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Δημοτικές εκλογές Τορόντο 2022
Ποιοι είναι οι Υποψήφιοι
Με τις προετοιμασίες για τις δημοτικές εκλογές του 2022 σε πλήρη εξέλιξη, το Toronto Elections
υπενθυμίζει στους δικαιούχους ψηφοφόρους σημαντικές προθεσμίες για ψηφοφορία μέσω
ταχυδρομείου και προσθήκες και ενημερώσεις καταλόγων ψηφοφόρων. Βασικές
ημερομηνίες, στατιστικά στοιχεία, πληροφορίες καταλληλότητας ψηφοφόρων.
Οι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν για να εκλέξουν έναν δήμαρχο, 25 δημοτικούς
συμβούλους και 39 σχολικούς διαχειριστές σε τέσσερα σχολικά συμβούλια

Οντάριο: Προγράμματα οικονομικής
υποστήριξης σε άτομα που
αναζητούν καλύτερη εργασία
Για να βοηθήσει περισσότερα από αυτά τα άτομα να εξασφαλίσουν
σταθερές, ανταποδοτικές σταδιοδρομίες, η κυβέρνηση ενσωματώνει
το Ontario Works Employment Assistance και το Ontario Disability
Support Program- Employment Supports πρόγραμμα στο
Employment Ontario, δημιουργώντας μια υπηρεσία one-stop που
είναι εύκολη στη χρήση, επικεντρωμένη στις ανάγκες του την τοπική
οικονομία και παρέχει σε όσους αναζητούν
εργασία μια σειρά εξατομικευμένων υπηρεσιών
σελίδα 3
απασχόλησης και υποστήριξης.

σελίδα
22, 23

Συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ε. Κ. T.
Την Τέταρτη στις 21 Σεπτέμβριου έγινε η πρώτη συνεδρίαση της
Ελληνικής κοινότητας μετά από περισσοτέρους από δύο μήνες
αποχής λόγω του καλοκαιριού.
Υπήρχε απαρτία μελών στη συνεδρίαση και η πρόεδρος
της κοινότητας κ. Μπέττυ Σκουτάκη άνοιξε την συνεδρίαση
καλωσορίζοντας όλα τα μέλη του Διοικητικού
συμβουλίου και επισημαίνοντας ότι, “θεωρώ
σελίδα 5
οικονομικά πάμε καλύτερα από ποτέ”.

Μητσοτάκης προς Ομογενείς:
Η Ελλάδα δεν πρόκειται
να δεχθεί bulling από τους
επιθετικούς γείτονές μας

Pierre Poilievre
first ballot winner
in Conservative
leadership race

King Charles III
becomes King of
Canada amid artillery
salute, heraldic trumpets

σελίδα 4

Page 12

Page 13

Πώς η ουκρανική
αντεπίθεση έφερε
την πυρηνική απειλή
του Κρεμλίνου

σελίδα 29
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SunValley Market
468 Danforth Road
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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
Ontario Grown

Ontario Grown

Honey Crisp Apples

2

Vine Cluster Tomatoes

1

99

Rib End Pork Loin Chops

3

49

Campbell’s

//lb 7.70 kg

900 g

Cut From Canada “AAA” Grade

12

3

99
/each

Ontario Raised Pork

3 99

¢

3

Natrel

930 g

1%, 2% or Skim

99

10.39 lb

Tre Stelle

Tre Stelle

200 g

475 g

2

Beatrice

lb/6.59 kg

Tre Stelle Provolone Cheese

2

29

49
/100 g

/100 g

Dempster’s

Sour Cream

Deluxe Sausage or
Hamburger Buns
6’s-8’s

7

2

29

99

/ each

/each

Ricotta

/each

11.29 lb

500 ml

4 lt

3

Deli Serve

lb/8.80 kg

Lactose Free Milk

99

Deli Sliced

Butterball Turkey Ham

2

99

lb/2.18 kg

99

lb/28.64

Bocconcini

200 g

2/

Tim Hortons

/ each

Sweet Seedless
Orri Clementines

$

99

1 17

Creamy Cheese

Assorted

Product of Peru

Squash

New York Striploins Steaks Centre Cut Pork Loin Chops

99

Tre Stelle

2 lb bag

Carrot or Onions

lb/4.39 kg

Coffee

Broths

Ontario Grown

99

lb/6.59 kg

Ontario Raised Pork

Ontario Grown

Aurora

Cardinal

750 ml

852 g

Extra Virgin Olive Oil

4

49
/each

3

49

/each

Sirloin Burgers

7 10
99
/each

/each

99
/ each

3
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Οντάριο: Προγράμματα οικονομικής υποστήριξης σε
άτομα που αναζητούν καλύτερη εργασία
Για να βοηθήσει περισσότερα από αυτά τα άτομα να
εξασφαλίσουν
σταθερές,
ανταποδοτικές σταδιοδρομίες, η κυβέρνηση ενσωματώνει το Ontario Works
Employment Assistance και το Ontario
Disability Support Program- Employment
Supports πρόγραμμα στο Employment
Ontario, δημιουργώντας μια υπηρεσία
one-stop που είναι εύκολη στη χρήση, επικεντρωμένη στις ανάγκες του την τοπική
οικονομία και παρέχει σε όσους αναζητούν
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

εργασία μια σειρά εξατομικευμένων υπηρεσιών απασχόλησης και υποστήριξης.
«Η κυβέρνησή μας θα συνεχίσει να παρέχει
και να επεκτείνει τον προγραμματισμό που
βοηθά τους κατοίκους του Οντάριο που είναι σε θέση να εργαστούν να βρουν ουσιαστική απασχόληση», δήλωσε η Δρ. Merrilee
Fullerton, Υπουργός Παιδιών, Κοινοτικών
και Κοινωνικών Υπηρεσιών. «Υπό την ηγεσία του Premier Ford και με το απίστευτο
έργο του υπουργού McNaughton, αναλαμβάνουμε δράση για να δώσουμε στους ανθρώπους τα εργαλεία που χρειάζονται για

Ο Καναδάς καταργεί την πολιτική
εμβολίων κατά του COVID-19
για τα σύνορα κάνοντας το
ArriveCan προαιρετικό
Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου,
η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει να καταργήσει
τις απαιτήσεις για τα σύνορα εμβολίου COVID-19 και
η εφαρμογή ArriveCan θα
γίνει προαιρετική.
Η κυβέρνηση αναμένεται να κάνει αυτήν την
αλλαγή πολιτικής μέχρι το τέλος του μήνα
και οι πηγές ανέφεραν ότι οι Φιλελεύθεροι θα τερματίσουν επίσης τα τυχαία τεστ
COVID-19 για ταξιδιώτες.
Τον Ιούνιο, η κυβέρνηση άρχισε να επιτρέπει σε μη εμβολιασμένους Καναδούς να
επιβιβάζονται σε αεροπλάνα και τρένα που
κατευθύνονταν είτε σε εγχώριες είτε σε διεθνείς τοποθεσίες, αλλά εξακολουθούσαν
να απαιτείται να ακολουθούν τις τρέχουσες
απαιτήσεις δοκιμών και καραντίνας κατά
την επανείσοδο από διεθνείς προορισμούς.
Από την τελευταία ενημέρωση των συνοριακών κανόνων COVID-19, οι αλλοδαποί
υπήκοοι που έρχονταν στον Καναδά εξακολουθούσαν να απαιτείται να εμβολιάζονται
για να εισέλθουν.
Αναμένεται τις επόμενες ημέρες ανακοίνωση σχετικά με τους κανόνες που σχετίζονται με τον εμβολιασμό και που θα αλλάξουν στο τέλος του μήνα.
Η κίνηση έρχεται μετά από εκκλήσεις ορισμένων στον κλάδο των αερομεταφορών
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

και βουλευτών της αντιπολίτευσης προς την
κυβέρνηση να εγκαταλείψει τους εκκρεμείς
συνοριακούς κανόνες COVID-19 και να καταργήσει εντελώς την εφαρμογή ArriveCan.
Ο βουλευτής των Φιλελευθέρων Randy
Boissonnault δήλωσε ότι ως υπουργός
Τουρισμού, ενδιαφέρεται να διασφαλίσει ότι
τα σύνορα είναι όσο πιο «μη μπλοκαρισμένα» μπορεί να είναι.
«Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι οι συνάδελφοί μου και εγώ θα βεβαιωθούμε ότι θα
κάνουμε το σωστό για να τονώσουμε την
οικονομία, αλλά και να διατηρήσουμε τους
Καναδούς ασφαλείς και να διασφαλίσουμε
ότι προχωράμε σε αυτή τη φάση μετά την
οξεία πανδημία COVID. " είπε ο υπουργός
Τουρισμού .
Ο συντηρητικός βουλευτής Μάικλ Μπάρετ,
είπε ότι είναι «η ώρα να καταργήσουμε την
εφαρμογή». «Σίγουρα, το υποστηρίζουμε γιατί βασίζεται στην επιστήμη», αλλά
«Ο τουριστικός μας τομέας έχει πληγεί
άσχημα».

να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές
τους».
Συνολικά, οι πάροχοι υπηρεσιών από τις τρεις πρώτες περιφέρειες έχουν ήδη
βοηθήσει περισσότερα από
52.000 άτομα να βρουν
έναν δρόμο προς την απασχόληση. Η πλειονότητα αυτών των ατόμων είναι άτομα
που αναζητούν εργασία που
διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο μακροχρόνιας
ανεργίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, έχουν προηγούμενη ανάμειξη στο δικαστικό σύστημα
και νέοι σε κίνδυνο.
«Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την
κοινότητά μας χρησιμοποιώντας μια ολιστική προσέγγιση που εστιάζει τόσο στη
διατήρηση της απασχόλησης όσο και στην
ευεξία», δήλωσε η Katherine Orban, Γενική
Διευθύντρια, Employment Services, YMCA
του Central East Ontario. «Δουλεύοντας
δίπλα-δίπλα με τους υποψηφίους, χρησιμοποιούμε μια προσέγγιση που βασίζεται στη
δύναμη για να τους βοηθήσουμε σε κάθε
βήμα να βρουν ουσιαστική δουλειά».
Οι αλλαγές βασίζονται στις συνεχείς προσπάθειες της κυβέρνησης να προσελκύει,
να υποστηρίζει και να προστατεύει εργαζομένους, καθιστώντας το Οντάριο το κορυφαίο μέρος στον κόσμο για εργασία, ζωή
και ανατροφή οικογένειας.
Οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες απασχόλησης θα προσφέρουν εξατομικευμένες υπηρεσίες στα άτομα που αναζητούν εργασία
για να τους βοηθήσουν να προετοιμαστούν
για καλές θέσεις εργασίας στις κοινότητές
τους και να βοηθήσουν στην υποστήριξη
των εργοδοτών, ώστε να έχουν τους ειδικευμένους εργάτες που χρειάζονται για να
καλύψουν κενές θέσεις.
Τον Ιούνιο, υπήρχαν περισσότερες από
370.000 θέσεις εργασίας στο Οντάριο που
περίμεναν να καλυφθούν.
Το Employment Ontario υποστηρίζεται
μέσω συμφωνιών μεταφοράς στην αγορά
εργασίας μεταξύ της κυβέρνησης του Καναδά και της κυβέρνησης του Οντάριο.
Το Better Jobs Ontario παρέχει στους
επιλέξιμους αιτούντες:
•
κατάρτιση δεξιοτήτων για θέσεις

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

εργασίας με ζήτηση
οικονομική υποστήριξη
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση
για έως και $28.000 για δαπάνες,
συμπεριλαμβανομένων:
δίδακτρα
βιβλία
άλλα έξοδα διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των διδάκτρων των μαθητών, των προμηθειών και των ηλεκτρονικών συσκευών
Μεταφορά
βασικό επίδομα διαβίωσης (έως $500
την εβδομάδα)
Μπορεί να είναι διαθέσιμη πρόσθετη
χρηματοδότηση για:
παιδική μέριμνα
υποστηρίξεις που σχετίζονται με
αναπηρία
Ζώντας μακριά από το σπίτι
Βασικές Δεξιότητες (LBS) ή/και γλωσσική εκπαίδευση

Διάρκεια προγραμμάτων
Το Better Jobs Ontario στοχεύει να σας βοηθήσει να επανέλθετε γρήγορα στο εργατικό δυναμικό. Αυτός είναι ο λόγος για τον
οποίο το πρόγραμμα εστιάζει σε προγράμματα κατάρτισης που χρειάζονται 52 εβδομάδες ή λιγότερο για να ολοκληρωθούν,
συμπεριλαμβανομένων
προγραμμάτων
μικροδιαπιστευτηρίων.
Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε εκπαίδευση μεγαλύτερη του ενός έτους, μπορείτε να
κάνετε αίτηση στο Πρόγραμμα Βοήθειας
Σπουδαστών του Οντάριο (OSAP) για έναν
συνδυασμό υποτροφιών και δανείων που
θα σας βοηθήσουν να πληρώσετε για τη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευσή σας.
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Μητσοτάκης προς Ομογενείς: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να
δεχθεί bulling από τους επιθετικούς γείτονές μας
"Γνωρίζω ότι μάλλον αναμένετε να μιλήσω
εκτενώς για την κατάσταση των σχέσεών
μας με την Τουρκία. Θα αποφύγω να μιλήσω γι' αυτό. Θα αφιερώσω χρόνο σε αυτό το
θέμα όταν θα μιλήσω στη Γενική Συνέλευση
των Ηνωμένων Εθνών.
Θα ήθελα μόνο να πω μια λέξη πάνω σε
αυτό:
Η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχτεί bullying
από τους επιθετικούς γείτονές μας και ότι
οι προκλήσεις απέναντι στην κυριαρχία της
Ελλάδας είναι εντελώς απαράδεκτες. Θα
κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να ενισχύσουμε
τις συμμαχίες μας", τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια γεύματος προς
τιμήν του με ομογενειακές οργανώσεις στη
Νέα Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως η
συμμαχία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ βρίσκεται στο ιστορικά υψηλότερο σημείο, ώστε να
μεταφέρει το μήνυμα αυτού που πραγματικά συμβαίνει σήμερα στην ανατολική Μεσόγειο και για να υπογραμμίσει ότι σε μια εποχή που η Δύση διεξάγει έναν πόλεμο στην
Ουκρανία εναντίον μιας επιθετικής Ρωσίας,
το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι μια ακόμη πηγή γεωπολιτικής αστάθειας
στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι επισκέπτεται τη Νέα Υόρκη μόλις λίγους μήνες ύστερα
από μια πολύ επιτυχημένη επίσκεψη - όπως
απεδείχθη - στην Ουάσιγκτον. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως ήταν τεράστια τιμή
για τον ίδιο να μιλήσει ενώπιον της Κοινής
Συνόδου του Κογκρέσου και να αναφερθεί
στους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν τις
δύο χώρες.
"Να αναφερθώ στην παράλληλη ιστορία
της Δημοκρατίας, που θεμελιώθηκε εδώ
στις Ηνωμένες Πολιτείες και άντλησε την
έμπνευση της από την Κλασική Ελλάδα. Να
αναφερθώ επίσης στην Ελληνική Επανάσταση που με τη σειρά της άντλησε έμπνευση από όσα συνέβησαν εδώ, τέσσερις δεκαετίες πριν ξεκινήσει η Επανάσταση στην
Ελλάδα. Έκτοτε οι ΗΠΑ και η Ελλάδα ακολουθούν ένα παράλληλο μονοπάτι, πάντα
στη σωστή πλευρά της Ιστορίας. Μαχόμαστε για τις ίδιες αξίες που τίθενται υπό αμφισβήτηση στον εξαιρετικά ταραχώδη σημερινό κόσμο", συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης,
ο οποίος είπε πως είναι πολύ χαρούμενος
βλέποντας ότι η Ελληνοαμερικανική κοινότητα ασχολείται και πάλι με όσα συμβαίνουν
στην πατρίδα μας.
"Και νομίζω πως ένας από τους λόγους
που συμβαίνει αυτό, είναι επειδή η Ελλάδα όντως τα πάει πολύ καλά τα τελευταία
χρόνια", σημείωσε, ενώ είπε πως βρίσκεται
ξανά στις ΗΠΑ για να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε μια περίοδο που και
πάλι η Ευρώπη βυθίζεται σε πόλεμο.
"Και πιστεύω πως ο Αμερικανός Πρόεδρος,
ο Πρόεδρος Biden έχει δίκιο όταν τοποθετεί τον σημερινό διχασμό του κόσμου σε
ένα πλαίσιο στο οποίο μάχονται από την
μια δημοκρατίες και από την άλλη, απολυταρχικά καθεστώτα. Και δεν χρειαστήκαμε
πολύ χρόνο προκειμένου να λάβουμε την
απόφαση να στηρίξουμε την Ουκρανία με
αμυντικά μέσα και να συνταχθούμε με όλες
εκείνες τις χώρες που αντιλήφθηκαν πως
το διακύβευμα στην Ουκρανία ξεπερνά την
κυριαρχία μιας χώρας στην οποία εισέβαλε

μια μεγαλύτερη επιθετική δύναμη. Αυτό
που διακυβεύεται είναι η διατήρηση μιας διεθνούς τάξης που θα εδράζεται σε κανόνες",
τόνισε ο πρωθυπουργός επισημαίνοντας
πως αυτό είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί
τους Έλληνες και τους Κυπρίους.
Στο ίδιο γεύμα ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Ιωάννης
Κασουλίδης, τον οποίο καλωσόρισε ο πρωθυπουργός και είπε πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πληγή της Κύπρου είναι ακόμη
ανοιχτή και ότι 48 χρόνια μετά την τουρκική
εισβολή το πρόβλημα της ενοποίησης του
νησιού, δυστυχώς, δεν έχει ακόμη επιλυθεί.
"Είναι πολύ σημαντικό ο Πρόεδρος Putin
να ηττηθεί στην Ουκρανία, όχι μόνο για το
καλό της Ουκρανίας, αλλά προκειμένου να
σταλεί ένα μήνυμα σε όλους τους αυταρχικούς ηγέτες ότι τα σύνορα δεν μπορούν να
επαναχαραχθούν με τη βία, ότι ο ιστορικός
αναθεωρητισμός δεν θα επιβραβευθεί και
ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος να λύνονται
οι διαφορές στον σημερινό κόσμο και αυτός
είναι η τήρηση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και η δυνατότητα των πολιτισμένων
κρατών να καθίσουν στο τραπέζι, να συζητήσουν και να επιλύσουν τις διαφορές τους
με ειρηνικό τρόπο", πρόσθεσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Επιπλέον ανέφερε ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο ως όπλο, έχει δεκαπλασιάσει τις τιμές και έχει ασκήσει πολύ μεγάλη
πίεση σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες,
στην προσπάθειά της να κάμψει την ευρωπαϊκή αποφασιστικότητα στην υποστήριξή
μας προς την Ουκρανία. "Η Ρωσία δεν θα
το πετύχει και δεν θα το πετύχει γιατί θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσουμε
ότι θα στηρίξουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας κατά τη διάρκεια αυτού του
δύσκολου χειμώνα. Θα τους στηρίξουμε
οικονομικά. Θα θέσουμε σε εφαρμογή προγράμματα, μέσω των οποίων θα ανακυκλώνουμε τα απροσδόκητα κέρδη των μεγάλων
παραγωγών ενέργειας, θα τα τοποθετούμε
σε ειδικά ταμεία για να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ώστε να μειώσουμε
το υπέρογκο κόστος του ρεύματος και του
φυσικού αερίου", διαβεβαίωσε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος επανέλαβε ότι αυτό πρέπει
να συμβεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε
να μην κινδυνεύσει η συνοχή των δημοκρατιών μας και των κοινωνιών μας.
"Ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας, μπορώ

να σας διαβεβαιώσω, όπως διαβεβαίωσα
και τον ελληνικό λαό, ότι θα κάνουμε ό,τι
μπορούμε, στο πλαίσιο των αντοχών του
προϋπολογισμού μας, για να διασφαλίσουμε ότι θα στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά αυτόν τον πολύ δύσκολο χειμώνα. Και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε την
Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα,
να καταλήξει σε μια πιο εποικοδομητική ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό που είναι ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή γεωπολιτική κρίση.
Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι
κάθε κρίση παρουσιάζει και νέες ευκαιρίες",
υπογράμμισε.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε, επίσης, πως όταν
ανέλαβε την διακυβέρνηση του τόπου το
2019, "δεν υπολογίζαμε τότε ότι θα έπρεπε
να αντιμετωπίσουμε έναν πολύ επιθετικό
γείτονα που θα εργαλειοποιούσε το μεταναστευτικό, ότι θα αντιμετωπίζαμε την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία και μια
εκτίναξη των τιμών παρόμοια με την οποία
δεν έχουμε δει για περισσότερο από 40
χρόνια".
Ο πρωθυπουργός είπε χαρακτηριστικά ότι
"καταφέραμε να οδηγήσουμε το πλοίο με
ασφάλεια μέσα σε αυτά τα πολύ ταραγμένα νερά και η Ελλάδα σήμερα είναι σε καλύτερη θέση από ό,τι ήταν πριν από τρία
χρόνια".
Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η οικονομία πηγαίνει πολύ καλύτερα, ότι αναμένουμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,3% το 2022 - πολύ
πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο - ότι
αναμένουμε ότι θα αποφύγουμε την ύφεση
το επόμενο έτος. Παράλληλα σημείωσε ότι
προσελκύουμε ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων, είχαμε μια εξαιρετική τουριστική
σεζόν και παρά τις δυσκολίες υλοποιούνται
σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε πολυάριθμους τομείς.
Επ'αυτού έδωσε παράδειγμα την ψήφιση
του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση, επιτρέποντας στα πανεπιστήμια να δημιουργήσουν περισσότερες
συνεργασίες με ξένα ιδρύματα, προωθώντας καινοτομίες που θα περίμενε κανείς να
συναντήσει στα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια. Αναφέρθηκε και στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας με την εφαρμογή gov.gr και στο γεγονός ότι ενώ στις ΗΠΑ
έχουν ακόμα μικρή χειρόγραφη κάρτα εμβολιασμού, στην Ελλάδα πρωτοστατήσαμε
με το ψηφιακό πιστοποιητικό και ήμασταν
μπροστά από την Ευρώπη όσον αφορά

τέτοιου είδους ψηφιακές μεταρρυθμίσεις.
"Και φυσικά, οι μεγάλοι επενδυτές το έχουν
προσέξει. Έχουν προσέξει το γεγονός ότι η
κατάσταση αλλάζει πράγματι στην Ελλάδα.
Ότι είναι ένα εξαιρετικό μέρος για επενδύσεις, και όχι μόνο σε παραδοσιακούς τομείς
όπως ο τουρισμός, αλλά και σε νέους καινοτόμους τομείς όπως η τεχνολογία. Και
είναι ένα εξαιρετικό μέρος για επενδύσεις
όχι μόνο επειδή πιστεύω ότι διαθέτει μια
ικανή κυβέρνηση που μειώνει το φορολογικό βάρος. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για
επενδύσεις γιατί διαθέτει καταπληκτικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο κύριος λόγος για τον
οποίο οι επενδυτές έρχονται στην Ελλάδα
και δημιουργούν εταιρείες είναι η απίστευτα
ταλαντούχα δεξαμενή νέων, υψηλού μορφωτικού επιπέδου Ελλήνων που αξίζουν
ένα καλύτερο μέλλον και αναζητούν τέτοιου
είδους θέσεις εργασίας, ώστε να πειστούν
να μην εγκαταλείψουν τη χώρα, αλλά να
μείνουν και να χτίσουν το επαγγελματικό
τους μέλλον και να κάνουν οικογένεια στην
Ελλάδα", πρόσθεσε.
Επιπρόσθετα είπε ότι το πιο ενθαρρυντικό
πράγμα που συνέβη τα τελευταία χρόνια είναι το γεγονός ότι η «γενιά του Βrain drain»
- αρχίζει να επιστρέφει στην πατρίδα.
Ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας για τις επόμενες
εκλογές τόνισε πως πολιτικά είναι ιδιαίτερα
σημαντικές. "Είναι μια επιλογή μεταξύ της
διατήρησης της πορείας, της συνέχισης των
σημαντικών αλλαγών που έχουμε εφαρμόσει, της προώθησης μεταρρυθμίσεων,
της παραμονής στο δρόμο της εξωτερικής
πολιτικής που βασίζεται στις ισχυρές περιφερειακές μας συμμαχίες. Εννοώ, λοιπόν,
ότι ο δρόμος είναι πολύ ξεκάθαρος, αλλά
πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να επιστρέψουμε στις κακές
μας συνήθειες και να αναιρέσουμε όλη την
πρόοδο που έχουμε κάνει. Δεν θέλω να μετατρέψω την κουβέντα σε πολιτική συζήτηση, αλλά θα έχουμε εκλογές το 2023. Και
νομίζω ότι το δίλημμα που θα αντιμετωπίσει
ο ελληνικός λαός θα είναι πολύ ξεκάθαρο",
επισήμανε.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι έχει σαφή
εικόνα για το πως θα πρέπει να μοιάζει η
Ελλάδα το 2030, να είναι εντελώς διαφορετική και ευημερούσα χώρα που θα έχει μειώσει την εισοδηματική ανισότητα, θα έχει
αυξήσει το ειδικό της βάρος στην Ευρώπη
και την περιοχή και δεν θα θυμίζει με τίποτα
την οικονομική κρίση που πέρασε.
"Νομίζω ότι δεν υπάρχουν όρια, όταν σκεφτόμαστε τις δυνατότητες που πραγματικά έχει αυτή η χώρα. Και, φυσικά, για να
αξιοποιήσουμε πλήρως αυτές τις δυνατότητες, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη της απίστευτα
ταλαντούχας, ευημερούσας και δυναμικής
ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Ξέρω ότι
νοιάζεστε πολύ για το τι συμβαίνει στην πατρίδα και μού δίνει τεράστια χαρά όταν νιώθετε περήφανοι για το τι μπορεί να πετύχει
η Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Και σας ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε για
τη υποστήριξη που προσφέρετε στην πατρίδα μας", είπε κλείνοντας την ομιλία του ο
πρωθυπουργός.
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Πρόεδρος Ε.Κ.Τ. “Θεωρώ ότι οικονομικά, πάμε καλύτερα από ποτέ”
Την Τέταρτη στις 21 Σεπτέμβριου έγινε η πρώτη
συνεδρίαση της Ελληνικής κοινότητας μετά από
περισσοτέρους από δύο
μήνες αποχής λόγω του
Κατερίνα
καλοκαιριού.
Γερασκλή
Υπήρχε απαρτία μελών
στη συνεδρίαση και η
πρόεδρος της κοινότητας
κ. Μπέττυ Σκουτάκη άνοιξε την συνεδρίαση
καλωσορίζοντας όλα τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και επισημαίνοντας ότι,
“θεωρώ οικονομικά πάμε καλύτερα από
ποτέ”.
Αναγνώστηκε η ατζέντα της συνεδρίασης
και έγινε δεκτή από τα μέλη.
Με την πρόταση της Προέδρου και με πλειοψηφική έγκριση των μελών έγινε δεκτή η
προσθήκη 3 ατόμων για να πλαισιώσουν
το διοικητικό συμβούλιο, ο δρ. Αναστάσιος
Καραντώνης, ο κ. Δημήτρης Κάρας και ο κ.
Γιώργος Βλαχάκης με βάση το καταστατικό
της κοινότητας βάσει του άρθρου 3.01. Η
πρόταση αιτιολογήθηκε καθώς τα προαναφερθέντα μέλη έχουν αρκετή εμπειρία σε
συγκεκριμένα καθήκοντα σε προηγούμενα
συμβούλια της κοινότητας και η συμβολή
τους γενικά στην ομογενειακή παροικία

είναι αξιόλογη.
Από τον ταμία κ. Μανίκη
έγινε λεπτομερή αναφορά
στα οικονομικά της κοινότητας με βάση τις αναλυτικές καταστάσεις που
παρέθεσε.
“Μέχρι την προηγούμενη ημέρα της συνεδρίασης το ταμείο μας έχει
$250.000”, δήλωσε ο κ.
Μανίκης. Επίσης αναφέρθηκε στην εξοικονόμηση χρημάτων
ύψους $57.000 ετησίως από συγκεκριμένες δαπάνες όπως, τηλέφωνα, φωτοτυπικά, σκουπίδια…, με νέες και πιο επικερδής συμφωνίες.
Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της κοινότητας
απέφερε κέρδος ύψους $50.170
Επίσης έδωσαν οικονομικό απολογισμό και
τα υπόλοιπα τμήματα της κοινότητας.
Ο πρόεδρος των 4 Εκκλησιών της ΕK.Τ. κ.
Νικηφόρος Λαμπίρης παρουσίασε τα έσοδα των Ιερών Ναών για το μήνα Αύγουστο
τα οποία έχουν ως εξής:
Παναγία: $45.387,
Άγιος Δημήτριος: $19.569,
Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου: $28641,40,
Άγιος Ιωάννης: $20.882.

