποχωρεί τραυματίας και προχώρησε σε
διπλή αλλαγή με τους Μαουρίσιο και Αϊτόρ στην αναμέτρηση αντί των Βιτάλ και
Λούντκβιστ.
Και οι δύο έδωσαν πνοή στο ματς και ήταν
καθοριστικοί στην εξέλιξη του. Ο μεν Μαουρίσιο κέρδισε πέναλτι σε σύγκρουση με τον
Τζανετόπουλο μέσα στην περιοχή στο 83'
με τον Μακέντα να αναλαμβάνει την εκτέλεση του και να δίνει προβάδισμα στο τριφύλλι για το 2-1 του Παναθηναϊκού.
Στην επόμενη φάση οι πράσινοι βγήκαν
γρήγορα στην αντεπίθεση με τον Μακέντα
να δίνει στον Πέρεθ, αυτός με τη μία στον
Αϊτόρ που έφυγε από τα δεξιά, γύρισε προς
τον Μακέντα ο οποίος φάτσα με το τέρμα,
έδωσε στον Μαουρίσιο που πλάσαρε για το
3-1 του Παναθηναϊκού.

Σλόβαν Μπρατισλάβας - ΠΑΟΚ 0-0
Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να φύγει
νικητής από την Μπρατισλάβα
(0-0 με Σλόβαν) και να... κλειδώσει την πρόκριση, αλλά με βάση
το πρόγραμμα της τελευταίας
αγωνιστικής (υποδέχεται την
Λίνκολν και οι Σλοβάκοι παίζουν
στην Κοπεγχάγη) έχει τον πρώτο
λόγο της πρόκρισης. Ουσιαστικά
ο «Δικέφαλος» κρατάει την τύχη
(και την πρόκριση) στα χέρια του.
Ακόμη κι αν η Σλόβαν κερδίσει
στην Κοπεγχάγη, θα χρειάζεται
νίκη με +2 γκολ στην Τούμπα κόντρα στην πιο αδύναμη ομάδα του ομίλου.

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 1-0
Ο Ολυμπιακός με τον Τικίνιο - τιμωρό να
σκοράρει στο 90ο λεπτό επικράτησε 1-0
της Φενέρμπαχτσε και βλέπει και την 1η
θέση, αφού βρίσκεται στο -2 από την Άιντραχτ που ήρθε ισόπαλη με την Άντβερπ.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη
επικρατώντας 1-0 της Φενέρμπαχτσε για
την 5η αγωνιστική του Europa League
χάρη στο γκολ του Τικίνιο στο 90ο λεπτό.
Οι ερυθρόλευκοι, μετά την ισοπαλία της
Άιντραχτ με την Άντβερπ, κοιτάζει ακόμη
και την πρώτη θέση αφού βρίσκεται στο
-2 από τους Γερμανούς, ενώ έχει εξασφαλίσει τη 2η θέση που οδηγεί στα playoffs
με τους τρίτους του Champions League.
Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς είναι στην 2η
θέση με εννέα πόντους, στο -2 την Άιντραχτ

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Το πέναλτι
που ζήτησαν οι γηπεδούχοι πριν
το 1-2 των φιλοξενούμενων
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Φρακνφούρτης. Με νίκη του την τελευταία
αγωνιστική μπορεί να σκαρφαλώσει ακόμη
και πρώτος, αρκεί να ηττηθεί η ομάδα του
Γκλάσνερ από τη Φενέρμπαχτσε.

Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα 0-5:
Ζήλεψε και ο Άγιαξ
Ο ΠΑΣ Γιάννινα επικράτησε του Άρη με το εμφατικό
5-0, κάνοντας το τέλειο
παιχνίδι για τη δέκατη αγωνιστική της Super League
Interwetten, πετυχαίνοντας
έναν ιστορικό θρίαμβο.
Ο Άρης υποδέχθηκε τον
ΠΑΣ Γιάννινα στο Κλεάνθης Βικελίδης για τη δέκατη αγωνιστική της Super
League Interwetten, με τους
Ηπειρώτες να επικρατούν
με το εμφατικό 5-0 και να
ανεβαίνουν προσωρινά στην τέταρτη θέση
του βαθμολογικού πίνακα.
Οι Ηπειρώτες ήταν καταιγιστικοί και στα
δύο μέρη του γηπέδου, έκαναν το τέλειο
παιχνίδι, απενεργοποιώντας τον Άρη και

πετυχαίνοντας έναν ιστορικό θρίαμο.
Ο Σνάιντερ έβαλε μπροστά
στο σκορ τους Ηπειρώτες
στο πέμπτο λεπτό, ο οποίος
εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο
τη γλυκιά σέντρα του Σάλιακα από τα δεξιά και όντας
αφύλαχτος στο πρώτο δοκάρι, την έστειλε στο βάθος
της εστίας του Κουέστα.
Στο 35' και έπειτα από νέα
αντεπίθεση, ο Πίρσμαν
έβγαλε τον Μιλιντσεάνου
μέσα στην περιοχή σε πολύ πλεονεκτική
θέση, με καταπληκτική κάθετη πάσα και αυτός με ωραίο τελειώμα νίκησε τον Κουέστα
που βρήκε την μπάλα, αλλά δεν μπόρεσε
να την απομακρύνει.

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων
στη φάση των «16» του Κυπέλλου
Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων
της 6ης φάσης του Κυπέλλου
Ελλάδας, της φάσης των «16».
Οι πρώτες αναμετρήσεις, που
περιλαμβάνουν και τρεις αγώνες μεταξύ ομάδων της Super
League, θα πραγματοποιηθούν
την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου και
την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021.
Υπενθυμίζεται ότι από την παρούσα φάση ξεκινούν και οι
πρώτες τέσσερις ομάδες στη
βαθμολογία της περυσινής
Super League, που είχαν περάσει «μπάι»

από τον προηγούμενο γύρο.
Το πρόγραμμα:
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2021
15:00 Νίκη Βόλου - Παναιτωλικός
17:00 Άρης - ΟΦΗ
17:00 Λεβαδειακός - Ολυμπιακός
19:00 Παναθηναϊκός - Βόλος
20:15 ΑΕΚ - Κηφισιά
21:30 ΑΕΛ - ΠΑΟΚ
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2021
15:00 Άγιος Νικόλαος - Αναγέννηση Καρδίτσας
17:00 Λαμία - Ιωνικός 17.00