Σύνολο: $114.479,40
Ο κ. Λαμπίρης έκανε γνωστό ότι στην εκκλησία της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου προσελήφθει άτομο που εκτελεί τα
καθήκοντα του νεοκόρου και καθαριστή
και στον Άγιο Ιωάννη προσελήφθει καθαριστής, όπου θα διατηρεί και την εκκλησία
ανοιχτεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Επίσης κάθε Πέμπτη η γραμματεία του Ι.
Ναού του Αγίου Ιωάννη θα είναι ανοιχτή για
το κοινό και κάθε Τετάρτη η γραμματεία της
Παναγίας.
Σε επικοινωνία που είχε με την πόλη του Τορόντο ο κ. Λαμπίρης έλαβε θετική απάντηση και πλέον θα υπάρχουν διαθέσιμες κάθε
Κυριακή 7 νέες θέσεις πάρκινγκ ΑΜΕΑ για
την εξυπηρέτηση των πιστών του Ι. Ν. Αγίου
Δημητρίου.
Η πρόεδρος της Φιλόπτωχου - Πρόνοιας
κ. Χριστοφιλοπούλου στην αναφορά της
έκανε γνωστό ότι τα συνολικά έσοδα από
τα τμήματα της Πρόνοιας ανέρχονται σε
$104.000
Αναλυτικά
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου: 30.271
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη: $28.646
Ι. Ναός Παναγίας: $33.428
Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου: $11.895

Στο τέλος των οικονομικών αναφορών έγινε συζήτηση και δόθηκαν ορισμένες διευκρινίσεις και γενικά έγιναν αποδεκτές με
την πλειοψηφική έγκριση των μελών του
συμβουλίου.
Τα μέλη ενέκριναν τους απολογισμούς
και μάλιστα έμειναν ικανοποιημένα με την
πορεία των οικονομικών γενικά “αν και με
επιφύλαξη γνωρίζοντας ότι έχουμε ακόμα
μέλλον για να βγει η κοινότητα από μία κατάσταση που φαίνεται οικονομικά ευαίσθητη”.
Κατά τη συνεδρίαση διεξήχθει μία έντονη
συζήτηση από μερικά μέλη σχετικά με το
ζήτημα των δασκάλων της κοινότητας και
της αυξήσεως των μισθών τους. Αναπτύχτηκαν οι θέσεις ορισμένων μελών και η
συζήτηση φαινομενικά έκλεισε για αυτή την
συνεδρίαση, ανανεώνοντας να το εξετάσουν λεπτομερώς αυτό το θέμα και να το
ξαναφέρουν στο συμβούλιο, αφού κατατεθεί συγκεκριμένος προϋπολογισμός και τα
οικονομικά της κοινότητας το επιτρέπουν.
Η παρέλαση για την Επέτειο της 28ης
Οκτωβρίου θα διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου 2022 και το Ετήσιο Γκαλά της Ελληνικής Κοινότητας θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ι. Ναού του Αγίου
Ιωάννη, το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2022.
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Γ. Χρυσουλάκης στην τελετή
αδελφοποίησης Σητείας και Montego Bay
Η Τουρκία θα πρέπει να σεβαστεί τη Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, τη Σύμβαση του Montego Bay
Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του
Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Χρυσουλάκης ήταν κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση που έλαβε χώρα στη Σητεία, στις 19
Σεπτεμβρίου 2022, για την αδελφοποίηση
με την πόλη του Montego Bay στη Τζαμάικα, όπου πριν από 40 χρόνια, το 1982, υπογράφηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η
Διεθνής Συνθήκη που προστατεύει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της
Ελλάδας στα χωρικά ύδατα και τις άλλες
θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της. Στην τελετή αδελφοποίησης παρέστησαν οι δημοτικές Αρχές των δύο πόλεων, ο Δήμαρχος
Σητείας, Γιώργος Ζερβάκης και ο Δήμαρχος
του Montego Bay, Leeroy Williams, ο Πρόξενος της Τζαμάικα, Βασίλειος Αργυρός, ο
οποίος ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία
για την αδελφοποίηση, καθώς και εκπρόσωποι των περιφερειακών, τοπικών και εκκλησιαστικών Αρχών.
Ο κ. Χρυσουλάκης τόνισε ότι η αδελφοποίηση των δύο πόλων πρεσβεύει τις βασικές
αξίες της φιλίας, της συνεργασίας και της
αμοιβαίας ευαισθητοποίησης και φέρνει κοντά δύο λαούς τόσο μακρινούς – από την
Ελλάδα και την Τζαμάικα - αλλά με πολλά
κοινά χαρακτηριστικά και φιλοδοξίες. Αναφέρθηκε, επίσης, στα οφέλη για τις τοπικές
κοινωνίες και σημείωσε ότι από πλευράς
Σητείας μπορούν να επικοινωνηθούν και
προβληθούν η μακραίωνη ιστορία, η πολιτιστική κληρονομιά, η γαστρονομία και η μεσογειακή διατροφή, να γίνει ανταλλαγή καλών πρακτικών και να ενημερωθούν οι νέοι
υπερπόντιοι φίλοι μας για τις ανησυχίες μας
σε σημαντικά εθνικά θέματα. Επισήμανε ότι
η σύγχρονη διπλωματία απαιτεί στενότερη
συνεργασία μεταξύ εθνικών κυβερνήσεων
και τοπικών και περιφερειακών Αρχών για
μια πολυεπίπεδη και αποτελεσματικότερη
προσέγγιση και στρατηγική. Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας στηρίζει όλες τις εξωστρεφείς δράσεις Δημόσιας Διπλωματίας που
στοχεύουν στην προβολή και υποστήριξη
της διεθνούς εικόνας της χώρας μας. Έτσι
η «Διπλωματία Πόλεων» σε συνάφεια με
την «Πολιτιστική Διπλωματία» μπορούν
να αποτελέσουν πρωτεύοντες παράγοντες
ήπιας ισχύος για μια χώρα όπως η Ελλάδα,
με πλούσια ιστορία και πολιτισμό. Δράσεις
όπως η αδελφοποίηση των δύο πόλεων
αποτελούν έναν έμπρακτο τρόπο ενεργητικής προβολής, τόσο της τοπικής όσο και
ευρύτερα και της εθνικής εικόνας μας, των
ελληνικών αξιών, του ελληνικού πνεύματος,
του ελληνικού πολιτισμού. Αλλά και των
εθνικών μας θεμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, η εκδήλωση
αδελφοποίησης Σητείας και Montego Bay
αποκτά ένα χαρακτήρα με υψηλό συμβολισμό, αν ληφθεί υπόψη ότι η πόλη του
Montego Bay έχει συνδέσει το όνομά της με
μια εξαιρετικά σημαντική διεθνή Συνθήκη
για τη χώρα μας, καθώς εκεί υπογράφηκε
το 1982, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) ή
Σύμβαση του Montego Bay.
Για την Ελλάδα, ο σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο αποτελεί βασικό άξονα και μια από τις
θεμελιώδεις προτεραιότητες της εξωτερικής

Ο Καναδάς "καταδικάζει" τις
απειλές του Πούτιν και τη
μερική επιστράτευση

Η κυβέρνηση του Καναδά καταδικάζει τη δι- καθώς και τα βιαστικά δημοψηφίσματα της
αταγή του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Ρωσίας για να προσπαθήσει να προσαρτήΠούτιν να γίνει μερική επιστράτευση καθώς σει τμήματα της Ουκρανίας, (τα οποία) είναι
και τις απειλές του περί χρήσης πυρηνικών απαράδεκτα", τόνισε ο κ. Τριντό μιλώντας
όπλων, δήλωσε χθες Τετάρτη ο πρωθυ- σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη όπου
πουργός Τζάστιν Τριντό, διαβεβαιώνοντας συμμετέχει στην 77η Γενική Συνέλευση του
πως η Οτάβα θα συνεχίσει ακλόνητη την ΟΗΕ.
υποστήριξη της Ουκρανίας.
Διαβεβαίωσε ακόμη ότι η καναδική κυβέρ"Ο Καναδάς καταδικάζει την ανεύθυνη κλι- νηση θα συνεχίζει να υποστηρίζει το Κίεβο,
μάκωση του πολέμου από τον Πούτιν, την επιβάλλοντας πιο ισχυρές κυρώσεις στη
της πολιτικής. Η Ελλάδα επικύρωσε το διαταγή του για μερική επιστράτευση, τις Ρωσία και στέλνοντας στρατιωτική βοήθεια
1995 τη Σύμβαση του Montego Bay, η οποία απειλές του για τη χρήση πυρηνικών όπλων, στην Ουκρανία.
αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Ελλάδα υποστηρίζει τον οικουμενικό
και ενοποιητικό χαρακτήρα της UNCLOS, η
οποία δεν επιτρέπει μια a la carte εφαρμογή
των διατάξεών της. Μια θέση που η Ελλάδα
έχει εκφράσει σε όλα τα διεθνή φόρα που
συμμετέχει και επαναλαμβάνει σε όλους του
γείτονές της για την ανάγκη ύπαρξης κοινών κανόνων, ώστε να επιλύονται μακροτου HIV, της φυματίωσης και της ελονοσίας.
πρόθεσμα, τρέχοντα, αλλά και μελλοντικά OKαναδός Πρωθυπουργός Justin Trudeau
Αντιμετωπίζουμε
μεγάλες
προκλήσεις
και
Και χθες, ανακοινώσαμε νέες επενδύσεις
ζητήματα. Σε αυτή τη βάση, η Ελλάδα έχει
δεν
μπορούμε
να
τις
λύσουμε
μόνοι
μας.
Γι’
που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση
συνάψει Συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίαυτό
συνεργαζόμαστε
με
τους
συνεργάτες
της επισιτιστικής ανασφάλειας και θα κραων ζωνών με τους γείτονές της, σε πλήρη
συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της μας στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων τήσουν τους ανθρώπους ασφαλείς στο
διαδίκτυο.
UNCLOS. Σε αντίθεση με άλλα γειτονικά Εθνών.
Τις
τελευταίες
δύο
ημέρες,
επικεντρωθήκαΑυτές είναι μερικές μόνο από τις προκλήμας μεσογειακά κράτη, στην περίπτωση της
με
στην
εύρεση
τρόπων
αντιμετώπισης
της
σεις στις οποίες εστιάσαμε και τις ενέργειες
Τουρκίας η οποία δεν έχει υπογράψει ούτε
και έχει βεβαίως επικυρώσει την UNCLOS, παγκόσμιας κρίσης επισιτιστικής ασφάλει- που λάβαμε για να τις αντιμετωπίσουμε. Και
βλέπουμε επίμονες, παράνομες και επιθε- ας, της κλιματικής αλλαγής και του αυξανό- καθώς εξετάζουμε τα άλλα μεγάλα ζητήματα
που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας, είναι σατικές δραστηριότητες εναντίον της Ελλάδας μενου κόστους ζωής.
φές ότι η συνεργασία θα συνεχίσει να είναι
Σήμερα,
ανακοινώσαμε
ότι
ο
Καναδάς
θα
στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και
εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας στην συνεισφέρει 1,21 δισεκατομμύρια δολάρια ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε.
– σε τρία χρόνια – για την καταπολέμηση
Ανατολική Μεσόγειο.
Οι μονομερείς αξιώσεις της Τουρκίας στο
Αιγαίο έχουν αρνητική επίδραση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις από τη δεκαετία
του ’70 και έχουν οδηγήσει σε κρίσεις που
άγγιξαν τη στρατιωτική εμπλοκή. Η Ελλάδα αναγνωρίζει μόνο μία διαφορά με την
Τουρκία, την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας Αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμήν του απερχόκαι ΑΟΖ. Υπό το φως των ανωτέρω, η Ελ- μενου Πρέσβη του Καναδά στην Ελλάδα, Mark
λάδα απορρίπτει το παράλογο τουρκικό Allen, παρέθεσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Αναλυτρωτικό και εθνικιστικό δόγμα της «Γα- δρέας Κατσανιώτης την Παρασκευή 16 Σεπτεμλάζιας Πατρίδας» καθώς και το παράνομο βρίου 2022.
τουρκολιβυκό μνημόνιο, το οποίο επιχειρεί Ο κ. Κατσανιώτης δήλωσε αμέσως μετά την εκνα καθορίσει θαλάσσιες ζώνες μεταξύ δύο δήλωση: "Ευχαρίστησα τον κ. Allen για το έργο
κρατών που δεν μοιράζονται θαλάσσια του κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς με
σύνορα στην Ανατολική Μεσόγειο, αγνοώ- τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του συνέβαλε
ντας την παρουσία των ελληνικών νησιών στην περαιτέρω ενίσχυση της φιλίας και συνερκαι το δικαίωμά τους σε θαλάσσιες ζώνες, γασίας των χωρών μας".
σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του δικαίου της θάλασσας και της Σύμβασης του
Montego Bay.
Η παρουσία μας σήμερα εδώ, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας, είναι μια ακόμη ευκαιρία για να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα
στη γείτονα χώρα. Οι παράνομες ενέργειες
της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο δύναται να προκαλούν ανησυχίες για την ειρήνη και την ασφάλεια της
περιοχής. Ωστόσο, έχουμε επανειλημμένα
επιδείξει την ετοιμότητα μας για επίλυση
κάθε προβλήματος με τους γείτονές μας,
σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο, μέσω διαλόγου και σύμφωνα με
το διεθνές δίκαιο, αλλά όχι υπό συνθήκες
στρατιωτικής πίεσης και απειλών. Η Ελλάδα παραμένει ανοιχτή σε μια θετική ατζέντα
και επικεντρώνει τις προσπάθειές της ώστε
να συμβάλλει στην περιφερειακή και διεθνή
ειρήνη και σταθερότητα, διαφυλάσσοντας,
παράλληλα, τα κυριαρχικά της δικαιώματα
και συμφέροντα.

Ο Καναδάς θα συνεισφέρει $1,21
δισ. για την καταπολέμηση του HIV,
της φυματίωσης και της ελονοσίας

Αποχαιρετηστήριο γεύμα Ανδρέα
Κατσανιώτη με τον πρέσβη του Καναδά

Σεπτεμβρίου 23, 2022 | Ελληνικός Tύπος

Προβλήματα στις αποσπάσεις
εκπαιδευτικών από την Ελλάδα
στο Σχολείο «Σωκράτης –
Δημοσθένης» στον Καναδά
Ερώτηση κατέθεσαν, 20 Σεπτεμβρίου 2022,
η Χαρά Κεφαλίδου, Βουλευτής Δράμας και
Υπεύθυνη Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, μαζί
με τον Βουλευτή και Τομεάρχη Εξωτερικών,
κ. Ανδρέα Λοβέρδο, προς τους Υπουργούς
Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως και Εξωτερικών, κ. Νίκο Δένδια,
σχετικά με τα προβλήματα και τις γραφειοκρατικές διοικητικές διαδικασίες άδειας εργασίας που καθυστερούν και δυσχεραίνουν
τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών της ελληνικής γλώσσας από το ΥΠΑΙΘ στο Σχολείο
«Σωκράτης – Δημοσθένης» στο Μόντρεαλ
του Καναδά.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
Το Σχολείο «Σωκράτης-Δημοσθένης» στο
Μόντρεαλ του Καναδά, είναι ένα σχολείο
ιδιαίτερο και μοναδικό στο είδος του. Έχει
πέντε παραρτήματα σε ολόκληρη την περιφέρεια του Μόντρεαλ, προσφέροντας
τρίγλωσσες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, στα
ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Το σχολείο, με την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας, προσφέρει ένα εμπλουτισμένο και σύγχρονο ελληνικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης, που δίνει τη δυνατότητα στις
επόμενες γενιές ελληνοπαίδων, όχι μόνο να
γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα, αλλά και
την ιστορία, τον πολιτισμό και τις ελληνικές
τους ρίζες. Για τον λόγο αυτό, οι αποσπασμένοι από την Ελλάδα εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη συνέχιση
της αποστολής τού σχολείου και στην ανάπτυξή του για τις επόμενες γενιές ελληνικής
καταγωγής.
Επειδή είναι άμεση ανάγκη η έγκαιρη απόσπαση εκπαιδευτικών της ελληνικής γλώσσας από το ΥΠΑΙΘ, που θα παρέχουν τις
εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες στο Σχολείο,
πρωτίστως για το σχολικό έτος 2023-2024
και δευτερευόντως για τα επόμενα σχολικά
έτη.
Επειδή οι υπουργικές αποφάσεις για τις
αποσπάσεις εκπαιδευτικού προσωπικού
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται
τέλη Ιουνίου και η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς λαμβάνει χώρα την τελευταία
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εβδομάδα του Αυγούστου.
Επειδή οι διοικητικές διαδικασίες για τις
άδειες εργασίας για να πάνε οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες, λόγω των πολυάριθμων εγγράφων και
διαδικασιών που χρειάζονται, το απαιτούμενο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγγίζει τον έναν χρόνο,
εξαιτίας των ομοσπονδιακών κατευθυντηρίων της χώρας του Καναδά, σε συνδυασμό
πάντοτε με τις γραφειοκρατικές απαιτήσεις
της περιφέρειας του Κεμπέκ για την απόκτηση άδειας εργασίας.
Επειδή με τις υπουργικές αποφάσεις αποσπάσεων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,
δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την έγκαιρη
άφιξη του αποσπασμένου εκπαιδευτικού
κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Επειδή, επιπλέον, όσον αφορά στους ήδη
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο Μόντρεαλ, οι διαδικασίες για
την ανανέωση της άδειας εργασίας τους είναι και σε αυτή την περίπτωση μία αρκετά
χρονοβόρα διαδικασία καθώς το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωσή
της αγγίζει τους έξι μήνες.
Μετά τα ανωτέρω ερωτώνται η κα και ο
κ. Υπουργός:
1.
Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε
ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απόσπασης των εκπαιδευτικών από τη χώρα
μας για το Σχολείο «Σωκράτης – Δημοσθένης» στο Μόντρεαλ, για να μπορούν έγκαιρα οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία
κατά την εκεί έναρξη της σχολικής χρονιάς;
2.
Θα εξετάσετε τη δυνατότητα σύναψης Διμερούς Συμφωνίας μεταξύ της χώρας
μας και του Καναδά και της Επαρχίας του
Κεμπέκ, για να απλοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι γραφειοκρατικές διοικητικές
διαδικασίες άδειας εργασίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν
έγκαιρα να αναλαμβάνουν υπηρεσία στην
έναρξη του εκάστοτε σχολικού έτους στο
Σχολείο «Σωκράτης – Δημοσθένης» του
Μόντρεαλ;
3.
Σε ποιες άλλες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την περεταίρω ενίσχυση
του πρότυπου και ιδιαίτερου Σχολείου «Σωκράτης – Δημοσθένης» στο Μόντρεαλ;

Επικοινωνήστε μαζί μας
για να κλείσετε το ραντεβού σας
758 Pape Ave., Toronto, On
416-465-3243 cell 416-888-0894

Αξιόπιστες Νομικές Υπηρεσίες
Greek Legal Services provided
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Συμπλήρωση αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων
Σύνταξη εξουσιοδοτήσεων και πληρεξουσίων
Νομικές συμβουλές
για τις υποθέσεις σας στην Ελλάδα

stkgera@gmail.com

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ Ε. Κ. Τ.
Κατά τη συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου
την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, 2022 στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο πραγματοποιήθηκε
ο διορισμός τριών (3)
νέων μελών, μετά από
πρόταση που κατατέθηκε από την πρόεδρο
κυρία Μπέτυ Σκουτάκη,
βάσει του άρθρου 3.01
του Καταστατικού της Κοινότητας που ορίζει τα κάτωθι:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
3.01 Η τακτική και καθημερινή διοίκηση της
Εταιρείας θα διενεργείται από το Συμβούλιο
των δεκαπέντε (15) εκλεγμένων συμβούλων συν τον Πρόεδρο της Πρόνοιας. Το
εκλεγμένο συμβούλιο έχει την εξουσία να
διορίζει έως και τρία (3) επιπλέον μέλη με
κάποιο βαθμό τεχνογνωσίας, τα οποία στο
σύνολό τους θα ενεργούν ως το διοικητικό
συμβούλιο της Εταιρείας (και θα αναφέρονται στο παρόν ως «Δ.Σ.» ή το «Διοικητικό
Συμβούλιο») και οι εν λόγω σύμβουλοι θα
διενεργούν όλες τις πράξεις και όσα προβλέπονται από το καταστατικό ή οποιοδήποτε ειδικό ψήφισμα της Εταιρείας ή από
καταστατικό που ρητά καθοδηγείται ή απαιτείται να γίνει σε γενική ή ειδική συνέλευση
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των μελών. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του
αριθμού των συμβούλων
θα εγκρίνεται με ειδικό
ψήφισμα στην Ετήσια
Γενική Συνέλευση.
Η πρόταση της προέδρου έγινε δεκτή με
πλειοψηφία.
Είναι ιδιαίτερη χαρά και
τιμή να ανακοινώσουμε
ότι οι τρεις νέοι σύμβου-

λοι είναι οι κάτωθι:
1. Δρ. Αναστάσιος Καραντώνης, Πρώην
Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο και Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής.
2. Κύριος Δημήτριος Κάρας, Πρώην Αντιπρόεδρος, Αναπληρωματικός Πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο και συνταξιούχος δικηγόρος.
3. Κύριος Γεώργιος Βλαχάκης, Πρόεδρος
του Συλλόγου Μεσσηνίων Τορόντο και μέλος της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής.
Η πρόεδρος δήλωσε ότι οι νέο-εκλεγμένοι
σύμβουλοι θα φέρουν σταθερότητα και θα
παρέχουν εμπειρογνωμοσύνη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τα νέα μέλη και τους ευχόμαστε καλή
επιτυχία στα μελλοντικά τους καθήκοντα.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

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

Εκπτωτικό Κουπόνι
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Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Στη Σμύρνη…

(Μέρος B’)

Ο
Ελευθέριος Βενιζέλος,
επωφελούμενος
από
τις
τουρκικές διώξεις και τις
σφαγές στην Πέργαμο και το
Αϊδίνιο, απέσπασε εντολή των
Συμμάχων για απόβαση στη
Σμύρνη.
Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα,
στην Σμύρνη το ελληνικό
στοιχείο υπερείχε, σύμφωνα
με όλες τις εκτιμήσεις, σαφώς
των άλλων εθνοτήτων, τόσο ως
προς τον αριθμό, όσο και ως προς τον πλούτο. Λίγο πριν την καταστροφή ο
πληθυσμός της πόλης προσέγγιζε τις 270.000 περίπου κατοίκους από τους
οποίους οι 140.000 ήταν Έλληνες και 50.000 ήταν τούρκοι. Υπήρχαν βέβαια
και Αρμένιοι, Εβραίοι και Ευρωπαίο .
Την ημέρα εκείνη της πρωτομαγιάς τίποτε δεν πρόδιδε για αυτό που θα
ακολουθούσε τις μεσημβρινές ώρες. Μια ξαφνική είδηση, ήρθε και τάραξε
τα νερά. Οι δημογέροντες και οι κληρικοί της πόλης εκαλούντο από το
Μητροπολίτη Χρυσόστομο στο Μητροπολιτικό μέγαρο.
Η είδηση, βέβαια, διέρρευσε και το πλήθος γέμισε τον περίβολο του Ναού
της Αγίας φωτεινής. Είναι ώρα 4 μ.μ και ο Έλληνας
αξιωματικός, ο πλοίαρχοςΜαυρουείδης, κυβερνήτης
του θωρηκτού “Αβέρωφ” που ήταν επικεφαλής όλης
της στρατιωτικής αποστολής, εν μέσω συγκινήσεων
και δακρύων διάβασε το διάγγελμα του Έλληνα
πρωθυπουργού.

Η απόβαση στη Σμύρνη

“…Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε. Η Ελλάς εκλήθη υπό
του Συνεδρίου της Ειρήνης να καταλάβει τη Σμύρνη”.
Στο κείμενο ακολουθούν οδηγίες του πρωθυπουργού
προς τους ομογενείς και στο τέλος: “Εύχομαι όσον
τάχιστα δυνηθώ να επισκεφθώ αυτήν (Σμύρνη)
κομιστής Ευαγγελίου εθνικής δι’ αυτήν αποκαταστάσεως…”. Ελευθέριος .
Όλοι τους συγκινημένοι έκλαιγαν, αγκάλιζαν ο ένας τον άλλο και έψαλλαν
τον εθνικό ύμνο. Κάποια στιγμή ένα αόρατο σύνθημα φτερούγισε στη σκέψη
όλων και άρχισαν να πηγαίνουν στην παραλία, ντυμένοι στα γιορτινά τους
να υποδεχτούν τους ελευθερωτές, το στρατό της μητέρας πατρίδας. Όλο
εκείνο το βράδυ της πρωτομαγιάς οι Έλληνες της Σμύρνης το πέρασαν
στην προκυμαία…
Παρά την επικρατούσα ομίχλη την ημέρα εκείνη, 2 Μαΐου 1919, με τη
βοήθεια των Ελλήνων της Σμύρνης, πολύ πρωί διέθεσαν όσα πλωτά μέσα
διέθεταν και βοήθησαν στη μεταφορά των ναυτών. Μετά την αποβίβασή
τους, κατέλαβαν επίκαιρες θέσεις στην παραλία για να ελέγχουν την ομαλή
αποβίβαση του στρατού.
Το ρολόι δείχνει ώρα 7.30 πρωινή. Τα 18 ελληνικά οπλιταγωγά πλοία,
πλησίασαν την προκυμαία και άρχισε η αποβίβαση σε ταχύτατους ρυθμούς
από όλα τα πλοία σε διάφορα σημεία, καθορισμένα εκ των προτέρων.
Μέσα σε μια ώρα, δηλ. μέχρι την 8.30, είχαν αποβιβαστεί 2 Συντάγματα
Πεζικού και άρχισε η αποβίβαση των Ευζώνων. Ήταν κάτι εύσωμα παλικάρια
που μόλις κατέβηκαν μπήκαν στο σχηματισμό για να γίνει η παρέλαση.
Οι Έλληνες έτρεξαν και αγκάλιασαν τους στρατιώτες δημιουργώντας έτσι
κίνδυνο ασφάλειας δικής τους αλλά και του στρατού. Τέτοιες στιγμές ιστορίας
ποιος έχει χρόνο να σκεφτεί τον κίνδυνο.
Γύρω στις 10.30 π.μ. και ενώ οι σχηματισμοί των στρατιωτών άρχισαν να
παρελαύνουν στην παραλία μπροστά σε ένα πλήθος που κραύγαζε από
χαρά, άρχισαν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Στην αρχή τους εξέλαβαν ως
πυροβολισμούς χαράς.
Γρήγορα έγινε αντιληπτό περί τίνος επρόκειτο και ο μέραρχος έδωσε
διαταγή στο σύνταγμα των Ευζώνων να δράσει αμέσως και να επιβάλει
την τάξη. Και οι μπαρουτοκαπνισμένοι τσολιάδες τίμησαν το θρύλο τους.
Επιτέθηκαν εναντίον των τούρκων, τους εγκλώβισαν μέσα στους χώρους
του Διοικητηρίου και τους συνέλαβαν όλους αιχμαλώτους.
Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν ο στρατιωτικός Διοικητής της Σμύρνης
Ναδήρ Πασάς, 2 στρατηγοί, 28 ανώτατοι αξιωματικοί, 123 κατώτεροι, 540
οπλίτες και περίπου 2000 άτακτους ενόπλους. Όλοι οδηγήθηκαν στοπλοίο
“ΠΑΤΡΙΣ” μέχρι νεοτέρας διαταγής.
Οι απώλειες των Ελλήνων ήταν: 2 νεκροί και 34 στρατιώτες τραυματίες. Από

τους τούρκους: νεκροί 8 αξιωματικοί,
5 οπλίτες και 8 τραυματίες;. Υπήρχαν
και 47 νεκροί και πολλοί τραυματίες
διαφόρων εθνοτήτων.
Κατά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας
ώρα 3η μ.μ. περίπου η τάξη είχε
αποκατασταθεί στην πόλη. Ο
Ελληνικός στρατός εγκαταστάθηκε
στους προκαθορισμένους χώρους ώστε η παρουσία του στη Σμύρνη να
είναι πλέον γεγονός.
Στις 21 Ιουνίου οι Τούρκοι διά του ηγέτη τους Μουσταφά Κεμάλ, κάλεσαν
τον τουρκικό λαό να ξεσηκωθεί κατά των “επιδρομέων”. Το Φεβρουάριο
του 1920 εγκαταστάθηκε στη Σμύρνη το ελληνικό Γενικό Επιτελείο υπό τον
αντιστράτηγο Λεωνίδα Παρασκευόπουλο.
Η “Μεγάλη Εθνική Τουρκική Συνέλευση” (20 Απριλίου 1920) ανέθεσε
την εκτελεστική εξουσία στον Κεμάλ, ο οποίος άρχισε να οργανώνει
συστηματικότερα τον αγώνα για την ακεραιότητα της Τουρκίας. Στις
οργανωμένες πλέον επιθέσεις των Τούρκων το ελληνικό Γενικό Στρατηγείο
έκανε έκκληση προς τους Συμμάχους για πλήρη ελευθερία δράσης και από
τις 9 Ιουνίου ο ελληνικός στρατός επιτίθεται ακάθεκτος και καταλαμβάνει
πολλές πόλεις.

Τα λάθη της Ελλάδας…

Σύμφωνα με τους σύγχρονους ιστορικούς ένα από τα μεγάλα λάθη της
ελληνικής πλευράς ήταν ότι δεν υπολόγισαν σωστά το μέγεθος της λαϊκής
οργής κατά των ξένων. Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που τελικά
πλήρωσαν τη Μεγάλη Ιδέα πολύ ακριβά.
Στις διαπραγματεύσεις που έγιναν στη
διάσκεψη της ειρήνης, Άγγλοι, Γάλλοι και
Ιταλοί μοίραζαν τα ιμάτια της θνήσκουσας
Αυτοκρατορίας,
προσπαθώντας
να
κατοχυρώσουν το μεγαλύτερο μερίδιο για
τον εαυτό τους: τα Στενά, τα πετρέλαια
και τα εν γένει γεωστρατηγικά τους
συμφέροντα ήταν στην πρώτη γραμμή
και όχι οι φιλοδοξίες της Ελλάδας, που
έτυχε να εναρμονίζονται με τις δικές τους
προς στιγμήν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό
μάλιστα ότι οι Αγγλογάλλοι είχαν
υποσχεθεί και στους Ιταλούς και στους
Έλληνες κάποια κομμάτια της Δυτικής
Μικράς Ασίας!
Έτσι, όταν αποβιβάστηκαν τον Μάιο του 1919 στη Σμύρνη, έκαναν τοπρώτο
λάθος: Άρχισαν να πανηγυρίζουν υπερβολικά, φθάνοντας κάποτε και σε
έκτροπα κατά των ντόπιων. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια υπενθύμιση.
Το 1915 περί τους 500 χιλιάδες Έλληνες, που ζούσαν στα μικρασιατικά
παράλια, μετακινήθηκαν στο εσωτερικό, γιατί θεωρήθηκαν δούρειοι ίπποι
του εχθρού.
Μετά την ελληνική απόβαση στη Σμύρνη, οι πληθυσμοί αυτοί επέστρεψαν
για να εγκατασταθούν στις περιοχές που κατείχε ο ελληνικός στρατός. Η οργή
τους ήταν φυσικό να ξεσπάσει, αν δεν φρόντιζε κάποιος ψυχραιμότερος να
τη συγκρατήσει. Παρά το γεγονός ότι ο Βενιζέλος ο ίδιος είχε διατυπώσει
σχετικούς φόβους, έγιναν έκτροπα για τα οποία κατόπιν ειδική διασυμμαχική
επιτροπή έριξε βάρη στην ελληνική πλευρά. Το χειρότερο ήταν ότι τελικά
εμείς οι ίδιοι μετά την απόβαση τονώσαμε τον αντιξενικό φανατισμό των
Νέων Τούρκων και την πολεμική τους μανία.
Η Συνθήκη των Σεβρών, που διέλυε την Αυτοκρατορία αλλά και εξαρτούσε
τα απομεινάρια της οικονομικά από τη Δύση, ολοκλήρωσε την εικόνα. «Μια
τέτοια συνθήκη είναι εγκληματική ενέργεια και δεν έχει άλλη όμοιά της στην
Ιστορία.
Έγινε με σκοπό να στερήσει το έθνος μας από τα μέσα προστασίας
του», φώναζε ο Κεμάλ στον ταπεινωμένο τουρκικό λαό, που μέχρι τότε
υποχωρούσε παθητικά στην προέλαση των ξένων στρατών. Μέχρι και
υποδοχές του ελληνικού στρατού έγιναν σε κάποιες περιοχές, τόση ήταν η
επικρατούσα ηττοπάθεια.
Όταν εμείς όταν κάναμε απόβαση στη Σμύρνη πρέπει να συνειδητοποιήσουμε,
έστω και τόσα χρόνια μετά, ότι κάναμε απόβαση σε μια ξένη χώρα,
υποστηρίζει η ιστορικός Λένα Διβάνη. Στην καρδιά μιας ξένης χώρας στην
πραγματικότητα, όχι μόνο αυτό.
Ότι υπήρξαμε εκεί αιώνες υπήρξαμε 40% μιας πόλης κοσμοπολίτικης,
είχαμε την πόλη στα χέρια μας κατά κάποιο τρόπο, είχαμε χωράφια, κάναμε
βιοτεχνίες, βιομηχανίες, ήμασταν τα αφεντικά εκεί και τα αφεντικά δεν
αρκέστηκαν απλά να είναι τα αφεντικά και να είναι καλά. Έκαναν και μια
απόβαση, έκαναν επεισόδια, έκαναν καταστροφές, θριαμβευτικές.
Για τον κ.Γιαννουλόπουλο το μέγα θέμα της καταστροφής της Σμύρνης το
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οποίο εξακολουθεί να
είναι αμφιλεγόμενο δεν
είναι τόσο αυτονόητο
,ότι οι Τούρκοι έκαψαν
την Σμύρνη. Υπάρχουν
κάποια
λογικά
ερωτήματα. Γιατί
οι
Τούρκοι να κάψουνε
μια πόλη η οποία τους
ανήκει.
Συνήθως καίει αυτός που
φεύγει για να μην τα βρει
ο νικητής. Μπορεί από
την άλλη μεριά να το
έκαναν αυτό για λόγους
εκδίκησης. Συνηγορώ υπέρ της απόψεως ότι την έκαψαν οι Τούρκοι την
πόλη για να κάψουν τις Ελληνικές περιουσίες. Διότι και ο ελληνικός στρατός
πηγαίνοντας προς την Άγκυρα και κυρίως μετά την κατάρρευση του μετώπου
κατέστρεψε ολόκληρη τη Μικρασία όπως περνούσε.
Ο Σεφέρης ο οποίος έγραφε το 1950, είπε χαρακτηριστικά (είναι από τις
Μέρες, Ιούνιος 1950): «Οι Έλληνες λένε πως οι Τούρκοι έκαψαν τη Σμύρνη,
οι Τούρκοι λένε πως οι Έλληνες την έκαψαν. Ποιος μπορεί να ξέρει την
αλήθεια; Δεν έχω κέφι για συζήτηση.»
Υπάρχει και μια απορία:… Εάν πραγματικά, ο ρεαλιστής Βενιζέλος πίστευε
ότι μόλις γίνει απόβαση στη Σμύρνη όλα θα πάνε καλά κατ’ ευχήν . Έχει
δώσει σαφείς οδηγίες να μην ανακινήσουν ζητήματα με τους Τούρκους,
σαφέστατες, υπερβολικές, αλλά το πίστευε αυτό ότι θα μπορούσε να γίνει;
Βιβλιογραφία - ΠΗΓΕΣ, ΠΑΤΡΙΣ, ΛΕΝΑ ΔΙΒΑΝΗ, ΤΟ ΒΗΜΑ, ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Επίτομη
ιστορία εκστρατείας, Μ. Ασία 1919-1922 εκδ. ΓΕΣ, ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ Χ.
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ εκδ. Εστία, Περιοδικό: εικονογραφημένη ιστορία τ. 131/1979, Cretalive.
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Μια άγνωστη μαρτυρία από την Μικρασιατική
Καταστροφή

•
Post author:Mikrasiatis
•
Post published:4 Μαΐου 2022
•
Post category:ΑΡΘΡΑ / ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ / ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Μιαν άγνωστη σελίδα γεγονότων από τη Μικρασιατική Καταστροφή και
όσων την ακολούθησαν κάνει γνωστή ο Σύλλογος Μικρασιατών Σκάλας
Λουτρών Μυτιλήνης «Το Δελφίνι».
Δίνοντας στη δημοσιότητα μιαν άγνωστη μαρτυρία για τη δημιουργία και τη
δράση μιας αντάρτικης ομάδας προσφύγων από τα χωριά της χερσονήσου
της Ερυθραίας, όπου επέστρεψαν από τη Μυτιλήνη -που είχαν φτάσει
ως πρόσφυγες- προκειμένου να απελευθερώσουν συγχωριανούς τους
Γκιουλμπαξώτες, που ζούσαν εγκλωβισμένοι στα βουνά.
Πρόκειται για τη μαρτυρία του Παντελή Σαλιάρη ή Θωμαΐδη από τον
Γκιούλμπαξε της Ερυθραίας, που κατέγραψε ο γιος του Λευτέρης Θωμαΐδης
(Σαλιάρης).
«Πολλοί πηγαίνουν στην Τουρκία. Εγώ δεν ταίριασε να πάω. Μάλλον ο
πατέρας μου δεν ήθελε, διότι αυτά που είδε τις τελευταίες μέρες ήταν πολύ
δυσάρεστα. Μετά ήταν και το επεισόδιο που έκανε μικρός με τον διοικητή
του χωριού, τον Τούρκο μουντούρη, και έφυγε στα βουνά. Ήταν γνωστός
πια, διότι τον είδαν που τον χαστούκισε στη πλατεία του χωριού. Οι χωριανοί
μας μαζί με τον καλόγερο, άνοιξαν δρόμο κι έφυγε» λέει. Και συνεχίζει:
«Θα σας διηγηθώ κάτι που δεν γνωρίζετε και που τόσες φορές μας το
έλεγε και δάκρυζε ο πατέρας μου» σημειώνει, αποκαλύπτοντας πως στην
τελευταία ανταρτική ομάδα που πήγε στο χωριό «συμμετείχε και ο πατέρας
μου, ίσως ήταν εκείνος αφορμή να πάνε».
Σύμφωνα με την άγνωστη μαρτυρία από τα αρχεία του Συλλόγου
Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών Μυτιλήνης «Το Δελφίνι», συμμετέχοντας σε
μια αποδεκατισμένη ομάδα στρατιωτών της εκστρατείας, αποβιβάστηκε στη
Μυτιλήνη μέσω του Αδραμυττηνού κόλπου.
Αποβίβαση στη Μυτιλήνη
Ήταν μαζί «με άλλους στρατιώτες, βγήκαν στη Μυτιλήνη μόνο 22 άτομα,
από 300 που ήταν. Τους αποδεκάτισαν οι τσέτες. Και οι 22 παρέδωσαν το
οπλισμό τους στο Φρουραρχείο Μυτιλήνης. Μετά έπιασε και ρωτούσε για
πατριώτες του. Την ίδια μέρα, βρίσκει στον Κέντρο, (σ.σ. αναφέρεται στον
οικισμό Κέδρο, τέσσερα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Μυτιλήνης), τον
θείο Νικολή τον Ψαραδάκο και τον θείο Γιάννη Καριώτη. Ρώτησε για τις
αδελφές του, δεν υπήρχε καμία και επειδή του είπαν ότι έμειναν ορισμένοι
στα βουνά κρυμμένοι, ξεσηκώθηκε να πάει στο χωριό».
Στην μαρτυρία αυτή αναφέρεται πως «ξεσηκώθηκαν και οι θείοι του,

μάλιστα το συζητούσαν από μέρες οι τελευταίοι να πάνε στο χωριό ξανά,
διότι όπως έλεγε ο θείος Γιάννης Καριώτης, μια Μαργετούλα Τσιριγώτη είχε
κρυμμένα πολλά ασημικά. Μια που θα πήγαιναν, ας τα έπαιρναν, να μην
τα βρουν οι Τούρκοι… Ξαναπήρε τον οπλισμό του από το Φρουραρχείο,
μετά από φασαρία που έκανε και μάλιστα πήρε όπλα και σφαίρες και για
τους άλλους. Ήταν ο Τσαγανός, ο Χατζηπαντελής και οι θείοι του Νικολής
και Γιάννης».
Γκιούλμπαξε Ερυθραίας
Από τη Μυτιλήνη βγήκαν στο Λυθρί της χερσονήσου της Ερυθραίας
και από ‘κεί πήγαν στο χωριό τους, τον Γκιούλμπαξε. «Δεν μπόρεσαν
όμως να μπούνε στο χωριό, διότι ήταν γεμάτο τουρκικό στρατό. Έπιναν και
γλεντούσαν, είχαν αναμμένες φωτιές και έψηναν το βιος μας. Τα βρήκαν όλα
έτοιμα, κατσίκια, ζωντανά, κρασιά κλπ. Πήγαν οι δικοί μας έξω από το χωριό
να ξεκουραστούν σε μια τσαρδάκα και βρήκαν κρεμασμένο έναν πατριώτη
μας, πολύ καλό άνθρωπο, λησμονώ το όνομα του.
Την ημέρα είδαν στη θάλασσα και έπλεαν σαν βαρέλια οι σκοτωμένοι και οι
πνιγμένοι, όσοι έπεσαν στη θάλασσα συμπατριώτες μας, στο Καραμπουνάρι,
για να σωθούν από τις σφαίρες των Τούρκων. Τους έφερναν του βοριά τα
κύματα. Αναγκάστηκαν λοιπόν να φύγουν. Σούρουπο ξεκίνησαν, γιατί μόνο
νύχτα περπατούσαν.
Όπως βάδιζαν, αναφέρεται στη μαρτυρία, πετάχτηκε κάποιος μπροστά τους.
Τον κυνήγησε ο πατέρας μου. Ήταν πολύ γερός στο πόδι. Τον πέρασαν για
Τούρκο και όταν σήκωσε το μαχαίρι ο γέρος, αυτός φώναξε “δεν σας έκανα
κακό!” Τότε εξήγησε πως “και εμείς Έλληνες είμαστε. Μόνος σου είσαι;”
ρώτησε. “Όχι, είναι ακόμη 17 άτομα”. Τους πήραν και έφθασαν στο πλοίο
που τους περίμενε».
Ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά ο Λευτέρης Σαλιάρης ή Θωμαΐδης,
ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή, με τη φόρτισή του να μεταφέρεται στη γραπτή
του μαρτυρία, καταλήγει: «Το σημείο που δάκρυζε ο γέρος μας, όταν μας το
διηγιόταν, ήταν όταν το αγοράκι έξι ετών που είχε στον ώμο του έπεσε μαζί
με τον πατέρα μου σε μια απότομη κατηφοριά και βρέθηκαν αλλού το παιδί,
αλλού ο γέρος και το ντουφέκι του. Σηκώθηκαν και συνέχισαν.
Μετά από λίγη ώρα ο πατέρας μου έγινε μούσκεμα. Κοιτάζει, αίμα! Αίμα
έτρεχε από το κεφαλάκι του παιδιού και ούτε που έκλαψε ούτε είπε τίποτα,
φοβούμενο μη το παρατήσουν και φύγουν. Ευτυχώς για το παιδί, που ο θείος
Νικολής ήξερε από τέτοια και με καπνό τού έδεσαν το κεφάλι και σταμάτησε
η αιμορραγία και γλύτωσε. Έχω ακούσει τόσα για τον Γκιουλμπαξέ, που
πρέπει να ήταν “γη της επαγγελίας” και ο γέρος έφυγε από τη ζωή με μεγάλο
πόνο και μοναδικό για τη χαμένη
Συνέχεια στην επόμενη έκδοση
πατρίδα» καταλήγει.

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD
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Κ. Λαγκάρντ: Έρχονται νέες
αυξήσεις στα ευρωπαϊκά επιτόκια
Νέα μεγάλη αύξηση στο αμερικάνικο επιτόκιο, αυξήσεις και στα επιτόκια στην ευρωζώνη, επηρεάζονται οι δανειολήπτες
Με αύξηση του κόστους δανεισμού ετοιμάζεται να απαντήσει στην πληθωριστική
κρίση η Ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ.
Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι η Fed σήμερα το απόγευμα θα ανακοινώσει μία ακόμα
γενναία αύξηση στα επιτόκια κατά 0,75%
ανεβάζοντας το βασικό επιτόκιο από το
2,5% στο 3,25%.
Δεν αποκλείεται μία αύξηση ακόμα και 1%
ωστόσο το σενάριο αυτό απομακρύνεται
για να μην προκληθεί πανικός στις αγορές
που ενδέχεται να συμπεράνουν ότι η αμερικανική οικονομία βυθίζεται ταχύτερα από το
αναμενόμενο σε ύφεση.
Πέρα από τις αποφάσεις για τα επιτόκια, οι
αναλυτές αναμένουν και τις εκτιμήσεις της
Fed για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας. Με το ενδιαφέρον να στρέφεται στο
κατά πόσο η Fed σκοπεύει να αφήσει το
«γκάζι», σε περίπτωση που αυτή επιφέρει
ύφεση στις ΗΠΑ.