POLITICS
Ν. Δένδιας στη «Ν»: Διπλό μήνυμα σε Τουρκία και εταίρους
Συνέντευξη στον Μιχάλη Ψύλο
«Οι στρατηγικοί μας στόχοι απέναντι
στην Τουρκία μπορούν να συνοψιστούν
σε μία φράση: Δεν επιθυμούμε την κλιμάκωση, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθούμε απόπειρα σφετερισμού της
κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» τονίζει σε συνέντευξή του στη
«Ναυτεμπορική» ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Δένδιας.
«Επιθυμούμε την επίλυση της μοναδικής διαφοράς που έχουμε, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο
στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας» σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών, προειδοποιώντας ότι «η Συνθήκη
της Λωζάννης ισχύει, είτε αρέσει είτε δεν
αρέσει στην Τουρκία».
Κληθείς να σχολιάσει τη στάση της Ε.E.
έναντι της Άγκυρας, ο κ. Δένδιας τονίζει:
«Η Ε.Ε. έχει αποδειχτεί δυσκίνητη όσον
αφορά την ανάληψη αποφασιστικής δράσης έναντι της τουρκικής προκλητικότητας. Όμως η στάση αυτή αλλάζει. Και αυτό
είναι αποτέλεσμα όχι μόνο των τουρκικών
ενεργειών, αλλά κυρίως των συνεχών προσπαθειών μας να καλλιεργήσουμε διμερείς
σχέσεις ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης με τα
κράτη-μέλη». Προσθέτει, μάλιστα, πως «το
γεγονός και μόνο ότι την επόμενη εβδομάδα
θα ξεκινήσει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα συζήτηση για τη λήψη μέτρων εναντίον
της τουρκικής παραβατικότητας δείχνει ότι
το κλίμα γίνεται πιο βαρύ για την Τουρκία».
Απαισιόδοξος εμφανίζεται, πάντως, ο κ.
Δένδιας αναφορικά με το Κυπριακό. «Δυστυχώς δεν είμαι αισιόδοξος όσον αφορά
την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού»
τονίζει χαρακτηριστικά.
Ερωτηθείς για τη νέα κυβέρνηση που
συγκροτείται στη Γερμανία, ο υπουργός
Εξωτερικών σημειώνει ότι πρόθεσή του
είναι να καλλιεργήσει «σχέσεις κατανόησης και συνεργασίας με τον ή τη νέα
ομόλογό μου, καθώς και με το σύνολο των
πολιτικών δυνάμεων στη Γερμανία». Τονίζει,
πάντως, ότι τρία θέματα θα συνεχίσει να
θέτει μετ’ επιτάσεως: την πώληση οπλικών
συστημάτων στην Τουρκία, που ενέχουν
τον κίνδυνο να διαταράξουν την ισορροπία
δυνάμεων, την προάσπιση των αρχών και
αξιών της Ε.Ε. απέναντι στις συνεχείς τουρκικές προκλήσεις και την αναγνώριση από
τη Γερμανία του θετικού ρόλου που διαδραματίζει η Ελλάδα στις εξελίξεις στη Λιβύη.
Κληθείς, τέλος, να σχολιάσει τις εξελίξεις
στη Βόρεια Μακεδονία, ο κ. Δένδιας τονίζει ότι «η Συμφωνία των Πρεσπών δεσμεύει τις δύο χώρες και περιμένουμε από την
πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας την πλήρη,
συνεπή και καλή τη πίστει εφαρμογή της».

Η συνέντευξη του υπουργού
Εξωτερικών έχει ως εξής:
Κύριε υπουργέ, κάποιες από τις χώρες
που επισκεφθήκατε πρόσφατα αποτελούσαν και αποτελούν πεδίο παρέμβασης από άλλες δυνάμεις στην περιοχή

- ιδιαίτερα από τη γείτονα Τουρκία, που
ακολουθεί μια επεκτατική, νεο-οθωμανική πολιτική. Εσείς χαρακτηρίσατε σε
ομιλία σας την Τουρκία «περιφερειακό
ταραξία, που προσπαθεί να αναβιώσει
το νεο-οθωμανικό φάντασμα». Τι κλίμα
συναντήσατε;
«Είναι αλήθεια ότι ορισμένες από τις χώρες
τις οποίες επισκέφθηκα το τελευταίο διάστημα συνιστούν, εδώ και χρόνια, πεδίο για το
τουρκικό αφήγημα του “νεo-οθωμανισμού”.
Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Λιβύη, η οποία επηρεάζεται
άμεσα από την παρουσία τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων, καθώς και υποστηριζόμενων από αυτήν μισθοφόρων. Η Τουρκία,
όμως, προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή και σε άλλες χώρες του κόσμου, στις
οποίες παραδοσιακά δεν είχε ερείσματα,
όπως η Υποσαχάρια Αφρική.
Πριν από δύο δεκαετίες, η Τουρκία είχε 11
Πρεσβείες στην Αφρική. Σήμερα έχει 43.
Εντούτοις, τα ανοίγματα της χώρας μας,
όπως -για παράδειγμα- στην Υποσαχάρια
Αφρική, δεν γίνονται αποκλειστικά με γνώμονα την ανάσχεση της τουρκικής πολιτικής.
Η Ελλάδα, χώρα χωρίς αποικιακό παρελθόν, η οποία θέλει να προωθήσει τις διμερείς της σχέσεις και την πολυμερή συνεργασία στη βάση του διεθνούς δικαίου και με
πλήρη σεβασμό του Χάρτη του ΟΗΕ, αναζητά φυσικούς εταίρους ανά τον κόσμο.
Εταίρους που σέβονται, όπως και αυτή, το
διεθνές δίκαιο και επιθυμούν να καταστούν
πόλοι σταθερότητας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή τους.
Βρίσκουμε θετική ανταπόκριση στην προσέγγιση αυτή. Η Τουρκία, όμως, απουσιάζει
από τις συζητήσεις μας. Για παράδειγμα,
κατά την πρόσφατη επίσκεψη στη Ρουάντα,
οι επαφές μου επικεντρώθηκαν σε σειρά
ζητημάτων που δεν είχαν καμία σχέση με
την Τουρκία.
Αλλά ακόμα και σε χώρες όπου η τουρκική παρουσία είναι έντονη, για να επιστρέψω στο παράδειγμα της Λιβύης, η Ελλάδα
έχει καταφέρει να δημιουργήσει ερείσματα
και να γίνει αποδεκτή ως παράγοντας σταθερότητας, όπως αποδεικνύει η πρόσφατη
συμμετοχή μου στη Διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της χώρας στην Τρίπολη και,
βεβαίως, η πρόσφατη συμμετοχή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Διάσκεψη των Παρισίων για τη Λιβύη».
Με δεδομένο τον ρόλο της Γερμανίας
στην Ευρώπη, περιμένετε μια διαφορετική αντιμετώπιση της Τουρκίας από την
υπό συγκρότηση νέα κυβέρνηση στο Βερολίνο, υπό τον Όλαφ Σολτς;
«Θα μου επιτρέψετε να επισημάνω ότι είναι νωρίς να σχολιάζουμε την πολιτική της
νέας γερμανικής κυβέρνησης, πριν ακόμα
οριστούν τα μέλη της.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως δείχνουν τα
πράγματα, θα υπάρξει κυβερνητικός συνασπισμός τριών κομμάτων, τα οποία μάλιστα
έχουν αντίθετες απόψεις σε αρκετά ζητήματα, είναι πρώιμο να γίνονται προβλέψεις
αναφορικά με την εξωτερική πολιτική που
θα ακολουθήσει η νέα κυβέρνηση. Πρόθεσή
μου είναι να καλλιεργήσω σχέσεις κατανόησης και συνεργασίας με τον ή τη νέα ομόλογό μου, καθώς και με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων στη Γερμανία. Τα θέματα τα
οποία θα συνεχίσω να θέτω μετ’ επιτάσεως
είναι τρία.