Στην ευρωζώνη
Στην δική μας αγορά το μήνυμα που έστειλε
η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ ήταν σαφές:
«Δεν θα επιτρέψουμε να εδραιωθούν στην
οικονομία της ευρωζώνης οι αυξήσεις στις
τιμές», που σημαίνει ότι θα προχωρήσει
και σε νέα αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου αναχαιτίζοντας τον
πληθωρισμό.
Επιτόκια στην ευρωζώνη Έως τον Οκτώβριο 1,25% Εκτίμηση έως τέλος του έτους
2% – 2,5%

Ά. Σκέρτσος: Μια πολιτική προσιτής
στέγης win-win για όλους
Το σύγχρονο στεγαστικό πρόβλημα
δεν λύνεται με επιδοματικές πολιτικές, υπέρ των οποίων «πλειοδοτεί
η αντιπολίτευση», αλλά «απαιτεί μια
πιο ευέλικτη, καινοτόμα και περισσότερο από ποτέ αναγκαία "πράσινη"
δημόσια πολιτική για προσιτή στέγη», επισημαίνει για το θέμα και την
αντίστοιχη κυβερνητική πρωτοβουλία, ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης
Σκέρτσος, σε άρθρο του στην ιστοσελίδα www.liberal.gr.
Αυτή είναι «η λογική του νέου προγράμματος #σπίτιμου που ανακοίνωσε η κυβέρνηση», εξηγεί στη συνέχεια του άρθρου,
«με δικαιούχους 137.000 νέους και νέες,
προϋπολογισμό ύψους 1,8 δισ. ευρώ, με
μόχλευση εθνικών, κοινοτικών και ιδιωτικών πόρων, στοχεύοντας στην αύξηση της
προσφοράς σύγχρονων κατοικιών είτε για
μακροχρόνια μίσθωση είτε για αγορά από
νεότερους συμπολίτες μας».
Ειδικότερα, «τώρα δίνεται η δυνατότητα
με το πρόγραμμα "Ανακαινίζω-Ενοικιάζω"
οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών να λάβουν
επιδότηση έως 40% για εργασίες ανακαίνισης των κατοικιών (ύψους έως 10.000
ευρώ), με την προϋπόθεση στη συνέχεια
να τα νοικιάσουν για τρία έως πέντε χρόνια. Με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που
θα εφαρμοστούν, θα πριμοδοτούνται όσοι
έχουν μικρότερη ακίνητη περιουσία και ζητούν μικρότερη ενίσχυση».
Ταυτοχρόνως, συνεχίζει, «ωφελούμενοι
και μάλιστα διπλά θα είναι και οι ιδιοκτήτες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα "Κάλυψη" καθώς δεν θα εξασφαλίσουν
μόνο εγγυημένο εισόδημα από το μίσθωμα
που θα τους καταβάλλει το κράτος για τις
κατοικίες τους, αλλά θα πάρουν πίσω και
ένα ανακαινισμένο ακίνητο με έξοδα του
κράτους αφού λήξει δηλαδή η παραχώρησή του για τουλάχιστον πέντε χρόνια σε
νέους και νέα ζευγάρια -δικαιούχους του

Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος».
Παραλλήλως, υπάρχει και το πρόγραμμα
"Εξοικονομώ Ανακαινίζω" που «προβλέπει συνδυασμό επιδότησης και άτοκου ή
χαμηλότοκου δανεισμού σε νέους για την
ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση
κατοικιών που ιδιοκατοικούν. Με την πολιτική μας για την απαλλαγή από τη φορολόγηση των γονικών παροχών προς τα νεότερα
μέλη κάθε οικογένειας, η ακίνητη οικογενειακή περιουσία μπορεί πλέον να αποτελέσει
κεφάλαιο δημιουργίας για τους νέους, πόρος βελτίωσης της ζωής τους και όχι αναξιοποίητο βαρίδι», υπενθυμίζει εξ άλλου.
Εν κατακλείδι, «γι' αυτό πιστεύουμε ότι
η νέα στεγαστική πολιτική που δρομολογήσαμε έχει πραγματικό κοινωνικό και προοδευτικό πρόσημο: δίνει κίνητρα για την
απόκτηση ή ενοικίαση προσιτής κατοικίας
κυρίως σε νεότερους ανθρώπους, ανοίγοντας ταυτόχρονα το "παράθυρο" στην αναβάθμιση και ανάπλαση περιοχών που τα
προηγούμενα χρόνια γνώρισαν την εγκατάλειψη και την υποβάθμιση χωρίς να υπάρχει
έως σήμερα κάποια προοπτική αναζωογόνησης τους. Το πρόγραμμα "σπίτι μου" δίνει
σύγχρονες λύσεις σε ένα υπαρκτό κοινωνικό ζήτημα και ταυτόχρονα έχει πολλαπλούς
ωφελούμενους», αναφέρει. Ωφελούμενοι,
εν τέλει, είναι οι νέοι άνθρωποι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι νέοι θεσμικοί επενδυτές,
αλλά και το ίδιο το κράτος, καταλήγει στο
άρθρο του ο υπουργός Επικρατείας.

Τα τιμολόγια ρεύματος και φυσικού
αερίου μετά τις επιδοτήσεις
- 23 συμβουλές του ΥΠΕΝ για
εξοικονόμηση ενέργειας
Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας δίνει
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ενόψει έναρξης της περιόδου θέρμανσης.
Το υπουργείο συνιστά μεταξύ άλλων καλή
μόνωση των θερμαινόμενων χώρων, ρύθμιση του θερμοστάτη στην κατάλληλη θερμοκρασία, εγκατάσταση θερμοστατικών βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα, συντήρηση
των εγκαταστάσεων.
Αναλυτικά οι συστάσεις του ΥΠΕΝ:
1) Απομόνωση χώρων που δεν
χρησιμοποιούνται
Κλείνουμε τα σώματα θέρμανσης και τις
εσωτερικές πόρτες (εάν υπάρχουν) που
οδηγούν σε διαδρόμους ή κοντά σε σκάλες.
Έτσι, κλείνουμε τις φυσικές διόδους αέρα,
εμποδίζοντας το ζεστό αέρα να διαφύγει
μέσα από το σπίτι.
2) Ελεύθερα θερμαντικά σώματα
Τα θερμαντικά σώματα δεν πρέπει να είναι
σκεπασμένα, π.χ. με καλύμματα, ή να εμποδίζεται η απόδοσή τους από έπιπλα.
3) Στεγανοποιούμε πόρτες και
παράθυρα
Τοποθετούμε μονωτικές ταινίες ή κουρτίνες.
Σύμφωνα με μελέτες (DOE), όταν τραβηχτούν, οι κουρτίνες μπορούν να μειώσουν
την απώλεια θερμότητας από ένα ζεστό
δωμάτιο έως και 10%. Επίσης, μπορούμε
να βάλουμε μεμβράνες σε παράθυρα και
μπαλκονόπορτες ή μόνο σε δωμάτια που
δεν χρησιμοποιούμε.
4) Ελέγχουμε το μονωτικό λάστιχο στις πόρτες ψυγείων, καταψυκτών και
φούρνων, ώστε να κάνει καλή επαφή και να
μην υπάρχει απώλεια ενέργειας (απώλεια
ψύξης).
5) Περιορίζουμε τη διάρκεια που
αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου
Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούμε τον
χρόνο ανάκτησης θερμοκρασίας (απώλεια
ψύξης, φως ψυγείου) με συνέπεια να μειώνεται η κατανάλωση από τη λειτουργία του
μοτέρ.
6) Ρυθμίζουμε το θερμοστάτη
Του συστήματος ψύξης ψυγείων και καταψυκτών σε μεγαλύτερη θερμοκρασία.
Του θερμοσίφωνα σε χαμηλότερες
θερμοκρασίες.
Του aircondition (εάν το αφήνουμε ανοικτό)
κατά τις ώρες απουσίας μας από το σπίτι
σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Επίσης κατά
τη διάρκεια του ύπνου μπορούμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία έως και 2 βαθμούς.
7) Τοποθέτηση των οικιακών συσκευών (π.χ. ψυγείου, καταψύκτη και στεγνωτηρίου ρούχων) μακριά από εστίες
θέρμανσης.
8) Πλένουμε τα ρούχα μας στο πλυντήριο ρούχων σε χαμηλή θερμοκρασία.
9) Κλείσιμο συσκευών όταν είναι
σε κατάσταση αναμονής (stand-by).
10) Όταν δεν χρησιμοποιούμε το

τζάκι, η καμινάδα πρέπει να είναι κλειστή
από το κλείστρο της.
11) Κλείνουμε το φούρνο μας 10 15 λεπτά πριν τελειώσει το μαγείρεμα, καθώς η θερμότητα που υπάρχει επαρκεί για
να ετοιμαστεί το φαγητό μας.
12) Τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να
εφαρμόζουν καλά στα μάτια της κουζίνας.
13) Όπου είναι εφικτό όταν μαγειρεύουμε χρησιμοποιούμε χύτρα ταχύτητας.
14) Χαμηλώνουμε τη φωτεινότητα
όσο μπορούμε στις συσκευές με οθόνη (π.χ.
Η/Υ, τηλεοράσεις).
15) Εγκατάσταση προγραμματιζόμενου θερμοστάτη
Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης
επιτρέπει τον προκαθορισμό διαφορετικών
θερμοκρασιών για διαφορετικές ώρες της
ημέρας. Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης εξοικονομεί χρήματα τόσο για κλιματισμό όσο και για θερμότητα.
16) Εγκατάσταση θερμοστατικών
βαλβίδων στα θερμαντικά σώματα
Επιτρέπουν την αυτόματη ρύθμιση της
ροής του ζεστού νερού ανάλογα με την επιθυμητή θερμοκρασία του κάθε χώρου ξεχωριστά. Η τοποθέτηση τους γίνεται τοπικά
επάνω σε κάθε θερμαντικό σώμα ξεχωριστά και ρυθμίζουν προοδευτικά τη ροή του
ζεστού νερού. Έτσι κάθε θερμαντικό σώμα
γίνεται ανεξάρτητο και απομονώνεται αυτόματα όταν επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία, τη στιγμή που οι υπόλοιποι χώροι
που έχουν ανάγκη θέρμανσης συνεχίζουν
να λειτουργούν
17) Εγκατάσταση συστήματος
αντιστάθμισης στον λέβητα
18)
Συντήρηση
συστήματος
θέρμανσης/ψύξης,
π.χ.
λέβητα,
αντλιών
θερμότητας,
κλιματιστικών
19)
Εγκατάσταση
ηλιακού
θερμοσίφωνα
20) Αντικατάσταση συσκευών
με συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης βάσει του πλαισίου ενεργειακής σήμανσης και των προδιαγραφών EnergyStar.
21) Αντικατάσταση λαμπτήρων
φωτισμού με τεχνολογία led.
22) Αντικατάσταση των υπαρχόντων κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά
- ενεργειακά.
23) Εγκατάσταση συστήματος
ενεργειακής διαχείρισης
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Χρ. Σταϊκούρας: Αποκρατικοποιήσεις
με όρους οικονομικής
αποτελεσματικότητας
«Είμαστε υπέρ των αποκρατικοποιήσεων
και της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, αρκεί αυτές οι αποκρατικοποιήσεις
να συνοδεύονται με όρους οικονομικής
αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, απαντώντας
στα πυρά που δέχεται η κυβέρνηση από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης, για τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου
Οικονομικών που επιφέρουν αλλαγές στη
λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών του
Δημοσίου.
Θέση της κυβέρνησης, είπε ο κ. Σταϊκούρας, μιλώντας τη Δευτέρα στην επιτροπή
Οικονομικών της Βουλής, είναι πως «οι
αποκρατικοποιήσεις πρέπει να υπηρετούν
τις βασικές προτεραιότητες για υψηλή και
διατηρήσιμη οικονομική μεγέθυνση, για δημιουργία θέσεων απασχόλησης καλών ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και για την
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής».
Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε
ο εισηγητής της ΝΔ, Μανώλης Κόνσολας,
λέγοντας ότι οι τιθέμενες διατάξεις «επικαιροποιούν και εκσυγχρονίζουν το νομοθετικό πλαίσιο για την οργάνωση, τη διοίκηση
και τη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών
του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών
της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και
Περιουσίας ανωνύμων εταιρειών». Παράλληλα, εισάγονται σημαντικές καινοτομίες,
όπως η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και η σύσταση
του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων.
Κατά της αρχής του νομοσχεδίου δήλωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, ιδίως σε σχέση με τις ειδικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν οι ανώνυμες
εταιρείες του Δημοσίου, παρατήρησε ότι
στο νομοσχέδιο γίνονται αναφορές σε δείκτες που έχουν σχέση με τη χρηματοοικονομική απόδοση, την κερδοφορία και τη
ρευστότητα, «με τρόπο που, πολλές φορές,
δεν συνάδει με τη λειτουργία, τους σκοπούς
και τους στόχους εταιριών του Δημοσίου,
που ρόλο έχουν κατά κύριο λόγο να προσφέρουν δημόσιο αγαθό ή δημόσια υπηρεσία στους πολίτες».
«Δημιουργείτε ένα 'αεροδιάδρομο' για την
πλήρη ιδιωτικοποίηση όλων των ανώνυμων
εταιρειών, εντός και εκτός του Υπερταμείου», είπε απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση, ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστας Σκανδαλίδης.
«Γίνεται ένα νέο βήμα ολοκλήρωσης των
ιδιωτικοποιήσεων που ξεκίνησαν εδώ και
20 χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις και της
Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του
ΠΑΣΟΚ, των ανωνύμων εταιριών του Δημοσίου που ανήκουν στην Ελληνική Εταιρεία
Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., δηλαδή
στο Υπερταμείο», είπε ο ειδικός αγορητής
του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης.
`
Στο νομοσχέδιο έχουν περιληφθεί και οι
διατάξεις για το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων. Κατά τη διαδικασία της ακρόασης
φορέων, ενώπιον της επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ο Δημήτρης
Βεργίνης, υποδιευθυντής της διεύθυνσης
Πληροφορικής της ΤτΕ, είπε ότι «η Τράπεζα της Ελλάδος είναι έτοιμη να αναλάβει τη
δημιουργία και λειτουργία του Κεντρικού

Μητρώου Πιστώσεων». Ο κ. Βεργίνης ανέφερε ότι το εν λόγω μητρώο είναι πληροφοριακό σύστημα, που θα ανήκει και θα
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα
καταγράφει σε αναλυτική βάση, το ιστορικό
πληρωμών, τα είδη των παρεχόμενων εξασφαλίσεων, ή κάθε άλλη πληροφορία που
σχετίζεται με κάθε μορφή πίστωσης προς
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από πιστωτικά
και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα.
Τα στοιχεία του μητρώου θα είναι διαθέσιμα στους πιστοδοτούμενους και στους
πιστωτές, μετά από αίτησή τους με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω των πιστωτικών εκθέσεων. Οι πιστωτές θα χρησιμοποιούν τις
πιστωτικές εκθέσεις, για την αξιολόγηση
της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών δανειοληπτών. Το μητρώο θα είναι συμπληρωματικό και σε πλήρη εναρμόνιση και
σχέση διαλειτουργικότητας με το μητρώο
παρακολούθησης του ιδιωτικού χρέους, την
ανεξάρτητη αρχή πιστοληπτικής αξιολόγησης και το υφιστάμενο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, της Τειρεσίας ΑΕ.
Όπως είπε ο κ. Βεργίνης, για τις ανάγκες
διασταύρωσης και επιβεβαίωσης της ακρίβειας των πληροφοριών, ταυτοποίησης και
των γενικών πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στο νομοσχέδιο, το μητρώο θα μπορεί να προσφεύγει στα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου,
καθώς και στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
«Είμαστε αντίθετοι με τα βασικότερα στοιχεία του νομοσχεδίου, καθώς επιχειρείται
με συγκεκριμένα άρθρα του, η κατάργηση
του δημόσιου χαρακτήρα του ΟΑΣΑ, της
ΣΤΑΣΥ και η έμμεση ιδιωτικοποίησή τους»,
ανέφερε ο Παναγιώτης Κοντογιάννης, πρόεδρος του Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ. Ο κ. Κοντογιάννης προέβλεψε
εξάλλου, ότι οι εργαζόμενοι θα βρεθούν
αντιμέτωποι με πλήρη διάλυση των εργασιακών σχέσεων. «Οι εταιρείες μεταφορών
χαρακτηρίστηκαν ως κοινής ωφέλειας, διότι λειτουργούν με σκοπό την εξυπηρέτηση
των πολιτών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων
που χρησιμοποιούν περισσότερο τα μέσα
μαζικής μεταφοράς . Με την εφαρμογή ιδιωτικών κριτηρίων στη λειτουργία τους, δεν
θα είναι δυνατή η άσκηση κοινωνικής πολιτικής», είπε ο κ. Κοντογιάννης ενώ και οι νεοπροσληφθέντες «δεν θα καλύπτονται από
τις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις».
Η Κορίνα Θεοδωράκη, γενική γραμματέας
της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ) ανέφερε πως το νομοσχέδιο
«επιτέλους αποκαθιστά μια μεγάλη αδικία,
μια αντισυνταγματική διάκριση εις βάρος
των βαριά κινητικά αναπήρων δικαιούχων
του εξώ-ιδρυματικού επιδόματος από τον eΕΦΚΑ, καθώς εφεξής θα εξαιρείται το εξώιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό
από τον υπολογισμό του εισοδήματος». Μέχρι σήμερα, εξήγησε η κ. Θεοδωράκη, για
όσους λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό από
τον ΟΠΕΚΑ, αυτό δεν προσμετράται στο εισόδημά τους. Για όσους όμως το λαμβάνουν
από τον e-ΕΦΚΑ, αυτό προσμετράται στο
εισόδημά τους. «H διάκριση αυτή, λοιπόν,
δημιουργεί πολίτες α' και β' κατηγορίας, που
έχουν ακριβώς την ίδια αναπηρία και τις
ίδιες ανάγκες, αλλά δεν αντιμετωπίζονται
με τον ίδιο τρόπο», είπε η κ. Θεοδωράκη.

«Τον αγώνα των εργαζομένων
στις Ανώνυμες Εταιρείες του
Δημοσίου» στηρίζει η ΓΣΕΕ
«Τον αγώνα των εργαζομένων
στις Δημόσιες Επιχειρήσεις και
στους Οργανισμούς του Δημοσίου, οι οποίοι αντιδρούν στο
σχέδιο νόμου που κατέθεσε το
υπουργείο Οικονομικών στη
Βουλή και συζητείται ήδη στην
αρμόδια Επιτροπή», στηρίζει η
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών
Ελλάδας (ΓΣΕΕ).
Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε, καλεί την
κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών να αποσύρουν το συγκεκριμένο
νομοσχέδιο.
«Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου», όπως
υποστηρίζει η ΓΣΕΕ, «οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών των φορέων και των
λοιπών θυγατρικών εταιρειών θα καταρτίζονται κατά παρέκκλιση του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων, ενώ καταργείται και ο
ρόλος του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις προσωπικού, αφού το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού περιορίζεται σε μία τυπική
επιτήρηση της διαδικασίας».
«Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που ανοίγει
τις πόρτες της αδιαφάνειας, των αθέμιτων
συναλλαγών και των απευθείας αναθέσεων, ενώ οι διατάξεις του αντίκεινται στο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο των διαγωνισμών
δημοσίων συμβάσεων, το οποίο είναι το
πλέον ολοκληρωμένο, διαφανές, αξιοκρατικό σύστημα ανάθεσης έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών και αποτελεί ευρωπαϊκό,
αλλά και εθνικό κεκτημένο.
Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο κλονίζει
σημαντικά τις εργασιακές σχέσεις των

εργαζομένων σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς,
εισάγοντας
ρυθμίσεις που οδηγούν σε
εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, ακυρώνει στην πράξη
επιχειρησιακές συλλογικές
συμβάσεις εργασίας και
κανονισμούς για τους νεοπροσλαμβανόμενους, ενώ προωθεί τις επισφαλείς εργασιακές σχέσεις, με κατάργηση
της πλήρους απασχόλησης, με εξαρτημένη
εργασία αορίστου χρόνου, χορηγώντας τη
δυνατότητα στις διοικήσεις πρόσληψης
εκτάκτων υπαλλήλων σε βασικές όμως ειδικότητες, όπως οδηγοί ή τεχνίτες στις επιχειρήσεις δημοσίων μεταφορών» επισημαίνει
η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της.
Την ίδια στιγμή, όπως σημειώνει η Συνομοσπονδία, «οι διοικήσεις της ΣΤΑΣΥ και
της ΟΣΥ, με προσφυγή τους στα δικαστήρια, επιχειρούν να παρεμποδίσουν το δημοκρατικό δικαίωμα των εργαζομένων και
των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων να
αντιδρούν και να διεκδικούν την απόσυρση
μοιραίων για τις εργασιακές τους σχέσεις
κυβερνητικών αποφάσεων».
«Καλούμε την κυβέρνηση και τον αρμόδιο
υπουργό Οικονομικών να αποσύρουν το
συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που αιφνιδιαστικά και δίχως διάλογο εισήγαγαν προς
ψήφιση στη Βουλή. Οι κρίσιμες αποφάσεις
επιβάλλεται να είναι αποτέλεσμα δημοκρατικού διαλόγου και συναινέσεων και όχι
προϊόν μονομερών επιδιώξεων της εκτελεστικής εξουσίας» υπογραμμίζει η ΓΣΕΕ.

Ν. Δένδιας: Η Τουρκία δεν
δικαιούται δια να ομιλεί- Να
σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και να
επανέλθει στο χώρο της λογικής
Αυστηρή και άμεση ήταν η απάντηση του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια από
τη Νέα Υόρκη στους προκλητικούς ισχυρισμούς του Προέδρου της Τουρκίας κατά
της Ελλάδας από του βήματος της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ. «Οι τοποθετήσεις
της Τουρκίας κάθε φορά διευρύνουν τα
πλαίσια τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η ανθρώπινη λογική. Η χώρα η οποία
εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό, θέτοντας
σε κίνδυνο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπινες
ζωές, έρχεται να κατηγορήσει την Ελλάδα
ακόμα και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, χρησιμοποιώντας μάλιστα ψευδή
στοιχεία, τα οποία έχουν απαντηθεί εδώ και
δέκα ημέρες. Η χώρα, η οποία ευθέως απειλεί με πόλεμο, η χώρα η οποία έχει εκδώσει
casus belli, η χώρα η οποία αμφισβητεί την
ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου,
έρχεται να μιλήσει για σχέσεις καλής γειτονίας. Η χώρα η οποία κατέχει εδάφη ξένων
χωρών, μεταξύ των οποίων της Κυπριακής
Δημοκρατίας, έρχεται να μιλήσει για συνθήκες ασφάλειας και συνεννόησης στην Ανατολική Μεσόγειο» τόνισε ο Ν. Δένδιας.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εξωτερικών
διαμηνύει ότι «αυτό που έχουμε να απαντήσουμε είναι ότι καλά θα κάνει η Τουρκία να
σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και να επανέλθει
το συντομότερο τουλάχιστον στο χώρο της

λογικής».
Σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες,
οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της τουρκικής
πλευράς έχουν ακουστεί και απαντηθεί
πολλές φορές. «Καταρχήν, η Ελλάδα είναι
μια ευρωπαϊκή χώρα η οποία σέβεται απολύτως τα ανθρώπινα δικαιώματα και βεβαίως τα δικαιώματα της μουσουλμανικής μειονότητας. Άλλωστε αυτό το αποδεικνύουν
οι αριθμοί. Η μουσουλμανική μειονότητα
στην Ελλάδα μεγαλώνει, διευρύνεται και
ευημερεί. Θα ήταν καλό η Τουρκία να απαντήσει τι συνέβη στην ελληνική μειονότητα
στην Κωνσταντινούπολη και πώς η ακμάζουσα άνω των 100.000 κάποτε μειονότητα,
σήμερα έχει περιοριστεί σε λιγότερο από
5.000 ανθρώπους ή όπως κάποτε λεγόταν, η Τουρκία δεν δικαιούται διά να ομιλεί»
υπογράμμισε.
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Pierre Poilievre first ballot winner in Conservative leadership race
Pierre Poilievre has been chosen as the next
leader of the Conservative Party of Canada.
The veteran Conservative was the clear
choice in a first ballot victory, claiming 68.15
per cent of the electoral points among more
than 400,000 votes cast by the party’s
membership following a seven month race.
Jean Charest, the former Quebec premier
who likely had the best chance of preventing
Poilievre from winning the leadership,
earned just 16 per cent of support on the first
ballot, placing him in distant second place.
Rookie Conservative MP Leslyn Lewis, who
stunned many with her strong showing in
the 2020 leadership race, earned just nine
per cent this time around, despite having the
backing of the party’s well-mobilized social
conservative wing.
Former Ontario legislator Roman Baber
scored roughly five per cent and rural
Ontario MP Scott Aitchison finished with
about one per cent.
A riding-by-riding breakdown of the results
show Poilievre captured widespread support
across the country, being the first choice for
Conservative party voters in nearly each of
its 338 ridings.
Poilievre is the first to win the leadership on
a first ballot since Stephen Harper won in
2004 in the party’s first leadership race, and
he becomes the party’s third leader in the
last six years.
The announcement was made before more
than 1,000 party faithful who gathered in
downtown Ottawa under a more sombre
atmosphere than initially planned, in
reflection of the country’s mourning after the
death of the Queen on Thursday.
Poilievre replaces former leader Erin
O’Toole, who was voted out by his caucus
in early February, triggering the current
race. O’Toole himself appeared by video to
deliver thanks and emphasized to the crowd
the importance of unity in the party. He said
he was honoured to lead, but for “too short”
of a time.
Poilievre, who ran a populist campaign
around the theme of “freedom,” will now
face the task of uniting the party behind him
as Conservatives look return the party to
government after being shut out by Prime
Minister Justin Trudeau’s Liberals for the
past three elections.
Poilievre delivered a victory speech that
heavily featured his campaign themes of
cost-of-living concerns and criticisms of
Prime Minister Justin Trudeau’s government,
particularly the rate of spending and the toll
inflation is taking on Canadians.

“Today people feel like they’ve lost control of
their pocketbooks and their lives,” he said.
“The cost of government is driving up the
cost of living.”
Some people are hanging on by a thread,
Poilievre said, vowing to restore hope.
“They don’t need a government that sneers
at them, looks down on them and calls them
names,” he told the crowd. “They don’t need
a government to run their lives. They need a
government that can run a passport office.”
In her final speech as interim leader,
longtime Manitoba MP Candice Bergen said
she wants to be remembered as helping
promote unity.
She also imparted some advice to the new
leader: “Respect, listen to and trust our
caucus.”
Poilievre will be leader of the Official
Opposition, also now know as His Majesty’s
Loyal Opposition. The House of Commons
resumes sitting on Sept. 20, one day later
than originally scheduled, to accommodate
the state funeral for the Queen being held
Sept. 19. There will also be a special sitting
on Thursday to commemorate the late
monarch.

Who is Pierre Poilievre

At 43, Poilievre was first elected in 2004
as one the youngest MPs in the House of
Commons, where he represents the Ottawaarea riding now called Carleton.
He entered the leadership contest beloved
by many of the party’s grassroots and
revered as one of the party’s highest-profile
MPs and most effective performers in
Parliament.
The MP rose to prominence after the
Conservatives defeated the Liberals in
2006. In 2008, Harper named him to serve
as his parliamentary secretary and it was
through that role the young Poilievre earned
his reputation as being an attack dog whose
style irked critics as being overly aggressive
and, at times, immature.