Πρώτον, την πώληση οπλικών συστημάτων, τα οποία ενέχουν τον
κίνδυνο να διαταράξουν την ισορροπία δυνάμεων, όχι μόνο στο Αιγαίο, αλλά και στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, και να απειλήσουν
τη χώρα μας, αλλά και άλλες χώρες
της περιοχής, όπως -για παράδειγμα- την Αίγυπτο, το Ισραήλ και,
βεβαίως, την Κύπρο. Ιδιαίτερα τα
υποβρύχια προηγμένης τεχνολογίας T-214.
Δεύτερον, την ανάγκη η Γερμανία
να αναλάβει ηγετικό ρόλο, μαζί με
άλλες χώρες, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προάσπιση των αρχών και των
αξιών της τελευταίας απέναντι στις συνεχείς
τουρκικές προκλήσεις και παράνομες ενέργειες. Το ιστορικό της απερχόμενης γερμανικής κυβέρνησης ήταν στο συγκεκριμένο
θέμα, να το πω ευγενικά, απογοητευτικό.
Τρίτον, επιθυμούμε η Γερμανία, όπως έπραξαν η Γαλλία και η Λιβύη, να αναγνωρίσει
τον θετικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στις εξελίξεις στη Λιβύη. Να προσθέσω εδώ πως είναι σχεδόν βέβαιο ότι η νέα
γερμανική κυβέρνηση θα έχει περισσότερο
κριτική στάση απέναντι στην Τουρκία όσον
αφορά την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, καθώς και την πορεία εκδημοκρατισμού και την κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων».
Μιας και μιλάμε για την Τουρκία, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα μια κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα στο
Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι ο πρόεδρος Ερντογάν ποντάρει στην πόλωση
για εσωτερικούς λόγους. Οι διερευνητικές επαφές συνεχίζονται κατά καιρούς,
αλλά χωρίς πρακτικά αποτελέσματα. Τι
περιμένετε από πλευράς Τουρκίας;
«Οι στρατηγικοί μας στόχοι απέναντι στη
γείτονα μπορούν να συνοψιστούν σε μία
φράση: Δεν επιθυμούμε την κλιμάκωση,
αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθούμε απόπειρα σφετερισμού της κυριαρχίας και των
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Παράλληλα, επιθυμούμε την επίλυση της μοναδικής
διαφοράς που έχουμε, την οριοθέτηση της
υφαλοκρηπίδας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο στη βάση του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του διεθνούς δικαίου της
θάλασσας.
Δεν έχουμε, όμως, ψευδαισθήσεις. Η Τουρκία, δυστυχώς, συνεχίζει να μην αποδέχεται
τους βασικούς κανόνες διεθνούς συμπεριφοράς και, παράλληλα, καλλιεργεί μια επιθετική ρητορική, η οποία βαίνει πολύ πέραν
αυτού που θα μπορούσε να είναι διπλωματικά αποδεκτό. Δεν θα πέσουμε όμως στην
παγίδα να αντιδράσουμε σπασμωδικά. Βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση, οικοδομούμε συμμαχίες με φίλους και εταίρους και
ενισχύουμε τη δύναμη αποτροπής μας. Παράλληλα, όμως, εφόσον η Τουρκία ασπαστεί το διεθνές δίκαιο, είμαστε πάντα πρόθυμοι για έναν εποικοδομητικό διάλογο».
Κύριε υπουργέ, το 2023 θα γίνουν προεδρικές εκλογές στη γείτονα χώρα -με
ό,τι αυτό σημαίνει για το πολιτικό κλίμα-,
ενώ συμπληρώνονται και 100 χρόνια
από τη Συνθήκη της Λωζάννης. Βλέπετε
να θέσει εκ νέου ο πρόεδρος Ερντογάν

θέμα αναθεώρησής της;
«Η ερώτησή σας θέτει ορισμένα νομικά,
αλλά και πολιτικά ζητήματα.
Πρώτον, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να
αναθεωρηθούν διατάξεις που να αφορούν
τον καθορισμό συνόρων. Κάτι τέτοιο θα
ήταν αντίθετο με τη θεμελιώδη αρχή του
διεθνούς δικαίου “Οι συμφωνίες πρέπει να
τηρούνται”.
Δεύτερον, η συνθήκη της Λωζάννης έχει
ήδη αναθεωρηθεί όσον αφορά το καθεστώς
των Στενών με τη Σύμβαση του Μοντρέ, η
οποία όμως δεν επηρέασε καθόλου την οριοθέτηση των συνόρων.
Τρίτον, η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923
συνάφθηκε μεταξύ των Συμμάχων στον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Μεγάλης Βρετανίας, με τη διάδοχο της ηττημένης
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την Τουρκία.
Καμία από τις ανωτέρω χώρες, πλην βεβαίως της Τουρκίας, δεν έχει εκφράσει την παραμικρή πρόθεση να ζητήσει αναθεώρηση
της Συνθήκης.
Η Συνθήκη της Λωζάννης ισχύει είτε αρέσει είτε δεν αρέσει στην Τουρκία».
Η Ελλάδα, διαχρονικά, έχει καταφέρει να
μετατρέψει ένα κατεξοχήν διμερές θέμα
σε ευρωπαϊκό, με αποτέλεσμα τα ελληνοτουρκικά ζητήματα να είναι πλέον ευρωτουρκικά. Πρακτικά, όμως, βλέπουμε
την Ε.Ε. να διστάζει να λάβει ουσιαστικά
μέτρα για την αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας. Τη στιγμή, μάλιστα, που όλοι συμφωνούν ότι οι τουρκικές ενέργειες είναι εντελώς απαράδεκτες
και καταπατούν κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου και της κοινής λογικής.
Πού το αποδίδετε;
«Έχετε δίκιο. Η Ε.Ε. έχει αποδειχτεί δυσκίνητη όσον αφορά την ανάληψη αποφασιστικής δράσης έναντι της τουρκικής
προκλητικότητας.
Αυτό σχετίζεται με παραδοσιακά οικονομικά
συμφέροντα ορισμένων κρατών-μελών, τα
οποία έχουν επενδύσει κυριολεκτικά και μεταφορικά στην Τουρκία. Παράλληλα, αρκετά
από αυτά πιστεύουν ότι η Τουρκία, σύμμαχος εντός του ΝΑΤΟ εδώ και σχεδόν 7 δεκαετίες, πρέπει να παραμείνει προσδεδεμένη
στο άρμα της Δύσης.
Όμως η στάση αυτή αλλάζει. Και αυτό είναι αποτέλεσμα όχι μόνο των τουρκικών
ενεργειών, αλλά κυρίως των συνεχών προσπαθειών μας να καλλιεργήσουμε διμερείς
σχέσεις ειλικρίνειας και εμπιστοσύνης με τα
κράτη-μέλη.
Στις επαφές μου βλέπω αυξανόμενο προβληματισμό όσον αφορά τη στάση της
Τουρκίας, ακόμα και από χώρες

συνεχίζεται στη σελίδα 29
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Ακροάσεις για έλληνες ή αλλοδαπούς μουσικούς
που ζουν στην Ελλάδα και για Έλληνες του εξωτερικού
Έναρξη: μέσα Νοεμβρίου 2021
Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο
πλαίσιο της υποστήριξης δημιουργών και ερμηνευτών, επεκτείνει και
αναβαθμίζει το πρόγραμμα «Το Μέγαρο ακούει» της σειράς ΓΕΦΥΡΕΣ,
σε συνεργασία με την Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής (ΕΔΕΜ), και
διευρύνει τις Ανοιχτές Πλατφόρμες
με ψηφιακές και φυσικές ακροάσεις.
Οι Ανοιχτές Πλατφόρμες, μια πολύ σημαντική θεσμική πρωτοβουλία του Μεγάρου,
αρχίζουν στα μέσα Νοεμβρίου. Οι ακροάσεις θα γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα είτε με φυσική παρουσία στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, είτε διαδικτυακά, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων
14/2/2022. Με αυτό τον τρόπο, ο θεσμός
είναι ανοιχτός σε έλληνες καλλιτέχνες από
όλη τη χώρα αλλά και το εξωτερικό καθώς
και σε αλλοδαπούς μουσικούς που ζουν και
εργάζονται στην Ελλάδα χωρίς όριο ηλικίας, ανεξάρτητα από το αν ή σε ποια εταιρεία διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων
ανήκουν.
Στις φυσικές και διαδικτυακές ακροάσεις
μπορούν να λάβουν μέρος φωνητικά ή
οργανικά σχήματα που αποτελούνται από
τουλάχιστον 3 άτομα. Σε ό,τι αφορά τις φυσικές ακροάσεις, ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 16, ενώ στις διαδικτυακές
δεν υπάρχει όριο. Σε ειδικές περιπτώσεις
μπορούν ακόμη να πάρουν μέρος αλλοδαποί μουσικοί που είναι εγκαταστημένοι
και δραστηριοποιούνται καλλιτεχνικά στη
χώρα μας.

συνέχεια από τη σελίδα 28
οι οποίες διατηρούν στενές σχέσεις με την
Άγκυρα. Το γεγονός και μόνο πως την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει στα αρμόδια
ευρωπαϊκά όργανα συζήτηση για τη λήψη
μέτρων εναντίον της τουρκικής παραβατικότητας δείχνει ότι το κλίμα γίνεται πιο βαρύ
για την Τουρκία.
Και βεβαίως να επισημάνω ότι όσον αφορά
ειδικότερα το ζήτημα της εργαλειοποίησης
του μεταναστευτικού - προσφυγικού, αυτό
δεν είναι ένα ζήτημα μεταξύ συγκεκριμένων
κρατών-μελών και της Τουρκίας.
Είναι κατεξοχήν ευρω-τουρκικό ζήτημα και
θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά
υπ’ αυτό το πρίσμα. Τα εξωτερικά σύνορα
της Ελλάδας και της Κύπρου είναι και ευρωπαϊκά σύνορα.
Παράλληλα, η Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου.
Ως εκ τούτου, η μη συμμόρφωση με αυτό
από την πλευρά της Τουρκίας είναι ευρωπαϊκό ζήτημα».
Την Παρασκευή ήταν στην Αθήνα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών έπειτα από
αρκετό καιρό. Τι σηματοδοτεί η επίσκεψη αυτή;
«Με τον Γάλλο ομόλογό μου Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν συναντιόμαστε πολύ συχνά, στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με άλλες αφορμές. Όπως την υπογραφή της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας και πιο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 14 Φεβρουαρίου 2022
Fonέs–Marina Satti, Manouchodrome,
Maracatu, Polis Ensemble, The Music
Virus Band κ.ά.

Ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, την αυθεντικότητα, την τεχνική και ερμηνευτική
αρτιότητα, την ενορχήστρωση, την πρωτοτυπία της διασκευής, όπου αυτή απαιτείται,
και στη δημιουργική σύνδεση μουσικής και
κειμένου, όσον αφορά τα τραγούδια. Στα
φωνητικά έργα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η
ελληνική ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.
Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να
υποστηριχτεί έμπρακτα όλο το μουσικό δυναμικό. Σε πρώτη φάση, δίνεται βήμα σε δημιουργούς και ερμηνευτές και ακούγεται το
έργο τους στις ακροάσεις. Σε δεύτερη φάση,
οι καλλιτέχνες προβάλλονται στο φιλόμουσο κοινό και αποκτούν πρόσβαση σε ένα
ευρύ δίκτυο μουσικών δράσεων (συναυλίες,
ηχογραφήσεις, προώθηση στα social media
κ.λπ.).

Καλλιτεχνική επιτροπή
αξιολόγησης:

Γιάννης Βακαρέλης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
Δήμητρα Γαλάνη, ερμηνεύτρια–συνθέτις,
μέλος ΕΔΕΜ
Σταύρος Λάντσιας, πιανίστας–συνθέτης,
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
πρόσφατα τη Διάσκεψη για τη Λιβύη.
Άλλωστε, η συμφωνία με τη Γαλλία προέκυψε έπειτα από διετή διαπραγμάτευση με
τον Γάλλο ομόλογό μου.
Όμως, η επίσκεψή του στην Αθήνα είχε διπλό συμβολισμό. Από τη μία πλευρά, υπογράμμισε την έναρξη της de facto εφαρμογής της συμφωνίας αυτής και από την άλλη
επιβεβαίωσε την πλήρη σύγκλιση απόψεων σε όλα τα βασικά ζητήματα. Η Γαλλία
είναι ένας διαχρονικός σύμμαχος και πολύ
στενός φίλος της χώρας μας. Παράλληλα,
ο Γάλλος υπουργός συμμετείχε στην τετραμερή συνάντηση, μαζί με τους ομολόγους
μας από την Κύπρο και την Αίγυπτο. Μετά
τη συνάντηση που είχαμε στο Κάιρο τον
Ιανουάριο του 2020, ήταν η πρώτη φορά
που συναντηθήκαμε πάλι γύρω από το ίδιο
τραπέζι. Επιβεβαιώσαμε την πλήρη ταύτιση
απόψεων όσον αφορά τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Λιβύη. Και τονίσαμε
ότι η τουρκική παρανομία δεν πρέπει και
δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα είχα συναντήσεις με
τους υπουργούς Εξωτερικών και των πέντε
μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΗΠΑ, Ρωσία, Γαλλία, Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο), με τους τρεις εκ των οποίων
υπέγραψα μάλιστα, για λογαριασμό της
κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας,
σημαντικές διμερείς συμφωνίες.
Πρόκειται για μία ακόμη απόδειξη ότι η Ελλάδα σήμερα, με αναβαθμισμένη την παρουσία της διεθνώς, έχει και λόγο, και ρόλο

ΕΔΕΜ
Δημήτρης Μαραγκόπουλος, συνθέτης, επικεφαλής της ΣΕΙΡΑΣ Γέφυρες
Η επιτροπή αξιολόγησης θα είναι ανοιχτή,
με μια σφαιρική προσέγγιση, σε πρωτότυπες συνθέσεις, μεταγραφές, διασκευές,
δημιουργικές και καινοτόμες ερμηνείες από
όλο το φάσμα μουσικής, όπως ενδεικτικά
έντεχνη «κλασική» μουσική (αναγεννησιακή μέχρι και 21ο αιώνα), θρησκευτική,
έθνικ, παραδοσιακή, τζαζ, ροκ, σύγχρονα
μουσικά ρεύματα όπως mouth beat, body
percussion, μίνιμαλ, μιούζικαλ και τραγούδια με ελληνικό ή ξένο στίχο.

Η βασική καινοτομία όμως που αναβαθμίζει πλήρως τον θεσμό, αυτή τη χρονιά,
–πέρα από τη συνεργασία του Μεγάρου με την Ένωση Δικαιούχων Έργων
Μουσικής (ΕΔΕΜ)– είναι το γεγονός ότι
έλληνες και αλλοδαποί μουσικοί από
όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά
και αλλοδαποί μουσικοί εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα μπορούν, χάρη στη διαδικτυακή ακρόαση, να παρουσιάσουν
το έργο τους στις Ανοιχτές Πλατφόρμες. Ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα,
εφόσον το επιλέξουν, να παρουσιάσουν
τη δουλειά τους ζωντανά, με φυσική παρουσία, στο Μέγαρο, έναν χώρο φιλοξενίας ανοιχτό όχι μόνο σε αναγνωρισμένους
καλλιτέχνες υψηλού επιπέδου, αλλά και
πρόθυμο να αφουγκραστεί τον ήχο ενός εγχώριου μουσικού δυναμικού που διαρκώς
εμπλουτίζεται.
Δείτε τους όρους συμμετοχής και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο παρακάτω link:
https://www.megaron.gr/seira-gefyresanoixtes-platformesto-megaro-akouei/

Τα προηγούμενα χρόνια, οι Ανοιχτές
Πλατφόρμες, μέσω ακροάσεων, επέλεξαν συγκροτήματα που εμφανίστηκαν στη
συνέχεια στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
όπως οι After8, Athens Tango Ensemble,
Caja Secreta, Choir on the Stairs, Dretta,
Guitar-4tune, Fle[x] String Ensemble,

Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων, θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ:
https://www.megaron.gr/metraprolipsis-kata-tou-covid-19-sto-megaromousikis-athinon/

στις περιφερειακές εξελίξεις».

Η Ελλάδα, πάντα σε στενό συντονισμό με
την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνεχίσει να
εργάζεται για την επίλυση του Κυπριακού
στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Δεν είμαι αισιόδοξος για την προοπτική
επίλυσης του Κυπριακού
Θα ήθελα να σταθούμε στο Κυπριακό. Η
Τουρκία μιλά πλέον μόνο για «δύο κράτη» στην Κύπρο. Πρόσφατα, ο πρόεδρος
Ερντογάν εξέφρασε την πεποίθηση ότι
σύντομα θα καλέσει το ψευδοκράτος
σαν… «τουρκικό κράτος» στην Ένωση
των Τουρκόφωνων Χωρών. Μπορείτε να
είστε αισιόδοξος ότι θα αλλάξει στάση
η Άγκυρα και θα σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ;
«Η απάντησή μου θα είναι εξαιρετικά σύντομη και απλή: δυστυχώς δεν είμαι αισιόδοξος όσον αφορά την προοπτική επίλυσης
του Κυπριακού. Το μοναδικό πλαίσιο είναι
αυτό που ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Δεν τίθεται καν ζήτημα
συζήτησης, πόσω μάλλον αποδοχής μιας
επίλυσης εκτός του πλαισίου αυτού.
Τον περασμένο Απρίλιο πέρασα τρεις, δύσκολες ημέρες κλεισμένος σε ένα υπόγειο
στη Γενεύη, στην άτυπη συνάντηση που
είχε συγκαλέσει ο γενικός γραμματέας του
ΟΗΕ με τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, των Τουρκοκυπρίων και των τριών
εγγυητριών δυνάμεων.
Αυτά που άκουσα από την τουρκική και
την τουρκοκυπριακή πλευρά δυστυχώς με
κατέστησαν πλήρως απαισιόδοξο. Η τουρκική και κατ’ επέκταση η τουρκοκυπριακή
πλευρά επέμεναν σε μια ρητορική η οποία
ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα.