In 2013, Poilievre was appointed
to serve as democratic reform
minister. In that government’s
dying days of 2015 before it fell
to the Liberals, he briefly served
as employment minister.
Poilievre is married with two
young kids. His wife Anaida,
whom he wed in 2017, works
on Parliament Hill as a political
staffer.
Before he was elected as an
MP, he grew up running in
Conservative circles, coming to Ottawa
in 2002 as a political staffer for former
Canadian Alliance leader Stockwell Day and
grew up campaigning for the likes of leaders
such as Jason Kenney.

Poilievre was raised in Calgary and was
adopted by his parents. He has said the
reason he became interested in politics is
because of an injury that left him unable to
keep playing competitive sports as a teen.
In the years since the Conservatives lost
power, Poilievre served as the party’s
finance critic, honing his economic
messages against government spending
and deficits, which he delivered more loudly
once the COVID-19 pandemic hit and
inflation surged.
Leadership ambitions had been on Poilievre’s
mind for at least a couple of years.
He considered running the last time the
party was picking a leader in 2020, but
ultimately decided against it just days before
his campaign was supposed to launch.

Insurance rates rising by as
much as 12% as traffic return
to pre-pandemic levels
During the pandemic many insurance
companies cut premiums or offered
rebates, but now that traffic is returning
to pre-pandemic levels, some insurance
companies are raising their rates.
“We have seen a few companies do these
increases and I’m sure there will be more
to follow," said Tanisha Kishan, insurance
expert with Ratesdotca.
According to the website, which allows
consumers to shop around for insurance
coverage, some companies have increased
their rates between one and 12 per cent,
approved by the Financial Services
Regulatory Authority (FSRA).
Ratesdotca found that Pafco Insurance
company increased its rates by 5 per cent,
while Zenith Insurance Company increased
its rates by 10.37 per cent.
Other companies kept rate increases to
one to two per cent, but Kishan said drivers
should expect to see some kind of increase
moving forward.
“I would say it wouldn't be uncommon for
consumers to get their renewal and see they
are going to get some kind of mid-single
digit increase," said Kishan.
During the pandemic some insurance
companies cut their premiums or offered
rebates because they were saving so much
money, but now accidents are happening at
a similar level to before the pandemic.
Kishan said that with inflation vehicles are

more expensive to fix, parts are hard to
find and there is a waiting list if you need to
replace an accident vehicle.
At a collision reporting centre in Scarborough
today a tow truck driver who goes by the
name Shuggie said that he has noticed a
lot more traffic and accidents on the roads
recently.
“Ever since the city opened up again, it's
been really crazy. There has been a lot more
traffic and more accidents too. Everybody
seems to be in a rush,” said Shuggie.
Wynton Gregoire said he was at the collision
reporting centre because his car had just
been written off in an accident.
“I had stopped at a red light, braked in time
and everything was ok and then six seconds
later someone ran into me at full speed and
wrecked my car,” said Gregoire.
William Harten was also there because
some had caused a fender bender on his
new Mercedes sports car which was only
one month old.
“I couldn’t believe it happened. It was a
nightmare. I was polite with the driver, but
inside I was dying," said Harten as he looked
at his banged up car.
Not everyone will see a major increase
on their next renewal, but if you find
your insurance premiums have gone up
substantially it may be time to look around
and see if you can find a better deal
somewhere else.
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King Charles III becomes
King of Canada amid artillery
salute, heraldic trumpets
King
Charles
III
was
proclaimed Canada's head
of state on Saturday at a
ceremony
that
included
heraldic trumpeting, a 21gun salute and a moment of
remembrance for his mother,
Queen Elizabeth II.
Prime Minister Justin Trudeau
arrived at Rideau Hall at about
10 a.m. with his youngest son
Hadrien and laid flowers at a
makeshift memorial for the
Queen, who died Thursday.
He and members of the federal cabinet
and Privy Council met before the ceremony
as part of the protocol needed to formally
proclaim the new sovereign.
The prime minister asked Gov. Gen. Mary
Simon for permission to proceed, and after
she said yes both signed the order-incouncil proclaiming the accession.
The solemn moment unfolded at the same
table used by Queen Elizabeth II during her
first official visit to Canada in October 1957,
and was followed by a round of applause
from those gathered in the Rideau Hall
ballroom.
Dr. Samy Khalid, the chief herald of Canada,
led a procession outside moments later.
After a fanfare played on heraldic trumpets,
he read the proclamation of the accession in
both official languages.
"We (the Governor General and the Privy
Council) proclaim that His Royal Highness
Prince Charles Philip Arthur George is now
by the death of our late sovereign, Charles III,
by the grace of God of the United Kingdom,
Canada and his other realms and territories,
King, head of the Commonwealth, defender
of the faith to whom we acknowledge faith
and allegiance," said Khalid.
"Long live the King," he concluded, with
those gathered repeating the phrase.
Members of the Royal Canadian Armed
Forces fired an artillery salute as Khalid
spoke. The guns were accidentally set off
earlier than planned and sounded throughout
the French portion of the proclamation —
perhaps a sign that, despite the advance
planning for Saturday's event, it has been
seven decades since a royal accession
ceremony was held in Canada.
Khalid took the glitch in stride, calling
it understandable and saying it was a
momentous occasion nonetheless.
"Of course there's been a lot of emotions,
there has been a lot going on behind
these doors for the past few days," he
said, motioning toward Rideau Hall's main
entrance.
He acknowledged the ceremony and his

garb — which included a royal
blue tabard, a sleeveless
garment worn by medieval
peasants and clerics — are
a callback to a much earlier
time. Khalid noted the tabard
was designed with Indigenous
elements in addition to Royal
symbols.
"I hope that the people
of Canada will see that
we wanted to mark this
momentous occasion in a
very symbolic way," he said.
The Canadian flag was raised to mark the
accession of the new sovereign, but was
later lowered to half-mast as mourning for
the queen continues.
A number of provinces, such as Nova Scotia,
New Brunswick and Saskatchewan, held
similar accession ceremonies on Saturday.
Meanwhile, the federal government is
preparing a series of events to commemorate
the legacy of Queen Elizabeth II.
Protocol calls for 10 days of mourning
following the Queen's death, and British
officials announced on Saturday that the
Queen's state funeral will take place at
Westminster Abbey on Sept. 19.
Canada's national commemoration will take
place the same day, including a parade, a
flypast and a 96-gun salute to mark each
year of the queen's life.
A nationally televised service will be held at
Anglican Christ Church Cathedral in Ottawa,
where Queen Elizabeth and her husband
Prince Philip worshipped on two occasions
in 1957 and 1961.
Christ Church hosted a similar national
commemoration when Philip died last year
and another for the death of the Queen
Mother in 2002.
Trudeau confirmed Saturday evening
that Parliament will reconvene for the fall
sitting on Sept. 20, instead of Sept. 19 as
previously scheduled, to accommodate the
Queen's funeral.
Before the date of the Queen's funeral
was announced, Privy Council President
Dominic LeBlanc said it's important for the
members of the House of Commons and the
Senate to have an opportunity to honour the
Queen's service to Canada.
"We're currently reflecting on the most
appropriate way to do that," he said.
Government House leader Mark Holland
announced Saturday evening that the
House of Commons will sit on Thursday
for a special session, "to commemorate
Canada’s longest-reigning Sovereign, Her
Majesty Queen Elizabeth II."

New taxes on banks and life insurers will
generate $5.3 billion over five years: PBO
Proposed new federal taxes on some
financial institutions could generate
$5.3 billion over the next five years, the
parliamentary budget officer estimated in
two new reports issued Thursday.
The documents calculated the expected
revenues from the Canada Recovery
Dividend and a proposed permanent
increase to corporate taxes on banks and

life insurance groups.
The PBO said the dividend -- a one-time
15 per cent windfall tax on banks and life
insurers profits made during the pandemic
-- will generate $3 billion.
According to draft legislation published in
August, the companies would pay the tax on
an average of their Canadian-based taxable
income above $1 billion for the 2020 and

As UN confronts 'cascade of
crises,' Trudeau focused on
global growth, food security
In a time of crisis, the planet is gridlocked
by "colossal global dysfunction," the head of
the United Nations said Tuesday as he urged
leaders to come together in a collective
effort to light a beacon of hope for the world.
Secretary-General
António
Guterres
opened the leader-level debates of the 77th
UN General Assembly by painting a bleak
picture of escalating peril — and a world
that's paralyzed and powerless to address
it.
"The international community is not ready or
willing to tackle the big dramatic challenges
of our age," Guterres said.
He rattled off a laundry list of catastrophes:
the war in Ukraine, the climate crisis,
the economic emergency engulfing
the developing world and the spread of
nationalism and extremism, to name a few.
"But the reality is that we live in a world where
the logic of co-operation and dialogue is the
only path forward," Guterres said.
"No power or group alone can call the shots.
No major global challenge can be solved by
a coalition of the willing. We need a coalition
of the world."
Justin Trudeau was among the leaders
seated in the Assembly Hall for the speech,
the prime minister's first event in a two-day
visit to the UN where the echoes of the war
in Ukraine reverberate down every corridor.
But the message isn't about despair, said
Bob Rae, Canada's ambassador to the UN.
It's about hope.
Guterres described a ship flying the UN
flag and laden with Ukrainian grain making
its way through a war zone to the Horn of
Africa, where millions of people are starving.
It's part of the Black Sea Grain Initiative, a
complex agreement between Ukraine and
Russia, brokered with the help of Turkey,
that's finally getting long-blockaded food out
of the war-ravaged region.
Providing hope in the face of disaster is what
the United Nations is all about, said Rae —
but it's hard when the disasters just seem to
keep coming.
"The problem we face is this incredible
cascade of crises," he said.
"We have to provide the hope. And we
have to provide a sense that we can take
the human footsteps to make a difference.
And that's the approach that Canadians are
taking around the world."
Trudeau met Tuesday with Chandrikapersad
Santokhi, the president of Suriname and
this year's chair of Caricom, a political and
economic coalition of 15 member-states
throughout the Caribbean.
The rest of his UN agenda is laden with
meetings on subjects close to his heart:
climate change, gender equality, biodiversity
initiatives and sustainable development,
among others.
He took part in a roundtable with former

secretary of state Hillary Clinton on the
virtues of inclusive job growth, as well as
a clarion call to address the online spread
of violent extremism with New Zealand
counterpart Jacinda Ardern and French
President Emmanuel Macron.
That event — the Christchurch Call Summit,
a reference to the livestreamed mosque
shootings in New Zealand that killed 51
people in March 2019 — included a pledge
from Trudeau of $1.9 million over three years
for technology to help detect terrorist content
on the internet.
But the ever-present threat posed by
Russian President Vladimir Putin was never
far away.
"Lots of work to do, keeping everyone
together," Trudeau said in response to a
question about Ukraine as he arrived at the
towering UN Headquarters on the banks of
the East River.
Trudeau's visit will also include work
on advancing the 17 goals of the UN's
sustainable development effort, of which
he is a co-chairman. Those global goals
include climate action, eliminating poverty
and pollution, gender equality and fostering
equitable economic growth.
And he'll be on hand for events previewing
COP15 meetings on biological diversity that
are scheduled to take place in Montreal in
December.
On Wednesday, Trudeau will attend a
pledging conference for the Global Fund
to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, to
which Canada has pledged $4 billion since
2002.
Advocates in Canada have been urging the
prime minister to commit an additional $1.2
billion for this year alone. Canada is one of
the largest contributors to the Global Fund
on a per-capita basis, Rae noted.
"I know the prime minister is wrestling with
this question of how much more we can do,"
he said.
"The pressures globally on us on every front
are huge … so do we feel the pressure?
Yeah, of course. But guess what? We're
used to pressure, we know how to respond
to it, and we will be responding to it."
The fund supports developing countries in
limiting and treating preventable illnesses,
which are in many regions leading causes of
death — and once again on the rise.
Trudeau is planning to meet this week with
Caribbean and other regional partners to
focus on fostering sustainable growth in
Haiti.
He'll also see Joe Biden in person at an
event for leaders hosted by the president
and his wife — their first face-to-face
encounter since the U.S. abandoned a
made-in-America scheme to sell more
electric vehicles.

2021 tax years.
The amount payable will be paid in equal
instalments over the next five years.
Finance Minister Chrystia Freeland is also
proposing to hike the corporate tax rate on
bank and insurance profits over $100 million.
The PBO report said increasing that rate
from 15 per cent to 16 .5 per cent would
generate $2.3 billion over the next five years.
Both measures were introduced in the

federal budget published last April. However
the initial dividend proposed was to apply
the 15 per cent windfall tax only on 2021
Canadian-based income instead of the
average income over 2020 and 2021.
Based on the original frameworks, the
budget predicted the two measures would
raise more than $6 billion.
Canadians have until Sept. 30 to comment
on the draft legislation.
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HELLENIC HERITAGE
RECOGNITION AWARDS
The Hellenic Heritage Foundation is now accepting nominations for
two separate Recognition Awards to shine a light on exceptional
leaders that are making significant contributions in our communities:
• Lifetime Achievement Award, and
• Outstanding Achievement Under 40 Award
These Awards will be presented to distinguished Canadians of
Hellenic descent or Philhellenes who have demonstrated excellence
in their career or field of endeavour while contributing to philanthropy
or the betterment of our society.
The nominations will assist the selection committee in identifying and
recognizing the achievements in our Hellenic-Canadian community.
The nomination period will be open for three months, September 1 to
November 30, 2022. Nomination forms can be submitted online
through our website, by email or by post. For more information on the
Awards, the criteria and past recipients, log onto: www.hhf.ca/awards/
The HHF launched the Recognition Awards in 2012, and has proudly
honoured: Supreme Court Justice Andromache Karakatsanis;
physician-scientist Dr. Dimitrios Oreopoulos; philanthropist and
Blackberry founder Mike Lazaridis; composer Christos Hatzis; opera
diva Teresa Stratas; inventor-entrepreneur Dr. Savvas Chamberlain;
leader in health and wellness Toula Reppas; particle physicist
Dr. Asimina Arvanitaki; scientist and humanitarian Dr. Helen Dimaras;
visionary film industry leader Nick Mirkopoulos; pediatric allergist
and community educator Dr. Fotini Kavadas; community leader
John Dagonas; aerospace industry leader Dr. John Maris; and
journalist Vassy Kapelos.
We look forward to receiving your nominations and to your support in
celebrating the achievement of outstanding leaders in our community.
The Awards will be presented on June 2, 2023, at the HHF Gala.

Nominations are now open.
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Λαχανόσουπα πικάντικη
Τριφτή Μηλόπιτα
(απαιτεί ταψί διαμέτρου 9 ιντσες)
• για τη ζύμη
• 1 1/2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
• 1/2 κουτ. αλατι
• 1/2 φλιτζάνι βούτυρο, κομμένο σε 8
κομμάτια
• 3-5 κουταλιές της σούπας. κρύο
νερό
• 1 κουτ. χυμού λεμονιού
• Γέμιση με Μήλα
• 8-10 μήλα (ανάλογα με το πόσο
βαθύ είναι το ταψί σας), καθαρισμένα και λεπτώς κομμένα σε φέτες

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 κουταλιά της σούπας. χυμό
λεμονιού
2 κουταλιές της σούπας. καστανή
ζάχαρη
1 κουταλιά της σούπας. αλεύρι
1/2 κουτ. μπαχάρι
1/2 κουτ. κανέλα
Για το τέλος
1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις
3/4 φλιτζάνι καφέ ζάχαρη
1/2 κουτ. κανέλα
1 πρέζα αλάτι
1/2 κούπα κρύο βούτυρο
Προθερμασμένος φούρνος 350F

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 μικρό λευκό λάχανο, ξεφλουδισμένο και κομμένο σε φέτες (περίπου 3
φλιτζάνια)
1/4 φλιτζανιού ελαιόλαδο
3 μέτρια κρεμμύδια, κομμένα σε
κύβους
1 μεγάλο καρότο, κομμένο στα τέσσερα και κομμένο σε φέτες
1 κοτσάνι σέλινου, κομμένο σε
κύβους
1 κουτ. καπνιστή πάπρικα
1 κουτ. ξερό τσίλι
3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
2-3 φύλλα δάφνης

•
•
•
•
•
•
•
•

1 κουτ. φρέσκο θυμάρι
1 κόκκινη πιπεριά ψιλοκομμένη
2 κουτ. σκασμένο μαύρο πιπέρι
1 μικρό κουτάκι λευκά φασόλια
(ξεπλυμένα)
1 1/2 φλιτζάνι κοκτέιλ λαχανικών
Motts
7 φλιτζάνια ζωμός κοτόπουλου/
λαχανικών
2 κολοκυθάκια, κομμένα στη μέση
κατά μήκος και μετά κομμένα σε
φέτες
Αλάτι και πιπέρι για να γευτείς

1.
Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, προσθέτουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια,
τα καρότα, το σέλινο, τα φύλλα δάφνης, τις
πιπεριές και σοτάρουμε για 7-10 λεπτά να
μαλακώσουν.
2.
Προσθέτουμε την καπνιστή πάπρικα, το λάχανο, το θυμάρι, το σκόρδο, το
μαύρο πιπέρι, τις κόκκινες πιπεριές και τα
φασόλια και ανακατεύουμε ώστε να καλυφθούν όλα τα υλικά με την πάπρικα για λίγα
λεπτά.
3.
Προσθέτουμε το χυμό του κοκτέιλ
Motts, το ζωμό, το τσίλι και αφήνουμε να πάρει μια βράση. Σκεπάζουμε και αφήνουμε να
σιγοβράσουν σε μέτρια φωτιά για 40-45 λεπτά.
4.
Προσαρμόζουμε το καρύκευμα με αλάτι και πιπέρι. Προσθέτουμε τα πράσινα
κολοκυθάκια και σιγοβράζουμε για 5 λεπτά να ψηθούν. Σερβίρετε ζεστό.

1.
Ανα κα τέψ τε
το αλεύρι και το αλάτι.
Κόψτε το βούτυρο χρησιμοποιώντας τα χέρια
σας ή ένα κόπτη ζύμης
και ανακατέψτε μέχρι
Πήτερ
το μείγμα να μοιάζει
Μινάκης
με μικρά μπιζέλια. Πασπαλίστε από πάνω το
νερό και το χυμό λεμονιού και μαζέψτε τη
ζύμη σε μια μπάλα. Τυλίξτε σε πλαστικό
περιτύλιγμα και βάλτε στο ψυγείο για 30
λεπτά. Ξετυλίξτε και τοποθετήστε σε αλευρωμένη επιφάνεια. Ανοίξτε τη ζύμη στο επιθυμητό
μέγεθος.
2.
Μεταφέρετε προσεκτικά την ζύμη στο ταψί σας και πιέστε την προς τα κάτω επάνω
και κατά μήκος της περιμέτρου του δίσκου ψησίματος. Χρησιμοποιώντας τον τροχό σας,
περιστρέψτε το χείλος της πίτας για να κόψετε την υπερβολική ζύμη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πιρούνι για να πιέσετε την άκρη της πίτας σας.
• 1 small white cabbage, cored and • 1 tsp. fresh thyme
3.
Καθαρίστε τα μήλα, και κόψτε σε λεπτές φέτες. Ρίξτε λίγο χυμό λεμονιού και τοποsliced (about 3 cups)
• 1 jarred red pepper, diced
θετήστε τα σε ένα ανάλογο σκεύος με τη διάσταση του ταψιού για να δείτε αν έχετε αρκετά
• 1/4 cup olive oil
• 2 tsp. cracked black pepper
μήλα και να προετοιμάσετε περισσότερα αν χρειαστεί. Αδειάστε τα μήλα σε ένα μπολ και
• 3 medium onions, diced
• 1 small can of white navy beans
προσθέστε την καστανή ζάχαρη, το μπαχάρι, την κανέλα, το αλεύρι και ανακατέψτε απαλά
• 1 large carrot, quartered and sliced
(rinsed)
με τα χέρια σας. Τοποθετήστε το ταψί σας.
• 1 stalk of celery, diced
• 1 1/2 cups of Motts vegetable cocktail
4.
Εν τω μεταξύ, προθερμάνετε το φούρνο σας σε 350F και ρυθμίστε το ράφι στη
• 1 tsp. smoked paprika
• 7 cups of chicken/vegetable stock
μεσαία θέση. Για το τέλος, προσθέστε όλα τα συστατικά εκτός από το βούτυρο στον επεξερ• 1 dried chilli
• 2 zucchinis, halved lengthwise then
γαστή τροφίμων μέχρι να αναμειχθεούν. Τώρα προσθέστε το κρύο βούτυρο και ανακτέψτε
• 3 cloves of garlic, minced
sliced
μέχρι να σπάσει το βούτυρο στο αλεύρι σε κομμάτια σε μέγεθος μπιζελιών. Αδειάστε το
• 2-3 bay leaves
• salt and pepper to taste
μείγμα πάνω στα μήλα σας και απλώστε ομοιόμορφα με τα χέρια σας.
5.
Ψήστε για περίπου. 1 ώρα ή έως ότου η κορυφή είναι χρυσοκαστανη και τραγανή.
Τοποθετήστε ένα μαχαίρι στην πίτα για να βεβαιωθείτε ότι τα μήλα μαγειρεύονται και ότι 1.
In a large pot, add your olive oil over medium-high heat. Add your onions, carrots,
δεν υπάρχει αντίσταση. Αφήνουμε την πίτα να κρυώσει για 20 λεπτά, σερβίρουμε ζεστή με celery, bay leaves, peppers and saute for 7-10 minutes to soften.
σπιτικό παγωτό βανίλιας.
2.
Add your smoked paprika, cabbage, thyme, garlic, black pepper, red peppers and
beans and stir to coat all the ingredients with the paprika for a couple of minutes.
3.
Add your Motts cocktail juice, stock, chili and bring to a boil. Cover and reduce to a
simmer on medium heat for 40-45 minutes.
4.
Adjust seasoning with salt and pepper. Add your green zucchini and simmer for 5
• 1 tbsp. lemon juice
(requires a 9-inch diameter pie dish)
minutes to cook. Serve hot.
• 2 Tbsp. brown sugar
• Shortcrust Pastry
• 1 1/2 cups of all purpose flour
• 1 Tbsp. flour
• 1/2 tsp. of salt
• 1/2 tsp. ground allspice
• 1/2 cup of unsalted cold butter, cut • 1/2 tsp. ground cinnamon
Crumble topping
into 8 pieces
• 1 cup all-purpose flour
• 3-5 Tbsp. of cold water
• 3/4 cup brown sugar
• 1 tsp. of lemon juice
• 1/2 tsp. cinnamon
Apple Filling
• 8-10 apples (depending how deep • pinch of salt
your dish is), peeled, cored and thinly • 1/2 cup cold butter
• Pre-heated 350F oven
sliced

Spiced Cabbage Soup

Apple Crumble Pie

Read our current issue on-line!

www.greekpress.ca

Διαβάστε την έντυπη έκδοση.
Follow us on Facebook

1.
Combine flour and salt. Cut in butter using your hands or a pastry cutter until
mixture resembles small peas. Sprinkle over water and lemon juice and gather flour into
a ball. Wrap in plastic wrap and refrigerate for 30 minutes. Unwrap and place on a floured
board. Roll out to desired size. Makes enough for one 9 or 10-inch single crust pie.
2.
Carefully transfer your pie crust over your baking dish and press the crust down
on the and along the perimeter of the baking dish. Using your rolling pin, roll over the rim of
the pie to trim-off excess pastry. You may use a fork to crimp the edge of your pie.
3.
Peel the apples, cored and thinly slice. Toss in some lemon juice and place in the
pie dish to see if you have enough apples to fill the dish and prepare more apples if needed.
Empty the apples into a bowl and add the brown sugar, allspice, cinnamon, flour and toss
with your hands. Place back into your pie dish.

@greekpresstoronto

4.
In the meantime, pre-heat your oven to 350F and set the rack to the middle position.
To make the crumble, add all the ingredients except for the butter into your food processor
and pulse until blended. Now add the cold butter and pulse again until the butter is broken-up
in the flour into pea-sized pieces. Empty the topping mixture over your apples and spread
evenly with your hands.
5.
Place in your pre-heated oven for approx. 1 hour or until the top is golden-brown,
crisp and slightly bubbly. Insert a knife into the pie to ensure the apples are cooked and there
is no resistance. Allow the pie to cool for 20 minutes, serve warm with homemade vanilla ice
cream.
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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

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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Τα μέλη της Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου Καλωσόρισαν
τον Γενικό Πρόξενο της
Ελλάδας στο Τορόντο
Την περασμένη Κυριακή ο Αξιότιμος Πρόξενος της Ελλάδας, κ. Παναγιώτης Αντωνάτος, παραβρέθηκε στον Ι. Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, συνοδευόμενος από
την οικογένεια του.
Η Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, κ. Μπέτη Σκουτάκη , ο Πρόεδρος
των Εκκλησιών της Ε. Κ. Τ. κ Νικηφόρος
Λαμπίρης, ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ι. Ν. της Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου κ. Θεόδωρος Ράλλης μαζί

με Εκκλησιαστικό Συμβούλιο καθώς και η
Πρόεδρος της Φιλοπτώχου - Πρόνοιας του
Ι. Ν. κ. Διάκου μαζί με τις κυρίες της Φιλοπτώχου - Πρόνοιας, υποδέχτηκαν με χαρά
και χαμόγελα τους επισκέπτες και ευχήθηκαν στον κ. Πρόξενο μια επιτυχημένη θητεία
και Καλή Σχολική Χρονιά στα παιδιά τους.
Στην μεγάλη παρέα παραβρέθηκαν μερικοί
ΗΚοινότηδικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή, έχοντας εξειδίκευση σε νομικές υποθέσεις Ελλήνων
ακόμη φίλοι και υποστηρικτές της
ομογενών,
τας, όπου μετά συνέφαγαν σε γνωστό
εστι- με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει να σας συμβουλεύσει
και να διευθετήσει υποθέσεις σας στην Ελλάδα που αφορούν:
ατόριο της Ντάνφορθ.