Η Συμφωνία των Πρεσπών δεσμεύει τις
δύο χώρες
Κύριε υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τις εξελίξεις στη Βόρεια
Μακεδονία. Πόσο μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή της Συμφωνίας των
Πρεσπών;
«Προφανώς από θέση αρχής δεν πρόκειται να σχολιάσω τις εσωτερικές εξελίξεις
σε καμία χώρα, πολλώ δε μάλλον σε μία
γειτονική.
Βεβαίως, να υπενθυμίσω, για μία ακόμα
φορά, έναν βασικό κανόνα. Στις δημοκρατικές κοινωνίες οι κυβερνήσεις έρχονται και
φεύγουν, τα κράτη και οι υποχρεώσεις που
αναλαμβάνουν, όμως, μένουν. Κάτι που,
ασφαλώς, ισχύει ακόμα περισσότερο για τις
διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις, οι οποίες εξακολουθούν να δεσμεύουν τα κράτη
ανεξάρτητα από την εναλλαγή των κυβερνήσεων. Επομένως, θα είμαι ξεκάθαρος: Η
Συμφωνία των Πρεσπών δεσμεύει τις δύο
χώρες και περιμένουμε από την πλευρά της
Βόρειας Μακεδονίας την πλήρη, συνεπή και
καλή τη πίστει εφαρμογή της. Είναι ένα μήνυμα που επαναλαμβάνω διαρκώς στους
συνομιλητές μου από τη χώρα αυτή».
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«… διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω»;
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Κατά Λουκά, κεφ. 18:18-27)

ΠΕΡΙ ΖΩΗΣ ΑΙΩΝΙΟΥ
Κάποιος άρχων, νοσταλγός της αιωνίου ζωής, ερώτησε τον Ιησούν τι να κάνει
για να την κληρονομήσει. Τι είναι όμως η αιώνιος ζωή;
Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον αναφέρεται ότι,
αιώνιος ζωή είναι το να αποκτήσουν οι άνθρωποι, αληθή και τέλεια γνώση αυτού, του
μόνου αληθινού Θεού και του Ιησού Χριστού,
τον οποίον ο Θεός Πατέρας απέστειλε στον
κόσμο (Ιωαν. 17:3). Και όχι μόνον ο Πατήρ
Θεός απέστειλε τον Υιόν Του εις τον κόσμον,
από πολλή αγάπη προς αυτόν, αλλά και τον
παρέδωσε σε θάνατο, για να μην απολεσθεί
κάθε άνθρωπος που πιστεύει σ’Αυτόν, αλλά
να έχει ζωήν αιώνιον (Ιωαν. 3:16). Εκείνος
που πιστεύει και τηρεί τον λόγον του Θεού
δεν χάνεται από τον θάνατον που προκαλεί
το δηλητήριον του νοητού όφεως, η αμαρτία,
αλλά θα έχει ζωήν αιώνιον (Ιωαν. 3:15). Ο Κύριος μας βεβαιώνει με όλην την αλήθεια, ότι
ο Πατήρ παρεχώρησε όλες τις εξουσίες στον
Υιό και συνεπώς εκείνος, ο οποίος ακούει και
αποδέχεται την διδασκαλία του και πιστεύει
στον Πατέρα Του, ο οποίος τον έστειλε, από
της στιγμής που επίστευσεν έχει ζωήν αιώνιον και δεν υποβάλλεται σε κρίση, αλλά έχει
από τώρα απαλλαγεί από τον πνευματικόν
θάνατο, που προκαλεί η απιστία και η αμαρτία, και μεταβεί στην αθάνατον και αιώνιον
ζωήν (Ιωαν. 5:24). Τα λόγια του Χριστού είναι
λόγια στα οποία ενοικεί το ζωοποιών Πνεύμα του Θεού και γι’αυτό είναι μεταδοτικά της
ζωής (Ιωαν. 6:63). Ο Σίμων Πέτρος, ο οποίος
επίστευσε στους ζωοποιούς λόγους του Χριστού, είπε: «Κύριε, προς ποίον άλλον διδάσκαλον να απέλθωμεν; Συ έχεις λόγια που
έχουν μέσα των ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. 6:48).
«Εκείνος που πιστεύει στον Υιόν έχει από
τώρα ζωήν αιώνιον, εκείνος δε που απειθεί
στον Υιόν, δεν θα ιδεί ποτέ την ευτυχή και
μακαρία ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει
επάνω του για πάντα» (Ιωάν. 3:36). Ο Ιησούς
Χριστός είναι η Ανάσταση και η Ζωή» (Ιωαν.
11:25). Γι’αυτό όποιος αφοσιώνεται σ’Αυτόν,
ως ανταμοιβήν δίνει ζωήν αιώνιον και δεν θα
απολεσθεί εις τον αιώνα (Ιωαν. 10:28). Εκείνος ο άνθρωπος όμως που αφοσιώνεται σ’
Αυτόν αφοσιώνεται από πολλή αγάπη και τηρεί όλες τις εντολές του Θεού. «Εάν αγαπάτε
με, λέγει, τας εντολάς τας εμάς τηρήσατε»
(Ιωάν. 14:15). Δεν αρκεί, λοιπόν, απλώς να
πιστεύει ο άνθρωπος στην ύπαρξη του Θεού,