Την Ελληνική Ιθαγένεια
Real Estate (αγοραπωλησίες – μισθώσεις ακινήτων)
Κληρονομικές υποθέσεις • Διαθήκες • Γονικές παροχές
Στρατολογικές υποθέσεις
Υποθεσεις διεκδικήσεων ακινήτων • Κτηματολόγιο
Αγωγές διαζυγίου • Αναγνωρίσεις αλλοδαπών διαζυγίων στην Ελλάδα
Ποινικές υποθέσεις

Στόχος της είναι η άμεση επίλυση των υποθέσεων που της ανατίθενται, με το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα!
 Έναρξη όλων των απαραίτητων ενεργειών, χωρίς καμία καθυστέρηση
 Εκτίμηση χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
 Προσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.

Welcome to Ecreations!

Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
επιδίωξη είναι οι πελάτες της να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται για
λογαριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να
your
είναι παρόντες! Εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας, τόσο ενώπιον των ελληνικών
Δικαστηρίων όσο και ενώπιον των ελληνικών Διοικητικών Αρχών.

At Ecreations our goal is to cater to
specific request.
Together, we can discuss how to best create
Επικοινωνήστε μαζί μας, και αφήστε εμάς να μιλήσουμε για εσάς στην
Ελλάδα…..
your personalized and custom baked goods.
For baptisms, communions, weddings,
Η δικηγόρος
Βασιλική
εξειδίκευση
σε νομικές
Ελλήνων
Μαυρομματαίων
39 - Αθήνα
10434 Ανυφαντή,
• Τηλ.: +30έχοντας
2130226779
– Κινητό:
+30 υποθέσεις
6972051063
ομογενών, με
δίκτυο συνεργατών
σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει
να σας συμβουλεύσει
anniversaries, special events, family gatherings
skype: vasiliki.anyfanti
• E-mail:
anyfanti@abroadlaw.com
www.abroadlaw.com
και να διευθετήσει υποθέσεις σας στην Ελλάδα που αφορούν:
and parties, cookies
Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή, έχοντας εξειδίκευση σε νομικές υποθέσεις Ελλήνων

Την Ελληνική Ιθαγένεια
ομογενών, με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει να σας συμβουλεύσει
add that special treat
 και
Real
Estate (αγοραπωλησίες
μισθώσεις
να διευθετήσει
υποθέσεις σας–στην
Ελλάδαακινήτων)
που αφορούν:

Κληρονομικές
υποθέσεις
•
Διαθήκες
• Γονικές παροχές
for everyone to enjoy.
 Στρατολογικές
υποθέσεις
Την Ελληνική
Ιθαγένεια
We look forward to
 Υποθεσεις
διεκδικήσεων
ακινήτων
• Κτηματολόγιο
Real Estate
(αγοραπωλησίες
– μισθώσεις
ακινήτων)

Αγωγές
διαζυγίου
•
Αναγνωρίσεις
αλλοδαπών
διαζυγίων

Κληρονομικές
υποθέσεις
•
Διαθήκες
•
Γονικές
παροχές στην Ελλάδα
making your order
  Ποινικές
υποθέσειςυποθέσεις
Στρατολογικές
delicious, special and

Υποθεσεις διεκδικήσεων ακινήτων • Κτηματολόγιο
Στόχος
είναι ηδιαζυγίου
άμεση επίλυση
των υποθέσεων
που διαζυγίων
της ανατίθενται,
με το καλύτερο
 τηςΑγωγές
• Αναγνωρίσεις
αλλοδαπών
στην Ελλάδα
unforgettable!
 αποτέλεσμα!
Ποινικές υποθέσεις
δυνατό
Στόχοςόλων
της είναι
άμεση επίλυση
των υποθέσεων
τηςκαθυστέρηση
ανατίθενται, με το καλύτερο
 Έναρξη
των ηαπαραίτητων
ενεργειών,
χωρίς που
καμία
δυνατό αποτέλεσμα!
 Εκτίμηση
χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
 Προσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.
 Έναρξη όλων των απαραίτητων ενεργειών, χωρίς καμία καθυστέρηση
 Εκτίμηση χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
 Προσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.

Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
επιδίωξη είναι οι πελάτες της να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται για
λογαριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να
Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
είναιεπιδίωξη
παρόντες!
Εκπροσωπεί
τα συμφέροντά
σας, τόσο
ενώπιον
τωνπου
ελληνικών
είναι
οι πελάτες της
να ενημερώνονται
για κάθε
ενέργεια
γίνεται για
Δικαστηρίων
όσο
και
ενώπιον
των
ελληνικών
Διοικητικών
Αρχών.
λογαριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να

Eftihia Erini Haralabidou
a passionate cookie
creator from Mississauga
ecreationscookies@yahoo.com

είναι παρόντες! Εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας, τόσο ενώπιον των ελληνικών

Επικοινωνήστε
μαζίκαι
μας,
και αφήστε
εμάς Διοικητικών
να μιλήσουμε
για εσάς στην
Δικαστηρίων όσο
ενώπιον
των ελληνικών
Αρχών.
Ελλάδα…..
Επικοινωνήστε μαζί μας, και αφήστε εμάς να μιλήσουμε για εσάς στην

647.769.8062
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King Lear – Review of Thunderous Production by Soulpepper
It takes a lot of courage
to put on King Lear. The
artistic, material and financial
demands can be prohibitive.
You need an extraordinary
James
Karas
actor who can play Lear and
an acting company that can
handle the Shakespearean language and a
director and artistic crew to put it all together.
Good luck.
Soulpepper Theatre under Artistic Director
Weyni Mengesha seems to have found all
the requisite elements and has produced a
stunning and thunderous King Lear.
The star of the production is without a doubt
Tom McCamus as Lear. He has a booming
voice that takes Lear from his expression of
hatred of his daughters and the unbelievable
curses he heaps on them, to his fury in
general, to his mad scene in the heath to
the recalcitrant human being at the end. We
see a selfish, arrogant and bombastic king,
a man betrayed by his daughters who loses
his sanity and an actor who must reach
the heights of performance to meet those
demands. Lear may well be McCamus’s
defining performance. He has been on the
stage for some forty years and in this King
Lear, he may have hit the pinnacle.
King Lear has 25 characters and director Kim
Collier uses only sixteen actors to represent
them. This works to a large extent but the
entire cast except two are listed as playing

a name role “& others.” McCamus as
Lear and Virgilia Griffith as Goneril are
the exceptions.
The acting standards are generally
high. Damien Atkins as Edgar, the
decent older son of Gloucester and
Jonathan Young as Edmund, the evil
bastard son. Atkins and Young excel in
their roles Young has to become Poor
Tom, the almost naked beggar in the
scene on the heath and accompany
his blinded father to the cliffs of Dover
all the while hiding his true identity. No
mean task.
Soulpepper stalwart Oliver Dennis
does a fine job as Gloucester and
appears in minor roles where he is
recognizable. Griffith as Goneril and
Vanessa Sears as Regan give us
all the hypocrisy, ambitions and evil one
can take in one evening. Their husbands
Cornwall (Philip Riccio) and Albany (Jordan
Pettle) are almost as evil but the latter does
find his humanity in the vortex of evil and
torture.
Sheldon Elter’s Kent is a tough-looking
bruiser and a faithful servant to Lear to the
end and we sympathize with the character
who in the final scene leaves to face his
mortality.
The Fool is an important character in King
Lear because he is the king’s jester, speaks
truth to power and provides a few laughs.

Collier has assigned the role to Nancy Palk,
a star of Solupepper. This is a modern dress
production and attiring Palk like a jester may
not do. She is dressed in ordinary clothes
and speaks as if she were just an ordinary
individual in the play with some cutting
remarks. Unfortunately, she comes out as a
non-entity and whatever reason Collier had
for presenting the Fool as such, escapes
me.
The acting was as I said, was of high quality
generally but most of the actors had difficulty
handling the play’s often tortuous language
and iambic pentameters.
I described this as a thunderous production

and that holds true from the
booming way of speaking
of McCamus and other
characters, the thunder and
lightning of the heath scene
and the noise of battle.
Footlights at the rear of the
stage flash on and off and the
stereo system of the Young
Centre makes the theatre feel
like a war zone.
The set by Ken Mackenzie
was Spartan and efficient. In
the opening scene we had the
royal throne and a long table
and chairs for the division
of the kingdom. Two large
arches were moved around
the stage to indicate palaces
and the rest was handled with lighting effects
by Lighting Designer Kimberly Purtell.
For the final scene, Collier had the bodies of
Goneril and Regan on stage, on each side of
the regal throne. A nice touch.
We do not get enough opportunities to see
outstanding productions of King Lear and
for good reason. But when we do get the
opportunity, we should see them.
King Lear by William Shakespeare
continues until October 1, 2022, at the
Young Centre for the Performing Arts, 55
Tank House Lane, Toronto, Ontario M5A
3C4. www.soulpepper.ca.

Uncle Vanya – Review of Outstanding 2022 Crow’s Theatre Production
Anton Chekhov is universally
recognized as a great
playwright but also a very
slippery one. He used to be
avoided because his plays
James
Karas
lacked the exciting plots that
producers were looking for.
The intricate canvas on which he painted his
view of the world required brilliant directing
and subtle acting to do justice to his plays.
The Russian of his plays seemed awkward
and directors, as far as I can judge, have
given up on literal translations and have
opted for “versions” of the plays, some by
prominent playwrights.
Crow’s Theatre of Toronto gives us an
outstanding production of Uncle Vanya in a
new version by Lisa Repo-Martell, directed
by Chris Abraham. The plot sounds prosaic,
but it is nothing of the kind in the hands
of Chekhov and especially in Abraham’s
delicate handling. We are on a Russian
estate maintained by Vanya (Tom Rooney)
and his niece Sonya (Bahia Watson). The
estate is “owned” by Professor Alexandre
(Eric Peterson) but in fact it was bequeathed
to his first wife by her late father. Vanya’s
mother Maria (dtaborah johnson), a minor
character in the play, also lives there. Sonya
is the Professor’s daughter by his late, first
wife. Dr. Astrov (Ali Kazmi) is a regular visitor
to the estate and a key character in the play.
We also have “Waffles” (Amand Rajaram),
an impoverished landowner living on the
estate and the old nurse Marina (Carolyn
Fe).
The catalyst for the action is the arrival of the

Professor with his beautiful, young wife
Yelena (Shannon Taylor). They lived
in the city, but the retired Professor
returns to his estate with a view to
selling it and and thus being able to
afford life in the city with the money.
This summary tells you almost nothing
about the play and the production.
Chekhov presents a group of people
and by extension a society and
perhaps even humanity in a state of
torpor, morass, despair, uselessness,
and depression. This applies to most
of the characters and to the collective
condition of the residents of the estate.
Uncle Vanya at 51 is feeling old and
useless. He manages the estate for the
Professor and now is at risk of being
tossed out with nothing to live on. He
is attracted to Yelena to no effect, and he is
a man at the end of his rope. He attempts
suicide and tries to shoot the Professor
but is unsuccessful even at that. Rooney,
disheveled, wanders around and gives a
superb performance reaching emotional
highs and lows.
Dr. Astrov is an overworked physician with
a love of forestry but in middle age he has
become disillusioned. He used to look
across a forest and see light but even that
has disappeared. He thinks he has fallen
in love with the beautiful Yelena, and he
does kiss her but the affair gets nowhere.
He drinks vodka to excess as does Vanya to
find an oasis in his life but in the end, there
is nothing. Kazmi is a passionate Astrov in
a dismal emotional state and he does an

outstanding job
The Professor is revealed as an ineffectual
and fraudulent scholar who managed to live
on the money from his first wife’s estate. He
is an ineffectual idiot, his wife Yelena of high
social standing from St. Petersburgh, hates
her husband and the estate. Taylor provides
statuesque beauty and haughty demeanor
in an outstanding performance.
Watson’s Sonya is a pathetic woman, too
plain to be noticed by Astrov whom she
loves. She tries desperately to be optimistic
and decides that the drudge work on the
estate is acceptable or better
than nothing and she puts on a brave and
positive face to life.
The servant Marina gave some examples
of stoic forbearance. She works and
continues with life be it in quiet acceptance

or desperation, but we have no way of
knowing it. Waffles, the impecunious former
landowner gives the best example of putting
up with what you have. His wife left him
the day after their marriage, and he lost
everything supporting her and her children
and has not lost his optimism. Rajaram with
his long hair, unshaven face ang rags could
pass for a homeless person.
Chekhov set the play in the garden, the
dining room, the drawing room, and Vanya’s
room. Set co-designers Julie Fox and Josh
Quinlan, set the play in a large, ramshackle
room that works perfectly. My only complaint
is there is a piano and a pantry placed in
opposite corners at one end of the theatre.
Both are almost invisible to about onequarter of the audience in the theatre-in-theround arrangement of Crow’s.
The remarkable success of the production
belongs to the prodigious knowledge and
astonishing theatrical imagination of director
Abraham. He clearly knows his Chekhov
and gives a fine-tuned production that
lets us see the characters in their world.
There is humour and dramatic scenes of
drunkenness and high drama. But in the
end, we are left with a crucial impression of
the people, the society, and the world of the
play. That is Chekhov's intricate canvas that
Chris Abraham unveils for us.
Uncle Vanya by Anton Chekhov in an
adaptation by Lisa Repo-Martell continues
until October 2, 2022 at Crow’s Theatre,
345 Carlaw Avenue, Toronto, Ontario M4M
2T1. http://crowstheatre.com/
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Σημαντικά αναβαθμισμένοι οι
δεσμοί Κύπρου - ΗΠΑ την τελευταία
10ετία δηλώνει ο Πρόεδρος
Οι στρατηγικοί δεσμοί
μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν
αναβαθμιστεί σημαντικά
την τελευταία δεκαετία,
ανέφερε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος παρέστη το απόγευμα της
Τετάρτης (τοπική ώρα)
στη δεξίωση που παρέθεσε ο Πρόεδρος των
ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.
Στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου των
ΗΠΑ, που παρατίθεται
στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευε η σύζυγός του Άντρη
Αναστασιάδη.
Απευθυνόμενος στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης έγραψε σε ανάρτησή του στο twitter ότι «αποτελεί ξεχωριστή

χαρά να συναντηθούμε για άλλη μια φορά»,
ενώ αποκαλώντας τον Τζο Μπάιντεν «αγαπητό φίλο» συνέχισε, λέγοντας ότι «τα τελευταία 10 χρόνια, οι στρατηγικοί δεσμοί
μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών
έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά και ενισχύονται συνεχώς μέσω απτών παραδοτέων».

Μενέντεζ: "Να ενισχύσουμε την
ικανότητα της Κύπρου να αμύνεται"
Πρέπει να ενισχύσουμε την ικανότητα της
Κύπρου να αμύνεται εν μέσω της συνεχιζόμενης και παράνομης κατοχής του βορρά από την Τουρκία, ανέφερε ο Αμερικανός
Γερουσιαστής και Πρόεδρος της Επιτροπής
Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ.
Σε ανάρτησή του στο twitter, μετά την σχετική απόφαση που έλαβε η Ουάσινγκτον
για άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων
από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κυπριακή Δημοκρατία, ο κύριος Μενέντεζ
εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι
η αμερικανική διοίκηση πιστοποίησε την

επιλεξιμότητα της Κύπρου για εξαγωγή
αμυντικού εξοπλισμού.

Ν. Νουρής: "Η κακοδιαχείριση των
τουρκοκυπριακών περιουσιών
δεν μπορεί να συνεχιστεί"
Ο υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής,
τόνισε ότι η κακοδιαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών θα πρέπει να
τερματιστεί.
Μιλώντας στο Τρίτο, αναφέρθηκε μεταξύ
άλλων και στο γεγονός ότι το ταμείο διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών
παρουσιάζει έλλειμμα 7 εκατομμύρια ευρώ
ετησίως, με αποτέλεσμα να καλείται ο φορολογούμενος πολίτης να καλύψει το κενό.
Εξήγησε ότι το ταμείο χρειάζεται κάθε χρόνο 15 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο από τις
εισπράξεις καλύπτονται μόνο τα οκτώ.
Ο υπουργός Εσωτερικών μίλησε και για το
πρόβλημα που αφορά τον τρόπο διάθεσης
των τουρκοκυπριακών περιουσιών, επισημαίνοντας ότι υπάρχει περίπτωση κατά την
οποία πολίτης διαχειρίζεται 70 δεκάρια γης
και πληρώνει 50 ευρώ το χρόνο.
Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι εντός Οκτωβρίου το τροποποιητικό νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο και θα οδηγηθεί στη Βουλή για

συζήτηση και ψήφιση.
Ο κύριος Νουρής ανέφερε πως στο νέο νομοσχέδιο, οι τουρκοκυπριακές περιουσίες
διαχωρίζονται σε οικιστικά, εμπορικά και γεωργικά τεμάχια και την προτεραιότητα στη
διαχείρισή τους θα έχουν οι πρόσφυγες.
Είπε, ακόμη, ότι για τα οικιστικά τεμάχια θα
εισαχθεί ο θεσμός της κληρονομικότητας,
ενώ τα εμπορικά τεμάχια θα παραχωρούνται με τη διαδικασία των προσφορών και
θα καταβάλλεται ενοίκιο.

Νίκος Αναστασιάδης: Απόφαση ορόσημο η άρση του αμερικανικού
εμπάργκο όπλων στην Κύπρο
Απόφαση - ορόσημο χαρακτηρίζει ο πρόεδρος Αναστασιάδης την ανακοίνωση
του Στέιτ Ντιπάρντμεντ για την πλήρη
άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο.
Σε ανάρτησή του στο τουίτερ ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας τονίζει ότι η απόφαση
αντανακλά την αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών και στον τομέα της ασφάλειας και εκφράζει μεγάλη ικανοποίηση
για την απόφαση.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον γερουσιαστή
Ρόμπερτ Μενέντεζ στον οποίο εξέφρασε,
όπως αναφέρει, ευγνωμοσύνη για τη φιλία
του. Επιθυμία του, προσθέτει, είναι να ευχαριστήσει και δημοσίως τον κύριο Μενέντεζ
για την εργασία του η οποία έκανε εφικτή
τη σημερινή απόφαση για πλήρη άρση του
εμπάργκο όπλων.
Την απόφαση για άρση του αμερικανικού

εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο, χαιρετίζει και το υπουργείο Άμυνας. Η απόφαση,
ενδυναμώνει, αναφέρεται στην ανακοίνωση, τη συνεργασία Κύπρου - Ηνωμένων
Πολιτειών και συνοδεύει την νέα εποχή στις
διμερείς σχέσεις που προωθείται μέσω μίας
μη αναστρέψιμης εταιρικής σχέσης ασφάλειας και άμυνας.

«Η αμυντική θωράκιση Κύπρου
δεν στρέφεται εναντίον
κανενός» είπε ο Κασουλίδης για
την άρση εμπάργκο όπλων
Θετική εξέλιξη που αναδεικνύει τις καλές σχέσεις Κύπρου και ΗΠΑ χαρακτήρισε την άρση του εμπάργκο πώλησης
όπλων ο Υπουργός Εξωτερικών της
Κυπριακής Δημοκρατίας Ιωάννης Κασουλίδης. Είπε εξάλλου ότι στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στο
περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης,
στη Νέα Υόρκη, θα είναι το θέμα του
απεσταλμένου για το Κυπριακό.
Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους,
στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κασουλίδης υπογράμμισε πως η εξέλιξη αυτή “που
ξεκινά από πριν την εποχή της τουρκικής
εισβολής” είναι απόρροια της μεγαλύτερης
συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ Κύπρου
και ΗΠΑ, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας, σταθερότητας και ειρήνης στην περιοχή.
Έχει όμως να κάνει επίσης με το γεγονός
ότι με βάση το νόμο που ξεκίνησαν οι Γερουσιαστές Μενέντεζ και Ρούμπιο, οι όροι
που είχαν τεθεί που αφορούν το ξέπλυμα
βρώμικου χρήματος και την παρουσία του
ρωσικού στόλου έχουν εκπληρωθεί, συνέχισε ο Υπουργός.
Ερωτηθείς για την αναγγελία του Στέιτ
Ντιπάρτμεντ για την άρση του εμπάργκο
και ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει στην
τουρκική πλευρά, ο κ. Κασουλίδης είπε «ο
καθένας να πάρει το μήνυμα που καταλαβαίνει». «Για εμάς βρίσκεται και εντάσσεται
μέσα στα πλαίσια των καλών σχέσεων μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε θέματα
σταθερότητας και ασφάλειας και αυτή την
ερμηνεία δίνουμε» συμπλήρωσε.
«Οποιαδήποτε ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της Κύπρου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, γιατί άμυνα σημαίνει να αμυνθεί
αν κάποιος άλλος στραφεί εναντίον της» τόνισε ο κ. Κασουλίδης.
Ο ΥΠΕΞ της Κυπριακής Δημοκρατίας
συμμετείχε την Κυριακή το πρωί στην

συντονιστική συνάντηση με μέλη της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κύπρου στον
ΟΗΕ, ενόψει της έναρξης της εβδομάδας
Υψηλού Επιπέδου της 77ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Όπως τόνισε ο κ. Κασουλίδης το πρόγραμμα θα είναι μαραθώνιο με μια σειρά από
συναντήσεις που εξυπηρετούν το Κυπριακό
και την εξωτερική πολιτική της Κύπρου.
“Στο επίκεντρο θα είναι να επιλυθεί το θέμα
του απεσταλμένου για να μπορούν να γίνονται διεργασίες για την ουσία του κυπριακού
προβλήματος, γιατί μόνο αν γίνονται διεργασίες θα έχουν νόημα οποιεσδήποτε συζητήσεις για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που μπορούν να γίνονται παράλληλα”
δήλωσε ο κ. Κασουλίδης.
Ο Υπουργός θα παραστεί σε μια σειρά από
συνεδρίες, όπως είναι αυτή του Συμβουλίου
Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ενώ θα παρακαθήσει και στο διατλαντικό δείπνο το οποίο διοργανώνει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν προς τιμήν
των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ και των
μελών του ΝΑΤΟ.
Επίσης, θα πραγματοποιήσει πολλές διμερείς συναντήσεις, είτε περιφερειακές ή με
άλλες χώρες καθώς και δύο τριμερείς, μια
με την Αίγυπτο και μια με την Αρμενία.
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Θα αγοράζουμε όπλα από τις ΗΠΑ
αλλά για τους… προσκόπους

ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Οι ΗΠΑ προχώρησαν
στην άρση του εμπάργκο
στις πωλήσεις όπλων
στην Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι μια πολύ
σημαντική απόφαση, που
πρέπει να αντιμετωπισθεί χωρίς βαρύγδουπες
τοποθετήσεις.

Το εμπάργκο σε βάρος της Κύπρου, που
επιβλήθηκε το 1987, ήταν μια στρέβλωση
καθώς οι αμερικανικές κυβερνήσεις επέβαλαν απαγόρευση στις πωλήσεις όπλων σε
μια χώρα θύμα εισβολής και συνεχιζόμενης
κατοχής. Την ώρα που πωλούσαν στην παραχαϊδεμένη κατοχική δύναμη. Η άρση του
εμπάργκο, αποφασίσθηκε (δρομολογήθηκε
με συγκεκριμένες κινήσεις από το 2019) και
υλοποιείται επειδή διαπιστώνεται ότι «η
Κυπριακή Δημοκρατία πληροί τα κριτήρια»
που θέτουν οι Αμερικανοί. Η απόφαση λαμβάνεται όταν στην αντίπερα όχθη, δεν επιβάλλεται εμπάργκο στην κατοχική Τουρκία,
η οποία συστηματικά και ανενόχλητα παραβιάζει τους αμερικανικούς νόμους.
Πέραν των πιο πάνω, επί της ουσίας, στην
πράξη πρέπει να αξιολογηθούν και μια σειρά από θέματα, που προκύπτουν: Πρώτο,
με την απόφαση η Κύπρος αποκτά το αυτονόητο, έχει εφεξής το δικαίωμα της αγοράς
στρατιωτικού εξοπλισμού. Ένα δικαίωμα,
το οποίο στερήθηκε για δεκαετίες γι’ αυτό
και είχε στραφεί προς άλλες αγορές για να
διασφαλίσει όσο μπορούσε μια στοιχειώδη
άμυνα. Το ζητούμενο είναι τι αγορές μπορεί
να κάνει η Κύπρος από τις ΗΠΑ. Δεύτερο,
οι προϋποθέσεις που τίθενται στην Κύπρο,
επιβεβαιώνουν πως αυτή η απόφαση, δεν
είναι χωρίς όρους (θα επανεξετάζεται κάθε
χρόνο). Καθορίζονται προϋποθέσεις, που
τίθενται σε συνάρτηση με την πλήρη ταύτιση με τα αμερικανικά συμφέροντα και στρατηγικές επιδιώξεις στην περιοχή. Πριν την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ετίθετο
από αμερικανικής πλευράς η υποχρέωση
και προϋπόθεση όπως η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για
να απαγορεύσει στα ρωσικά στρατιωτικά
σκάφη την πρόσβαση στα λιμάνια για ανεφοδιασμό και εξυπηρέτηση. Τότε, πριν την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτός
ο όρος θεωρήθηκε παρέμβαση για καθορισμό των συνεργασιών της Λευκωσίας με
τρίτες χώρες. Η Κυπριακή Δημοκρατία, βέβαια, έχει εφαρμόσει πλήρως τις κυρώσεις
που έχουν αποφασισθεί κατά της Ρωσίας,
για την εισβολή της στην Ουκρανία. Μια
στάση από μέρους της Λευκωσίας απόλυτα
σωστή, καθώς δεν μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να μη στηρίξει αποφάσεις για μια

εισβολή. Η ίδια είναι θύμα εισβολής και δεν
μπορεί να συμπεριφερθεί διαφορετικά.
Καλείται η Κύπρος, λοιπόν, να εκπληρώνει
όρους και προϋποθέσεις για να αγοράζει
οπλικά συστήματα, την ίδια ώρα κατά την
οποία η κατοχική Τουρκία, όχι μόνο υλοποιεί τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας αλλά αγοράζει και οπλικά συστήματα από τη Μόσχα.
Επί τούτου, η Ουάσιγκτον αναλώνεται στις
προειδοποιήσεις προς την Άγκυρα, κάνει
αναφορά σε ενδεχόμενες κυρώσεις και στη
συνέχεια επανέρχεται στα φλερτ με την
κατοχική δύναμη. Η Άγκυρα, με την αγορά
των S-400 από τη Ρωσία, παραβιάζει την
αμερικανική νομοθεσία, πλην όμως δεν έχει
κανένα κόστος. Αν και στο βαθμό που εξαρτάται από το Κογκρέσο -που έχει σημαντικό
λόγο- δεν θα μπορέσει να ικανοποιηθεί το
αίτημα της για αγορά F-16 (όπως πριν με τα
F-35. Προς το παρόν ο Ερντογάν το παίζει
διπλοπόρτι.
Η απόφαση έχει γεωπολιτικές προεκτάσεις.
Οι Αμερικανοί επανερχόμενοι δυναμικά
στην περιοχή εφαρμόζουν το δόγμα: Είτε
είστε μαζί μας, είτε είστε απέναντι. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία έχει εξουδετερώσει για κάποιες χώρες το δίλημμα. Ο
τρόπος που λειτουργούν οι ΗΠΑ, δεν παραπέμπει σε συνεργασία μεταξύ «στρατηγικών εταίρων». Ακόμη και όταν είναι μεταξύ
υπερδύναμης και μιας μικρής χώρας.
Την ίδια ώρα, μέσα σε αυτή την… ευφορία που προκαλεί η αμερικανική απόφαση, έσπευσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο ο
υπουργός Εξωτερικών, Γιαννάκης Κασουλίδης: «Οποιαδήποτε ενίσχυση της
αμυντικής θωράκισης της Κύπρου δεν
στρέφεται εναντίον κανενός, γιατί άμυνα σημαίνει να αμυνθεί αν κάποιος άλλος στραφεί εναντίον της». Ετοιμόλογος
και καθησυχαστικός. Θα αγοραστεί -εάν
γίνει τούτο- εξοπλισμός για τους προσκόπους, τους θαλαμοφύλακες και τους
φίλους αμπελοπουλιών; Μέχρι τώρα
ξέραμε πως όπλα αγοράζονται για αντιμετώπιση της κατοχικής Τουρκίας, την
οποία απέφυγε να κατονομάσει ο ΥΠΕΞ.
ΣΗΜ: Ευτυχώς που υπάρχουν ο Γερουσιαστής Μενέντεζ, το HALC και ο διευθυντής του, Έντι Ζεμενίδης.

Ευνοϊκή διαγράφεται η
μακροοικονομική προοπτική
της κυπριακής οικονομίας
για τα έτη 2022-2024
Ευνοϊκή διαγράφεται η μακροοικονομική
προοπτική της κυπριακής οικονομίας, για
τα έτη 2022-2024, σύμφωνα και με τις τελευταίες προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Σημειώνεται ότι, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας

κατά το τρέχον έτος, αναμένεται να ανέλθει
στο 5,5%, κυρίως λόγω της εγχώριας ζήτησης σε επενδύσεις, της ιδιωτικής κατανάλωσης και της ταχύτατης ανάκαμψης της
τουριστικής βιομηχανίας. Για τα έτη 2023
και 2024, η Κεντρική Τράπεζα αναμένει
ανάπτυξη 2,5% και 3,1%, αντίστοιχα.

Θετικά αλλά και αρνητικά
από άρση του εμπάργκο
πώλησης όπλων από ΗΠΑ, λέει
Συνταγματάρχης εν αποστρατεία
Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ για τη σημασία
της εξέλιξης αυτής, ο κ. Λοΐζου είπε πως η
σημασία της είναι μεγάλη γιατί ως Κυπριακή Δημοκρατία παύουμε να είμαστε στη
μαύρη λίστα των χωρών σε ό,τι αφορά τον
εφοδιασμό οπλικών συστημάτων από τις
ΗΠΑ. Τώρα θα μπορούμε να εξοπλιστούμε
με οποιοδήποτε οπλικό σύστημα θέλουμε,
πρόσθεσε.
Επεσήμανε πως ένα από τα πλεονεκτήματα
της άρσης του εμπάργκο είναι ότι σταματούμε να έχουμε πρόβλημα στους εξοπλισμούς
από την ίδια την Αμερική. «Μπαίνουμε σε
μια άλλη κατηγορία. Συσφίγγονται δεσμοί,
αλλάζει η πολιτική με ό,τι αυτό συνεπάγεται», ανέφερε.
Πρόσθεσε πως αμερικανικά οπλικά συστήματα έχει και η Ελλάδα, οπόταν λύνονται
πολύ τα χέρια μας σε θέματα τεχνογνωσίας και ανταλλακτικών. «Δηλαδή αν θέλει η
Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορεί να ζητήσει
από την Ελλάδα τεχνικούς ή προσωπικό
μέχρι να εξοικειωθεί το δικό μας προσωπικό, να αποκτήσει εμπειρία και θα μπορούμε να καλυπτόμαστε και με ανταλλακτικά»,
ανέφερε.
Όπως σημείωσε, εξάλλου, στο παρελθόν
είχαμε προβλήματα με προμηθευτές οπλικών συστημάτων από άλλες χώρες που
δεν μπορούσαν να μας προμηθεύσουν με
τα οπλικά τους συστήματα, επειδή κάποια
μέρη τους ήταν αμερικανικής προέλευσης.
«Τέτοια προβλήματα είχαμε με τη Νότια
Αφρική, με τη Γαλλία, με την Ιταλία. Δηλαδή
αυτές οι χώρες ενώ έκαναν ένα δικό τους
οπλικό σύστημα δεν μπορούσαν να μας το
προμηθεύσουν γιατί κάποια μέρη του συστήματος τα προμηθεύονταν από τους Αμερικάνους. Οπόταν οι Αμερικάνοι δεν έδιναν
άδεια εξαγωγής για να φτάσει στην Κύπρο
που θα ήταν ο τελικός χρήστης. Τώρα αίρεται και αυτό το πρόβλημα», πρόσθεσε ο
κ. Λοΐζου.
Σημείωσε, ακόμη, πως αυτή τη στιγμή θα
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε με τα ρωσικής προέλευσης οπλικά συστήματα, τα περισσότερα εκ
των οποίων είναι πέραν των 25 ετών και
χρειάζονται αναβαθμίσεις.
«Λόγω της ευθυγράμμισης της Κύπρου, ως
υποχρεούτο με την ΕΕ, στο θέμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας έχει παγώσει το
θέμα της αναβάθμισης, της επισκευής ή των
τροποποιήσεων που απαιτούνται σε αυτά
τα οπλικά συστήματα», εξήγησε.
Σε ό,τι αφορά τα αρνητικά σημεία, ο κ. Λοίζου είπε πως σχεδόν το μισό οπλοστάσιο
της Κυπριακής Δημοκρατίας αφορά σε
οπλικά συστήματα ρωσικής κατασκευής,
«κάτι που σημαίνει ότι οι Ρώσοι θα δουν την
Σε ότι αφορά την ανεργία, αναμένεται φέτος
να υποχωρήσει στο 6,7%, καταγράφοντας
μείωση συγκριτικά με πέρσι, οπότε και διαμορφώθηκε στο 7,5%. Την επόμενη διετία,
αναμένεται περαιτέρω μείωση της ανεργίας,
στο 6,5% το 2023 και στο 5,9% το 2024.
Σε ότι αφορά τον πληθωρισμό υπολογίζεται
να ανέλθει στο 8,4% φέτος, συγκριτικά με
2,3% το 2021. Ωστόσο, η Κεντρικής Τράπεζα εκτιμά ότι σταδιακά θα αρχίσει η αποκλιμάκωση, με τις πληθωριστικές πιέσεις να
υποχωρούν στο 3,9% το 2023 και στο 2,1%
το 2024.
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εξέλιξη αυτή με την άρση του εμπάργκο από
τους Αμερικανούς με αρνητική διάθεση».
«Οι Ρώσοι μπορεί να μην προχωρήσουν
σε ανακατασκευές, σε αναβαθμίσεις, σε
επισκευές κλπ μελλοντικά των ρωσικών
οπλικών συστημάτων που έχει η Κύπρος.
Οπόταν η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να
πάρει αποφάσεις τι κάνει, αν θα τα πωλήσει, αφού δεν έχουμε την υποδομή να τα
επισκευάσουμε. Και αν αυτό το οπλικό υλικό από τη Ρωσία είτε το πωλήσουμε, είτε το
παροπλίσουμε πρέπει να το αντικαταστήσουμε», ανέφερε.
Και όταν, πρόσθεσε, «αντικαθιστάς οπλικά
συστήματα, και μάλιστα μια μεγάλη μάζα,
αφού τα ρωσικά είναι σχεδόν το μισό μας
οπλοστάσιο, πρέπει να προμηθευτείς άλλα
από άλλη χώρα για να αντικαταστήσεις, να
εκπαιδεύσεις το προσωπικό σου και να το
εξοικειώσεις. Αυτό θα πάρει χρόνο ο οποίος μπορεί να πάρει ίσως και πάνω από έξι
μήνες».
Επίσης ο κ. Λοΐζου σημείωσε πως η Ρωσία
και η Κίνα πάντα στήριζαν την Κυπριακή
Δημοκρατία στο Συμβούλιο Ασφαλείας των
ΗΕ σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και πρόσθεσε: “Τώρα τι γίνεται; Πρέπει να το σκεφτεί
και αυτό η Κυβέρνηση”.
Ακόμη έθεσε το θέμα του αν έχουμε τη διάθεση να αγοράσουμε αμερικανικά οπλικά
συστήματα και εάν έχουμε τα λεφτά.
Είπε, εξάλλου, πως από τη στιγμή που αρχίζουμε να παίρνουμε αμερικανικά οπλικά
συστήματα και να έχουμε πελατειακή σχέση με τις ΗΠΑ, η Αμερική πάντα θα μας
επιβάλλει τους όρους της όπως πχ τις μη
εξυπηρετήσεις ρωσικών πλοίων.
«Και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι
Ρώσοι μπορεί να αρχίσουν να εξυπηρετούνται από λιμάνια της νότιας Τουρκίας»,
ανέφερε, προσθέτοντας πως η Κυβέρνηση
πρέπει να τα σταθμίσει όλα αυτά.
«Η άρση αυτή του εμπάργκο έχει πάρα
πολλές αλυσιδωτές αντιδράσεις. Το θέμα
είναι πολύ σοβαρό και η Κυβέρνηση πρέπει
να τα συνεξετάσει όλα αυτά με σωφροσύνη.
Στις διεθνείς σχέσεις, στη διεθνή πολιτική
σκακιέρα παίζουν ρόλο τα εθνικά συμφέροντα. Στο εμπόριο οπλικών συστημάτων
υπάρχουν και οι παράπλευρες απαιτήσεις
στον πολιτικό στίβο», κατέληξε ο κ. Λοΐζου.
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Δημοτικές εκλογές Τορόντο 2022 - Ποιοι είναι οι Υποψήφιοι
Με τις προετοιμασίες για
τις δημοτικές εκλογές του
2022 σε πλήρη εξέλιξη, το
Toronto Elections υπενθυμίζει στους δικαιούχους
ψηφοφόρους σημαντικές προθεσμίες για
ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου και προσθήκες και ενημερώσεις καταλόγων ψηφοφόρων. Βασικές ημερομηνίες, στατιστικά
στοιχεία, πληροφορίες καταλληλότητας ψηφοφόρων και πολλά άλλα είναι διαθέσιμα
παρακάτω.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter
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Βασικές ημερομηνίες

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στις 4:30
μ.μ.
Προθεσμία υποβολής αίτησης για ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου
Τελευταία ημέρα για τους δικαιούχους
ψηφοφόρους να προσθέσουν, να αλλάξουν ή να ενημερώσουν τις πληροφορίες της λίστας ψηφοφόρων τους
ηλεκτρονικά μέσω του MyVote
Εβδομάδα 26 Σεπτεμβρίου
Οι κάρτες πληροφοριών ψηφοφόρου αρχίζουν να ταχυδρομούνται σε
δικαιούχους ψηφοφόρους που ήταν
στον εκλογικό κατάλογο από τις 19
Σεπτεμβρίου
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου
Μπορούν να τοποθετηθούν πινακίδες
εκλογών την πρώτη ημέρα και πινακίδες γραφείου εκστρατείας
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου το μεσημέρι
Τελευταία ημέρα για τις εκλογές στο Τορόντο για να λάβετε ολοκληρωμένα πακέτα ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, 10 π.μ. έως 7 μ.μ.
Προηγούμενες ημέρες ψηφοφορίας
Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 10 π.μ. έως 8
μ.μ.

παράδοση εκλογικού υλικού σε εκλογικούς χώρους για την εκ των προτέρων
ψηφοφορία και την ημέρα των εκλογών
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Δημοτικές εκλογές 2022 με
αριθμούς

Υπάρχουν περισσότεροι από 1,89 εκατομμύρια επιλέξιμοι ψηφοφόροι στο
Τορόντο
Οι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν για να
εκλέξουν έναν δήμαρχο, 25 δημοτικούς
συμβούλους και 39 σχολικούς διαχειριστές σε τέσσερα σχολικά συμβούλια
372 πιστοποιημένοι υποψήφιοι
1.460 τοποθεσίες ψηφοφορίας (από τις
20 Σεπτεμβρίου)
Συνολικά εννέα ημέρες για να ψηφίσετε
αυτοπροσώπως (οκτώ ημέρες εκ των
προτέρων ψηφοφορία και μία ημέρα
εκλογών)

Νέο για τις δημοτικές
εκλογές του Τορόντο του
2022

Πρόγραμμα ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου – επιλογή που προσφέρεται
για πρώτη φορά σε γενικές δημοτικές
εκλογές στο Τορόντο
Τρεις επιπλέον ημέρες προκαταρκτικής
ψηφοφορίας (σε σύγκριση με το 2018)
– περισσότερες ευκαιρίες για προσωπική ψηφοφορία
Εξοπλισμός καταμέτρησης ψήφων –
αντικατάσταση εξοπλισμού πινακοποίησης που ήταν άνω των 20 ετών
Εκλογικά καρότσια εφοδιασμού – νέο
μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας για
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Πρόωρη ψηφοφορία και
ημέρα εκλογών

Η εκ των προτέρων ψηφοφορία θα είναι διαθέσιμη για οκτώ συνεχόμενες
ημέρες από την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου από τις 10 π.μ. έως τις 7 μ.μ.
Θα υπάρχουν 50 τοποθεσίες εκ των
προτέρων ψηφοφορίας σε όλη την
πόλη, δύο σε καθεμία από τις 25
περιοχές
Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί
κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου
της Ημέρας των Ευχαριστιών για να
επιτραπούν περισσότερες ημερομηνίες
ψηφοφορίας και για τους μαθητές που
επιστρέφουν σπίτι για να ψηφίσουν
Ημέρα εκλογών είναι η Δευτέρα 24
Οκτωβρίου από τις 10 π.μ. έως τις 8
μ.μ.
Υπάρχουν σχεδόν 15.000 εκλογικές
θέσεις που υποστηρίζουν 1.460 εκλογικές τοποθεσίες σε όλη την πόλη

• Για να ψηφίσετε στις
δημοτικές εκλογές του
Τορόντο, ένας υποψήφιος
πρέπει να είναι:

Καναδός πολίτης. και
τουλάχιστον 18 ετών. και
κάτοικος της πόλης του Τορόντο, ή
μη κάτοικος του Τορόντο, αλλά αυτός ή
ο σύζυγός τους κατέχουν ή νοικιάζουν
ακίνητο στην πόλη. και
δεν απαγορεύεται η ψηφοφορία βάσει
οποιουδήποτε νόμου
Ένας δικαιούχος ψηφοφόρος μπορεί
να ψηφίσει μόνο μία φορά στις δημοτικές εκλογές του Τορόντο, ανεξάρτητα
από το πόσα ακίνητα κατέχει ή νοικιάζει εντός της πόλης
Ένας κάτοικος του Τορόντο, ο οποίος
έχει επίσης ακίνητο στο Τορόντο, πρέπει να ψηφίσει όπου μένει
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Ψηφοφορία μέσω
ταχυδρομείου

Για πρώτη φορά σε γενικές δημοτικές
εκλογές στο Τορόντο, οι δικαιούχοι
μπορούν να επιλέξουν να ψηφίσουν
μέσω ταχυδρομείου
Η προθεσμία υποβολής αίτησης για
ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου είναι η
Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στις 4:30
μ.μ. στην ιστοσελίδα Vote by Mail ή καλώντας το Toronto Elections στο 311
Τα ολοκληρωμένα πακέτα ψηφοφορίας

•

•

μέσω ταχυδρομείου μπορούν να επιστραφούν χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο φάκελο προπληρωμένων
ταχυδρομικών τελών για κατάθεση σε
οποιοδήποτε γραμματοκιβώτιο Canada
Post ή μπορούν να τοποθετηθούν σε
κίτρινο κουτί ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου για τις εκλογές του Τορόντο
Ένα drop box είναι διαθέσιμο σε καθεμία από τις 25 εκλογικές περιοχές του
Τορόντο από την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Ένας χάρτης και μια
λίστα με τοποθεσίες του drop box είναι
διαθέσιμα στην ιστοσελίδα Vote by Mail
Οι ψηφοφόροι μπορούν να επιστρέψουν το πακέτο τους σε οποιοδήποτε
drop box
Τα Drop boxes διαθέτουν αναγνωρίσιμη επωνυμία και χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως επιπλέον κλειδαριές και
καλώδια. Τα Drop boxes θα βρίσκονται
σε τοποθεσίες που διαθέτουν κάμερες
CCTV και το προσωπικό του Toronto
Elections θα συλλέγει ψηφοδέλτια
καθημερινά
Οι εκλογές του Τορόντο πρέπει να λάβουν ολοκληρωμένα πακέτα ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου έως την
προθεσμία επιστροφής το μεσημέρι,
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου
Από την Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου, 19.581
ψηφοφόροι του Τορόντο υπέβαλαν αίτηση να ψηφίσουν μέσω ταχυδρομείου
σε αυτές τις εκλογές

Εκλογικός κατάλογος
και κάρτες στοιχείων
ψηφοφόρων

Η προθεσμία για να επιβεβαιώσουν οι
ψηφοφόροι εάν περιλαμβάνονται στον
εκλογικό κατάλογο και να προσθέσουν
ή να ενημερώσουν τα στοιχεία τους διαδικτυακά χρησιμοποιώντας το MyVote
είναι η Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στις
4:30 μ.μ.
Μετά από αυτήν την ημερομηνία, οι
ψηφοφόροι θα συνεχίσουν να μπορούν να προσθέτουν τα ονόματά τους
καλώντας στο 311 ή στέλνοντας email
στο VoterRegistration@toronto.ca πριν
από την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στις
4:30 μ.μ.
Οι δικαιούχοι ψηφοφορίας μπορούν
επίσης να προσθέσουν τον εαυτό τους
όταν πάνε να ψηφίσουν κατά τις ημέρες
εκ των προτέρων ψηφοφορίας (Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου έως Παρασκευή,
14 Οκτωβρίου) ή την ημέρα των εκλογών (Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου) στον
τόπο ψηφοφορίας
Από τις 26 Σεπτεμβρίου, οι κάρτες

•
•

•

•

•

πληροφοριών ψηφοφόρων (VIC) θα ταχυδρομούνται σε όσους
περιλαμβάνονται
στον κατάλογο ψηφοφόρων από τις 19
Σεπτεμβρίου. Το VIC
παρέχει πληροφορίες
για το πότε και πού θα
ψηφίσετε τόσο κατά
την περίοδο εκ των
προτέρων ψηφοφορίας όσο και την ημέρα
των εκλογών
•
Οι ψηφοφόροι
θα πρέπει να θυμούνται να φέρουν τόσο το VIC όσο και την
κατάλληλη ταυτότητά τους, με το όνομά
τους και τη διεύθυνσή τους στο Τορόντο, όταν πάνε να ψηφίσουν, καθώς θα
τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν ως
δικαιούχους ψηφοφόρους και να προσφέρουν μια πιο αποτελεσματική και
βολική εμπειρία ψηφοφορίας
Οι τύποι αποδεκτών στοιχείων ταυτοποίησης είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα των Εκλογών του Τορόντο
Το VIC δεν είναι υποχρεωτικό για ψηφοφορία και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναγνώριση

Ασφάλεια εκλογών

Μόλις ληφθούν τα σημειωμένα ψηφοδέλτια εκ των προτέρων και την ημέρα των εκλογών και επιστραφούν στις
εκλογές του Τορόντο, θα ασφαλιστούν
και θα κλειδωθούν
Οι προκαταρκτικοί υπολογιστές ψηφοφορίας είναι ασφαλισμένοι από το τέλος της εκ των προτέρων ψηφοφορίας
έως τη νύχτα των εκλογών, όταν εκτελούνται τα αποτελέσματα της εκ των
προτέρων ψηφοφορίας
Όλα τα σημειωμένα ψηφοδέλτια είναι
ασφαλισμένα για τουλάχιστον 120 ημέρες μετά τις εκλογές ή περισσότερες,
εάν απαιτείται

Εφαρμογή υποβοήθησης
ψηφοφόρων
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Web εφαρμογή MyVote

Το MyVote είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει όλα όσα χρειάζονται
οι ψηφοφόροι. Οι ψηφοφόροι μπορούν
να εισάγουν τη διεύθυνσή τους στο Τορόντο στη διεύθυνση:
Δείτε τους υποψηφίους που είναι υποψήφιοι στην πτέρυγα τους
Βρείτε την περιοχή και τον χάρτη τους
Έλεγχος ή ενημέρωση των ψηφοφόρων τους στον κατάλογο ψηφοφόρων
(έως τις 23 Σεπτεμβρίου)
Υποβάλετε αίτηση για ψηφοφορία μέσω
ταχυδρομείου (έως τις 23 Σεπτεμβρίου)
και παρακολουθήστε την πρόοδο του
πακέτου τους
Μάθετε πού και πότε θα ψηφίσετε (από
3 Οκτωβρίου)
Δείτε, κατεβάστε ή εκτυπώστε την Κάρτα Στοιχείων Ψηφοφόρου τους (από 3
Οκτωβρίου)
Βρείτε πληροφορίες προσβασιμότητας
σχετικά με τους χώρους ψηφοφορίας
(έναρξη 3 Οκτωβρίου)
Δείτε δείγμα του ψηφοδελτίου

συνεχίζεται στη σελίδα 21
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Δημοτικές εκλογές Τορόντο 2022 - Ποιοι είναι οι Υποψήφιοι
τους (από 3 Οκτωβρίου)
•

Προσιτότητα

Όλες οι τοποθεσίες ψηφοφορίας θα
είναι προσβάσιμες και οι πληροφορίες
σχετικά με την προσβασιμότητα κάθε
τοποθεσίας θα είναι διαθέσιμες στο
MyVote από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου
• Για να παρέχεται στους ψηφοφόρους
με αναπηρίες η ευκαιρία να ψηφίζουν
ανεξάρτητα, τα Τερματικά Βοήθειας Ψηφοφόρου (VAT) θα είναι διαθέσιμα σε
κάθε τοποθεσία εκ των προτέρων ψηφοφορίας και δύο τοποθεσίες σε κάθε
τμήμα την ημέρα των εκλογών
• Το βασικό εκλογικό υλικό είναι διαθέσιμο σε γραφή μπράιγ στον τόπο
ψηφοφορίας
• Για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια
στην ψηφοφορία για άτομα με αναπηρίες, η Toronto Elections δημιούργησε
μια αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή
και διεύθυνση email:
Email: accessibleelections@toronto.ca
Τηλέφωνο: 416-338-1111 πατήστε 6
TTY: 416-338-0889

MAYORAL CANDIDATES

Blake Acton — Nominated May 2
Avraham Arrobas — Nominated Aug. 18
Darren Atkinson — Nominated Aug. 19
Chloe-Marie Brown — Nominated Aug. 19
Drew Buckingham — Nominated Aug. 18
Elvira Caputolan — Nominated Aug. 19
Kevin Clarke — Nominated Aug. 17
Sarah Climenhaga — Nominated June 29
Phillip D'Cruze — Nominated May 13
Cory Deville — Nominated June 22
Alexey Efimovskikh — Nominated July 25
Isabella Gamk — Nominated Aug. 2
Arjun Gupta — Nominated Aug. 19
Peter Handjis — Nominated Aug. 19
Robert Hatton — Nominated Aug. 18
Monowar Hossain — Aug. 2
Soaad Hossain — Nominated Aug. 4
Khadijah Jamal — Nominated Aug. 18
Kris Langenfeld — Nominated June 6
John Letonja — Nominated May 11
Tony Luk — Nominated May 2
Ferin Malek — Nominated Aug. 17
Gil Penalosa — Nominated July 14
Stephen Punwasi — Nominated Aug. 11
D!onne Renée — Nominated Aug. 19
Kyle Schwartz — Nominated May 2
Knia Singh — Nominated Aug. 19
Sandeep Srivasta — Nominated Aug. 12
John Tory — Nominated May 2
Reginald Tull — Nominated May 2
Jack Yan — Nominated July 5