αλλά και να τηρεί πιστά τις εντολές του Θεού
που είναι ο τρόπος με τον οποίον θα μπορεί
να αγιάζεται «εν αληθεία» (Ιωαν. 17:19). Διότι
μόνον «οι καθαροί τη καρδία... τον Θεόν όψονται». Και πρέπει να διατηρούμε τα ενδύματα
της ψυχής καθαρά κι αυτά να τα στρώνουμε
να περιπατεί επάνω ο Κύριος. Κι όχι μόνον
τα ενδύματα της ψυχής να διατηρούμε καθαρά και αλέκιαστα από αμαρτίες, αλλά να
προσκαλούμε τακτικά τον Κύριο να έρχεται
να μένει μέσα μας για να έχουμε ζωή. «Εάν
μη φάγητε τη σάρκα του υιού του ανθρώπου
και πίητε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν
εαυτοίς» (Ιωάν. 6:53). Εάν λέγει, δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν
πίετε το αίμα Του δεν είναι δυνατόν να έχετε
ζωή μέσα σας. Είσθε δηλαδή στην ουσία πεθαμένοι, μας λέγει ο Κύριος. «Όποιος (όμως)
τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου,
τα οποία προσφέρονται στο μυστήριο της
Θείας Ευχαριστίας, και δι’αυτών γίνεται κοινωνός και συμμέτοχος της ζωής μου και της
θυσίας μου, έχει ήδη από τώρα ζωήν αιώνιον
και εγώ θα αναστήσω αυτόν κατά την εσχάτην της κρίσεως ημέραν (Ιωάν. 6:54). Και πιο
κάτω λέγει:» Καθώς ο Πατήρ, ο Οποίος είναι
η αυτοζωή, διότι έχει ο ίδιος εκ της φύσεώς
του την ζωήν, με απέστειλεν εις τον κόσμον,
και εγώ ως γνήσιο γέννημα εκ της φύσεως
του Πατρός έχω και ως άνθρωπος την ζωήν,
την οποίαν αντλώ από τον Πατέρα μου, και
εκείνος ο οποίος τρώγει και ενώνεται μαζί
μου διά του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας θα ζήσει, διότι εγώ θα μεταδώσω σ’αυτόν
τη δική μου ζωή» (Ιωάν. 6:57). Ο Χριστός είναι ο άρτος ο αληθινός, ο οποίος κατέβηκε
από τον ουρανό. Ο τρώγων αυτόν, τον άρτον
δεν θα πεθάνει (πνευματικά) αλλά θα ζήσει
αιωνίως (Ιωάν. 6:58).
Ο άρχων της σημερνής ευαγγελικής περικοπής, ο νοσταλγός αυτός της αιωνίου ζωής,
εγνώριζε φαίνεται, από τις γραφές ότι η ζωή
του ανθρώπου δεν τελειώνει με τον θάνατο.
Η ψυχή του ανθρώπου καλή ή κακή ποτέ δεν
πεθαίνει. Η ψυχή δεν είναι ύλη. Είναι πνοή
Θεού. Είναι εικόνα του Δημιουργού. Ο θάνατος δεν είναι το τέρμα. Είναι η αφετηρία για
μία νέα ζωή. Είναι θάνατος που οδηγεί στην
αθανασία.
Αιώνιος ζωή σημαίνει ζωή ατελείωτη με αιώνια αγαθά τα οποία δεν μπόρεσε κανείς να
περιγράψει. μια ζωή απέραντη και μακάρια

1 Τετάρτη

Πρ. Ναούμ /
Αγ. Φιλαρέτου
του Ελεήμονος

που η καλή ψυχή θα τα απολαμβάνει. Αιώνια ζωή είναι η
ουράνια Βασιλεία του Θεού,
είναι η πατρίδα του πιστού Χριστιανού. Αλλά χρειάζεται το διαβατήριο να είναι σφραγισμένο
με την σφραγίδα «Πνεύματος
Αγίου». Φυσικά την επήραμε
κατά την ημέρα του Αγίου Βαπτίσματός μας. Αλλά μήπως
έχει ξεθωριάσει; Μήπως χρειάζεται ανανέωση; Προετοιμαζόμαστε; Αγωνιζόμαστε; Επιδιώκουμε το «καθ’ ομοίωσιν;»
Ανεβαίνομε τα σκαλοπάτια της
αρετής; Της Αγιότητος; Αντιγράφομε τον Ιησού στη ζωή
μας; Στον κόσμο αυτό, όλο πρέπει να τα βλέπουμε με το πρίσμα της αιωνιότητος.
Κάθε μέρα ο άνθρωπος κοιτάζει προς τον ουρανό. Η πίστη στην ύπαρξη μιας άλλης ζωής
ύστερα από τον θάνατο είναι έμφυτη στις ανθρώπινες καρδιές.
Κάθε ξενιτεμένος νοσταλγεί την πατρίδα του.
Την έχει βαθειά στην καρδιά του. Την αγαπά.
Ποθεί να γυρίσει πίσω. Εμείς άραγε, νοιώθουμε έντονη την νοσταλγία της ουράνιας

2 Πέμπτη

Πρ. Αββακούμ /
Αγ. Αββακούμ του
Κυπρίου / Κυρίλλου
του Φιλεώτου /
Μυρόπης
/ Ιωάννου ερημίτου

πατρίδος μας; Θέλομε να ενωθούμε με τον
Δημιουργό μας; Τον Κύριό μας που έχυσε το
αίμα Του επάνω στο θυσιαστήριο του Σταυρού για να μας καθαρίσει και μας αγιάσει και
μας σώσει; Νοσταλγούμε τη χαρά τ’ ουρανού;
Ο Κύριος θα έλθει σαν κλέπτης. Η σάλπιγγα του Θεού θα ηχήσει κι όλοι οι άνθρωποι
θ’ αναστηθούν. Είμαστε συνάνθρωπέ μου,
έτοιμοι για την ώρα εκείνη; Για την αιώνια
ζωή;
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25 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή
της στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε
την 25η Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για
την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
για να αναδείξει ένα σημαντικό πρόβλημα
με παγκόσμια διάσταση. Η Ημέρα αυτή είχε
καθιερωθεί ήδη από το 1981 από γυναικείες
οργανώσεις, σε ανάμνηση της φρικτής δολοφονίας των τριών αδελφών Μιραμπάλ,
πολιτικών αγωνιστριών από την Δομινικανή Δημοκρατία, με διαταγή του δικτάτορα
Τρουχίλο στις 25 Νοεμβρίου 1960.
Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών
αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνιστά εκδήλωση
των ιστορικά άνισων σχέσεων ισχύος μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, οι οποίες
έχουν οδηγήσει σε επικυριαρχία και διακρίσεις κατά των γυναικών από τους άνδρες
και στην παρακώλυση της πλήρους προόδου των γυναικών . Αποτελεί επίσης έναν
από τους ζωτικής σημασίας κοινωνικούς
μηχανισμούς μέσω των οποίων οι γυναίκες
εξαναγκάζονται σε υποδεέστερη θέση σε
σύγκριση με τους άνδρες.
Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη από
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων (FRA,2014), περίπου 13 εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ΕΕ) έχουν πέσει θύματα σωματικής βίας,
ήτοι ποσοστό 7 % των γυναικών ηλικίας
18–74 ετών, 3,7 περίπου εκατομμύρια γυναίκες έχουν υποστεί σεξουαλική βία ήτοι
ποσοστό 2 % των γυναικών ηλικίας 18–74

ετών. Μία στις 20 γυναίκες (5 %) έχει πέσει
θύμα βιασμού από την ηλικία των 15 ετών
και άνω και 18 % των γυναικών έχουν πέσει θύματα εξακολουθητικής παρενόχλησης
από την ηλικία των 15 ετών και άνω. Επίσης, περίπου το 12 % των γυναικών έχουν
βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης ή κάποιο συναφές περιστατικό
από κάποιον ενήλικα πριν από την ηλικία
των 15 ετών. Και τέλος, το ήμισυ όλων των
γυναικών στην ΕΕ (53 %) αυτοπεριορίζουν
τις μετακινήσεις τους στον δημόσιο χώρο
από φόβο μήπως υποστούν σωματική ή
σεξουαλική κακοποίηση.
Την πρώτη περίοδο της πανδημίας του
Covid-19, η βία κατά των γυναικών χαρακτηρίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης
ως η «σκιώδης πανδημία». Η πρόεδρος της
GREVIO 3 , Marceline Naudi σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι «για πολλές γυναίκες
και παιδιά, το σπίτι δεν είναι ένα ασφαλές
μέρος», δεδομένου ότι οι πολιτικές απομόνωσης και περιορισμού που εφαρμόστηκαν
από τα κράτη προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διάδοση του κορωνοϊού, για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας είχε ως συνέπεια
την περαιτέρω αύξηση του κινδύνου και την
έκθεσή τους σε όλες τις μορφές έμφυλης και
ενδοοικογενειακής βίας λόγω του περιορισμού της μετακίνησής τους και της συγκατοίκησης συνεχώς με τον κακοποιητή τους.
Ο κίνδυνος αυτός υπήρξε ακόμη μεγαλύτερος για γυναίκες και κορίτσια ευάλωτων

κοινωνικών
ομάδων,
όπως για παράδειγμα
οι γυναίκες προσφύγες
και αιτούσες άσυλο, μετανάστριες, γυναίκες με
αναπηρία, ηλικιωμένες
γυναίκες κ.α.
‘‘13 εκατομμύρια γυναίκες στην Ευρώπη έχουν
πέσει θύματα σωματικής
βίας’’

Το μήνυμα του
Ο.Η.Ε.

Με αφορμή τη Διεθνή
Ημέρα για την Εξάλειψη
της Βίας κατά των Γυναικών, ο Αντόνιο Γκουτέρες,
Γενικός Γραμματέας των
Ηνωμένων Εθνών έστειλε το ακόλουθο μήνυμα:
‘‘Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι μια παγκόσμια
πανδημία. Είναι μια ηθική προσβολή για
όλες τις γυναίκες και τα κορίτσια, ένα σημάδι ντροπής για όλες μας τις κοινωνίες και
ένα σημαντικό εμπόδιο για μια συνεκτική,
ισότιμη και αειφόρο ανάπτυξη. Στον πυρήνα της, η βία κατά των γυναικών και των
κοριτσιών είναι η εκδήλωση μιας βαθιάς έλλειψης σεβασμού – μιας αποτυχίας των ανδρών να αναγνωρίσουν την εγγενή ισότητα
και αξιοπρέπεια των γυναικών. Πρόκειται
για ένα ζήτημα θεμελιωδών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Η βία μπορεί να λάβει πολλές μορφές – από
εγχώριες επιθέσεις έως την εμπορία ανθρώπων, από την σεξουαλική βία σε εμπόλεμες
ζώνες μέχρι τον γάμο παιδιών, ακρωτηριασμό γεννητικών οργάνων και γυναικοκτονία. Βλάπτει το άτομο και έχει σοβαρές συνέπειες για τις οικογένειες και την κοινωνία.

Πρόκειται επίσης για
ένα πολιτικό ζήτημα. Η
βία κατά των γυναικών
συνδέεται με ευρύτερα
θέματα εξουσίας και
ελέγχου στις κοινωνίες μας. Ζούμε σε μια
κοινωνία που κυριαρχείται από άνδρες. Οι
γυναίκες γίνονται ευάλωτες στη βία μέσω
των πολλαπλών τρόπων με τους οποίους
τις κρατάμε άνισες.
Κατά το παρελθόν
έτος, παρατηρήσαμε
αυξημένη προσοχή σε
μία εκδήλωση αυτής
της βίας. Η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί βίωμα των περισσότερων γυναικών σε
κάποιο σημείο της ζωής τους. Η αυξανόμενη δημοσιοποίηση από γυναίκες από όλες
τις περιοχές και όλα τα κοινωνικά στρώματα
φέρνει στο φως το μέγεθος του προβλήματος και καταδεικνύει τη δύναμη των γυναικείων κινημάτων να κινητοποιήσουν για να
οδηγήσουν τη δράση και την ευαισθητοποίηση που απαιτείται για την εξάλειψη της παρενόχλησης και της βίας παντού.
Φέτος, η παγκόσμια εκστρατεία UNiTE των
Ηνωμένων Εθνών για τον τερματισμό της
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών
υπογραμμίζει την υποστήριξή μας προς
τους επιζώντες και τους υπερασπιστές με
θέμα «Orange the World: #HearMeToo».
Με το πορτοκάλι ως ενοποιημένο χρώμα
αλληλεγγύης, το hashtag #HearMeToo σχεδιάστηκε για να στείλει ένα σαφές μήνυμα:
η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών
πρέπει να τελειώσει τώρα και όλοι πρέπει
να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο.
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