WARD 1 — ETOBICOKE
NORTH

Abraham Abbey — Nominated Aug. 19
Bill Britton — Nominated Aug. 18
Subhash Chand — Nominated Aug. 11
Alistair Courtney — Nominated Aug. 19
Vincent Crisanti — Nominated July 16
Michelle Garcia — Nominated Aug. 18
John Genser — Nominated Aug. 10
Avtar Minhas — Nominated June 2
Dev Narang — Nominated May 9
Christopher Noor — Nominated May 2
Charles Ozzoude — Nominated July 25
Donald Pell — Nominated Aug. 16
Kristian Santos — Nominated July 22
Ricardo Santos — Nominated Aug. 18
Mohit Sharma — Nominated Aug. 19

Keith Stephen — Nominated Aug. 18

WARD 2 — ETOBICOKE
CENTRE

Catherine Habus — Nominated Aug. 18
Maryam Hashimi — Nominated Aug. 19
Stephen Holyday — Nominated June 1
Sam Raufi — Nominated Aug. 18
Thomas Yanuziello — Nominated Aug. 17

WARD 3 — ETOBICOKELAKESHORE

Zeynel Ari — Nominated May 4
Mark Grimes — Nominated Aug. 17
Bonnie Hu — Nominated Aug. 16
Mary Markovic — Nominated Aug. 18
Amber Morley — Nominated May 11
Marco Valle — Nominated Aug. 17

WARD 4 — PARKDALEHIGH Park

Siri Agrell — Nominated May 2
Andrew Gorham — Nominated Aug. 9
Christopher Jurik — Nominated Aug. 18
Chemi Lhamo — Nominated July 6
Gord Perks — Nominated May 2
Steve Yuen — Nominated Aug. 19

WARD 5 — YORK SOUTHWESTON

Frances Nunziata — Nominated May 3
Chiara Padovani — Nominated May 2
Gabriel Takang — Nominated May 2

WARD 6 — YORK CENTRE

Mike Arkin — Nominated July 25
Basil Canning — Nominated Aug. 19
James Pasternak — Nominated June 15
Hope Schrier — Nominated July 12

WARD 7 — HUMBER
RIVER-BLACK CREEK

Amanda Coombs — Nominated May 13
Christopher Mammoliti — Nominated May 2
Anthony Perruzza — Nominated June 30

WARD 8 — EGLINTONLAWRENCE

Mike Colle — Nominated May 2
Philip Davidovits — Nominated Aug. 11
Domenico Maiolo — Nominated Aug. 18
Evan Sambasivam — Nominated May 2
Wendy Weston — Nominated Aug. 18

WARD 9 — DAVENPORT

Alejandra Bravo — Nominated July 7
Simon Fogel — Nominated Aug. 17
Grant Gonzales — Nominated June 3
Mosea Houghron — Nominated Aug. 17
Shaker Jamal — Nominated May 5
Steven Leca — Nominated Aug. 5
Jacob Maydansky — Nominated Aug. 19
Lazare Shorter — Nominated Aug. 18
Allie Spencer — Nominated July 11

WARD 10 — SPADINAFORT YORK

Arber Puci — Nominated June 24
Igor Samardzic — Nominated May 11
Stephanie Soltermann — Nominated Aug.
16
Andrei Zodian — Nominated May 31

WARD 11 — UNIVERSITYROSEDALE

Axel Arvizu — Nominated Aug. 17
Michael Borrelli — Nominated Aug. 19
Robin Buxton Potts — Nominated July 28
Norm Di Pasquale — Nominated July 28
David Fielder — Nominated Aug. 19
Adam Golding — Nominated July 28
Andrew Layman — Nominated July 28
Peter Lovering — Nominated Aug. 17
Alison Pang — Nominated Aug. 15
Ann Rohmer — Nominated Aug. 19
Dianne Saxe — Nominated Aug. 19
Heather Shon — Nominated Aug. 19
Pierre Therrien — Nominated Aug. 16
Diana Yoon — Nominated Aug. 9

WARD 12 — TORONTO-ST.
PAUL'S

Bryan Ashworth — Nominated Aug. 18
Antonio Corpuz — Nominated June 13
Josh Matlow — Nominated July 5
Bob Murphy — Nominated Aug. 19

WARD 13 — TORONTO
CENTRE

Miguel Avila — Nominated Aug. 12
Colin Johnson — Nominated Aug. 2
Ryan Lester — Nominated June 20
Dan Cortez Manalo — Nominated Aug. 16
Cleveland Marshall — Nominated Aug. 19
Chris Moise — Nominated May 2
Caroline Murphy — Nominated June 28
Dev Ramsumair — Nominated Aug. 18
Nicki Ward — Nominated Aug. 2

WARD 14 — TORONTODANFORTH

Wali Abro — Nominated Aug. 4
John De Marco — Nominated Aug. 17
James Dyson — Nominated Aug. 19
Paula Fletcher — Nominated July 29
Denise Walcott — Nominated Aug. 11

WARD 15 — DON VALLEY
WEST

David Ricci — Nominated May 27
Jaye Robinson — Nominated May 17
Sheena Sharp — Nominated Aug. 15
Gregory Vaz — Nominated Aug. 2

WARD 16 — DON VALLEY
EAST

Samina Alim — Nominated Aug. 18
Walter Alvarez-Bardales — Nominated Aug.
8
George Asimakis — Nominated Aug. 17
Jon Burnside — Nominated Aug. 11
Stella Kargiannakis — Nominated Aug. 5
Stephen Ksiazek — Nominated May 2
Colin Mahovlich — Nominated Aug. 17
Jonathan Mousley — Nominated Aug. 19
Nick Pachis — Nominated Aug. 8
Dimitre Popov — Nominated Aug. 19
John Simms — Nominated Aug. 19

Rocco Achampong — Nominated May 4
Robb Cooke — Nominated Aug. 19
April Engelberg — Nominated May 17
Kyle Enslen — Nominated Aug. 17
Peter George — Nominated May 5
WARD 17 — DON VALLEY
Ausma Malik — Nominated May 2
NORTH
Karlene Nation — Nominated May 27
Shelley
Carroll
—
Nominated May 2
Laura-Maria Nikolareizi — Nominated Aug.
Daryl Christoff — Nominated Aug. 16
19

Sandakie Ekanayake — Nominated Aug. 19
Justin Knott — Nominated Aug. 19
Angela Lindow — Nominated Aug. 19
Calvin Xu — Nominated Aug. 17

WARD 18 — WILLOWDALE

Lily Cheng — Nominated June 13
Daniel Lee — Nominated Aug. 2
Markus O'Brien Fehr — Nominated June 14
Elham Shahban — Nominated Aug. 19

WARD 19 — BEACHESEAST YORK

Sébastien Auger — Nominated Aug. 18
Brad Bradford — Nominated May 2
Donna Braniff — Nominated Aug. 17
Frank Marra — Nominated Aug. 17
Adam Smith — Nominated Aug. 19
Steven Thompson — Nominated Aug. 12
Jennie Worden — Nominated Aug. 5

WARD 20 —
SCARBOROUGH
SOUTHWEST

Malik Ahmad — Nominated May 13
Sharif Ahmed — Nominated June 6
Lorenzo Berardinetti — Nominated June 9
Gary Crawford — Nominated May 9
Corey David — Nominated Aug. 18
Parthi Kandavel — Nominated May 5
Philip Mills — Nominated June 17
Kevin Rupasinghe — Nominated May 2

WARD 21 —
SCARBOROUGH CENTRE

Muhammad Ayub — Nominated Aug. 18
Paul Beatty — Nominated Aug. 19
Hansie Daniel — Nominated Aug. 18
Luigi Lisciandro — Nominated Aug. 18
Michael Thompson — Nominated May 30
Kiri Vadivelu — Nominated Aug. 8

WARD 22 —
SCARBOROUGHAGINCOURT

Anthony Internicola — Nominated May 2
Serge Khatchadourian — Nominated June
27
Roland Lin — Nominated Aug. 18
Antonios Mantas — Nominated Aug. 5
Nick Mantas — Nominated May 13
Bill Wu — Nominated Aug. 18

WARD 23 —
SCARBOROUGH NORTH

Phillip Francis — Nominated May 3
Virginia Jones — Nominated Aug. 19
Cynthia Lai — Nominated May 3
Jamaal Myers — Nominated May 2

WARD 24 —
SCARBOROUGHGUILDWOOD

Paul Ainslie — Nominated May 2
Habiba Desai — Nominated Aug. 11
Vivian Parker — Nominated Aug. 19
Keiosha Ross — Nominated Aug. 17

WARD 25 —
SCARBOROUGH-ROUGE
PARK

Ashan Fernando — Nominated June 17
Jacinta Kanakaratnam — Nominated Aug.
19
Jennifer McKelvie — Nominated May 4

24

Greek Press | September 23, 2022

Greek International Film
Festival of Toronto

Proud Media Sponsor

Toronto Movie Screenings
Smyrna my beloved

The
historical
incidents and facts
that preceded and
occurred during the
occupation of Smyrna
in 1922 by the Turkish
army, including the
massacre of the local
Greek and Armenian
population,
are
recounted
through
the lives of the
Baltatzis family members.
Runtime: 2 hours
Theatre: Hot Docs Ted Rogers Cinema
Key Casts: Mimi Denissi, Rupert Graves,
Susan Hampshire, Jane Lapotair

The Sisters Karras

A story about the things
that matter: Family,
legacy, success, and
textiles. Yes, textiles.
Two
estranged
half-sisters form a
complicated bond as
they work together to
retrieve their rare and
precious inheritance,
which their late father
inexplicably leaves to
the mysterious Marco.
Runtime: 1 hours 21 minutes 13 seconds
Theatre: Papermill theatre
Key Casts: Clare Louise Frost, Lauren
Garcia Kahn, Dennis Rubin Green, Gil
Charleston, Frances DeLancey

Beautiful Idiots

A middle aged man
travels to Greece
in a time of crisis.
He looks for the
anarchists, but they
are on holidays. It is
August..
Runtime: 1 hour 30
minutes
Theatre: Papermill
theatre
Ratings:
Sexual
Content/Inappropriate Language/Drugs &
Alcohol/Nudity
Key Casts: Michalis Angelopoulos, David
Auerbach, Ida Auerbach

Nana

Fate unites a group of
four students, taking
them from student
carelessness
and
innocence to the
harsh reality that will
transform their lives.
Runtime:
37
minutes 50 seconds
Theatre: Papermill
theatre
Ratings:
Sexual
Content/Inappropriate Language/Violence/

Drugs & Alcohol
Key Casts: Nina Foskolou, Rigas
Skepetaris, Dimitris Kyratsoudis,
Vangelis Alexandris

Where Are You, Adam

This film is an
immersion into the
life of one of the
monasteries
of
Holy Mount Athos.
Secluded monastic
life full of authentic
characters
and
everyday
saints
comes forth onto
the screen from
under the wraps of
our mundane priorities. What emerges
is a fascinating account of a completely
unparalleled way of life within a thriving
monastic community in the midst of the
twenty-first century.
Runtime: 1 hour 20 minutes
Theatre: Fox Theatre

The Rocket

A pathological liar
goes to extreme
lengths to prove to
his friends that he is
telling the truth.
Runtime: 1 hour 38
minutes
Theatre: Fox Theatre
Ratings:
Sexual
Content/Inappropriate
Language

Echoes of the Past

A fictional drama
inspired by true
events, the Massacre
of
Kalavryta,
committed
by
invading
German
troops in Kalavryta,
Greece,
in
December 1943.
Runtime: 1 hour 39
minutes
Theatre: Hot Docs

Ted Rogers Cinema
Key Casts: Alice Krige, Max Von Sydow,
Tomas Arana

Monday

Two
Americans
(Sebastian Stan and
Denise Gough as
Mickey and Chloe)
in their mid-thirties
living in Athens,
who meet in the
heat of summer one
whirlwind weekend.
When Chloe’s time in
Greece is drawing to
a close, she decides
to give up her high-flying job back home and

explore whether one weekend’s passion can
stand the reality of the inevitable Monday.
Runtime: 1 hour 56 minutes
Theatre: Papermill Theatre
Ratings: Sexual Content/Inappropriate
Language/Drugs & Alcohol/Nudity
Key Casts: Denise Gough, Sebastian Stan,
Yorgos Pirpassopoulos

She Should Run – Cyprus

Cyprus is the last
divided country in
Europe. The film
explores in depth
the recent history of
Cyprus, the Turkish
invasion
(1974),
human rights, gender
equality through the
witnesses of nine
women involved in
politics in Cyprus.
Exclusive interviews by the First Lady and
the President of Cyprus Republic. More
women in elected office means a successful
government and a better world. Let’s do it!
Synopsis: Cyprus is the last divided country
in Europe. The mission of this documentary
is to expand the talent pool of Women running
for office in Cyprus and inspire more women
to take action to serve in the community,
Peace! A nationwide community of Women
leaders are interviewed in Cyprus. Many are
already community change-makers, leaders
in their fields or workplaces and interested
in running for local offices. Cypriot women
politicians share their experience and
common dream for a better world. Those
women inspire all of us to realize that Men
and Women working together can have a
better future. SHE SHOULD RUN-CYPRUS
is the first documentary of the series ‘She
Should Run World’.
Runtime: 1 hour
Ratings: Sexual Content, Violence
Theatre: Papermill Theatre
Key Casts: First Lady Of The Republic
Of Cyprus, Iosifina Antoniou, Skevi
Koutra Koukouma, Antonella Mantovani,
Benito Mantovani, Dr. Eleni Theocharous,
Dr. Erato Kozakou Marcoullis, Antigoni
Papadopoulou,Anna Theologou, Natasa
Pilidou

When Mercury Held His
Breath – The Battle Of Crete
“Our life was fine
before
the
war.
Don’t get me wrong,
we weren’t rich or
anything. But we
had our moments of
joy, celebration and
love. And then came
Nazism…” – Michalis
Fanourakis, age 95,

survivor of the Battle of Crete.
Runtime: 1 hour 32 minutes
Theatre: Papermill Theatre

Greece, Year Zero

GREECE YEAR
ZERO
is
a
cinematic
essay
with the theme of
Greece in turmoil
in the last century.
Runtime: 1 hour
05 minutes
Theatre: Papermill
Theatre
Key Casts: Alex
K a r z i s ( Vo i c e) ,
Vassilis Vassilikos

The Journey Of Askavlos

A journey through
the Aegean Sea,
where old meets
new,
and
the
askavlos, the ancient
Greek bagpipe, is
being revived in the
hands of musicians
dedicated to restoring
and maintaining an
ancient tradition. The
instrument slowly but
surely finds its way to the city, where modern
musicians bring it into the contemporary
music scene. The viewer becomes a
witness to this revival and, alongside the
protagonists, discovers something that is
almost lost: the customs and ethos of the
people of another era, and an oral tradition
that was once a way of life, preserved over
the centuries.
Runtime: 1 hour 30 minutes
Theatre: Papermill Theatre
Key
Casts:
Dimitris
TsafosYannis
PantazisFrangiskos Tziotakis

King Otto

In the summer of
2004,
audiences
looked on in disbelief
as the Greek National
Football Team, a
country that had
never previously won
a single match in a
major
tournament,
took
down
the
giants
of
world
football to become
the unlikeliest of
European Champions. The architect behind
this unprecedented triumph was legendary
German football coach ‘King’ Otto Rehhagel.
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MONDAY
By Rachel Papulkas
A whirlwind romance in Athens, a weekend
of passion – but can it survive the inevitable
Monday?
Making its Canadian theatrical debut at
the Greek International Film Festival Tour
of Canada (September 30th-October 9th)
is Argyris Papadimitropoulos’s MONDAY.
Helmed by Sebastian Stan and Denise
Gough, MONDAY follows the tumultuous,
turbulent relationship between two strangers
who meet while partying in Athens. After
their passionate fling – and a missed flight
– leads to a declaration of love, the pair
decide to put their newfound love to the
test by moving in together. Over the course
of multiple weekends, Chloe and Mickey
navigate jealousy, responsibility, and what
happens after the shine of the honeymoon
phase wears off.
Billed as a romantic drama, MONDAY offers
audiences a more nuanced perspective on
the subject of love. Do two people in love
always bring out the best in the other?
Director Papadimitropoulos, along with cowriter Rob Hayes, aimed to discuss just that.
“I wanted to explore why two people, who
were in love at some point in their lives, can
become the worst versions of themselves.”
Papadimitropoulos says of the story’s
origins, adding that stories he’d heard from
personal friends helped inspire the script.
Fragmenting the progression of Chloe and
Mickey’s relationship through a series of
weekends – all containing parties and sex
remniscient of their first – was an intentional,
stylistic choice of Papadimitropoulos. “I
wanted to explore through how they make
love and the way they party their relationship
changes from something ecstatic and
exciting to something almost banal.”
Hailing from Greece, and thus familiar with
the vibrancy and community of Athens,
Papadimitropoulos couldn’t imagine filming
MONDAY anywhere else. With the film
capturing the chaotic highs and lows of two
people in love, he knew there was no bettersuited place to capture those experiences
than the extroverted “city that never sleeps.”

συνέχεια από τη σελίδα 20
After accomplishing every major success
in Germany, he made the bold decision
to leave all he knew behind and work in a
foreign country with the underachieving
Greek National Team. This is the story of
how these two contrasting cultures came
together to speak the same language and
write a new chapter of Greek mythology.
The revival brings back something almost
lost, the customs and ethos of a people of
another era and an oral tradition that was
once a way of life. The archaic bagpipe is
now being assimilated by the contemporary
music scene and fused with modern sounds,
beyond the realm of traditional festivals, thus
acquiring a young audience and enjoying
great appeal throughout Greece and the
world.
Runtime: 1 hour 21 minutes
Theatre: Papermill Theatre

•
•

Hamilton screenings

Smyrna my beloved

London screenings

At The Airport

The city’s community and vibrancy was an
experience Papadimitropoulos was happy to
introduce to Stan and Gouche. Behind-thescenes, the cast and crew bonded leading
up to and throughout filming via partying and
experiencing what the city had to offer. It
was essential to Papadimitropoulos that the
cast and crew knew each other, and were
able to form strong bonds off-screen.
“Shooting films is a familial thing. Getting to
meet each other and open up.” The director
philosophizes. To him, filmmaking is more
than just directing his actors around and
ensuring they know their marks. He values
authenticity in his filmmaking, and believes
that approaching it as merely a production
can make the process feel “robotic.”
Authenticity is why he also doesn’t let his
actors rely heavily on a script. Instead,
Stan and Gough were encouraged to
improvise and experiment as much as
possible in building to the larger point of a
scene. Filmmaking is a mercurial process
to Papadimitropoulos, and he was thrilled to
find two leads who were enthusiastic about
jumping onboard.
“You’re looking for talented people that
want to do something different, edgier,
wilder, free-spirit. People who are happy
to improvise.” Papadimitropoulos says of
casting Stan and Gough. “[Actors who are]
generous and want to give their best to the
film.”
Reflecting upon his experiences filming
MONDAY, Papadimitropoulos fondly recalls
a party scene with 1200 people on a main
street as one of his favourite memories.
“There was real music playing, and we threw
an actual party.” Forgoing hiring professional
extras in favor of real partygoers, the
Monday crew “made themselves invisible”
in the midst of crowds while filming. Real
dancing, real music – authenticness that
Papadimitropoulos appreciates.
Now with the film making its return to
Toronto theatres after its initial 2020 debut
at the Toronto International Film Festival,
Papadimitropoulos has had time to reflect
on the films international success. “It’s very
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Smyrna my beloved

Ottawa screenings

King Otto
The Rocket
Smyrna my beloved

Winnipeg screenings

At The Airport
Smyrna my beloved

Edmonton screenings

Smyrna my beloved
Echoes of the Pas

Calgary screenings

Where Are You, Adam
King Otto
Smyrna my beloved

Vancouver screenings

Where Are You, Adam
Smyrna my beloved
When Mercury Held His Breath – The
Battle Of Crete
Echoes of the Past
The Rocket
King Otto

nice to know that your story and film, and
something you dreamed of doing back then,
now reaches people so far away from you.”
He also adds that hearing from audience
members who reach out about the film –
from different countries and cultures – is an
impactful reminder of what makes filmmaking
a special experience. “Hundreds of people
wrote to me, “this film makes me want to go

to Greece now.’” Knowing that his film is able
to translate much of Greece’s beauty leaves
the director feeling “happy and proud” with
what MONDAY has achieved.
MONDAY is a featured film at the Greek
International Film Festival Tour of Canada.
Tickets are on sale now. For more
information on location and tickets, please
visit www.gifft.ca.

The Knight’s Hart
By Rachel Papulkas
A wizard's greed and a kingdom at stake
become the catalyst to a young peasant
discovering what it truly means to be
courageous in the short animation The
Knight's Hart.
Screening this October at the Greek
International Film Festival Tour of Canada,
the 30-minute animation follows a young,
idealistic farm-boy named Col -- a peasant
who dare dreams of foregoing the path
planned for him and instead proving himself
as a knight. When his passion for knighthood
is met with the ridicule of fellow farmers, the
protagonist's determination is hardened.
Equipped with nothing more than a sword
and makeshift armor--and a small bout of
clumsiness that makes the film's protagonist
endearingly charming--Col sets off towards
the king's castle. His intention, of course, is
to inquire about becoming a squire. But when
his journey unexpectedly leads to rescuing
a princess from capture, and becoming a
wrench in the plans of a wizard plotting to
take the throne for himself, Col is embroiled
in a series of tasks that will determine once
and for all if he can become the knight he
knows he is destined to become.
An engaging, charming, family-friendly film,
The Knight's Hart is reminiscent of many
storybook fairytales. It asks the audience
to tap into their own belief in magic and,
ultimately, themselves. Walking along with
the protagonist on his journey, the fictional
kingdom is brought to life by a cast of
characters as colourful as the world around
them: a lowly but kind-hearted peasant
(voiced by Voula Kosta), a devious wizard
(Takis Sakellariou), a resolved princess
(Eirini Aspioti), an old man in the woods, and
a mysterious deer endowed with wisdom
(both voiced by Tasos Tziviskos). It's a tale
of good versus evil, kindness over greed,
and courage reigning victorious over fear.
These are messages as old as time, and
ones often explored in children's media, but
ultimately result in a feel-good story that
families will appreciate.
The core message of the film--fighting
through your doubts and fears--is deeply
personal to writer and director, Vivi Markatos.
While the film is set in a non-specific timeperiod, there are many autobiographical
elements layered into The Knight's Hart.
Markatos, who is a freelance illustrator and
filmmaker based in the United Kingdom,
drew upon her own upbringing as source
material. Born in mainland Greece (inspiring
the castles depicted in the film), Markatos
from an early age recognized her passion
for storytelling. Passionate about drawing
and illustrating, a young Markatos was
highly influenced by classic Disney films
and anime. Art was a fun creative outlet,
but also a way to explore emotions during
the hard times of her teen years. Declaring
to her family by 13 that she wanted to be a
professional artist, her dreams were quickly
discouraged by them. With her family
pushing her to pursue a more financially

stable career, Markatos felt their pressure.
Unhappy with the pursuit of any other career
field, Markatos eventually found herself at
a crossroads. Deciding to walk the life path
that would fulfill her most, she set aside the
hesitations of her family, and pursued art.
After working with dubbing studios, and
obtaining a Bachelor's in Theatrical Design,
Markatos set her sights on producing what
would become Col's story. Publishing The
Knight's Hart first as a book in 2018, it
was with the help of the Hellenic Ministry
of Culture and Greek Film Centre that she
was able to produce the 30-minute, frameby-frame animation in 2021. Markatos is
credited as the animations writer, director,
concept artist, editor, and 2D animator.
However, she is the first to say that it takes
a village to create an animated film. Joined
by a talented crew of voice actors, special
effects artists, editors, and more, the team
had only 6 months (negotiated to 11) to turn
their dreams into reality. Working within a
budget of 12500 Euro, and an initial runtime
of 15 minutes, it was through tenacity and
dedication that The Knight's Hart came to
beautiful fruition.
Markatos's own beginnings are sure to
resonate with many who dare to break
outside the expectations others have for
them. It is also why Markatos and the team
behind The Knight's Hart are passionate
about the film's child demographic. With her
own childhood influenced heavily by stories,
Markatos hopes her film can be a source of
encouragement for the future generations
-- to find strength in their values, and not
be afraid to fight for the future they want for
themselves.
Since it's 2021 release, The Knight's Hart
has won over 5 awards and received 2
nominations. With the film now set to screen
at The International Greek Film Festival Tour
of Canada, The Knight's Hart is a standout
feature for being one of only 2 animated
films being showcased. Reflecting upon
what makes animation special, Markatos
explains that animation "is not only one type
of art. It's a bunch of arts combined together
- great composers, great actors throughout
the film, great artists with their drawings,
sculptors for stop-motion and backgrounds."
Markatos likens it to a "symphony" of noise
and elements, multiple talents and skillsets
complementing the other to craft a cohesive
experience. Animation is a genre that
Markatos is excited to see platformed to a
wider Greek audience. Support from the
Greek community will hopefully encourage
investors to invest in more animation -- a
genre that employs a multitude of artists and
talent.
"We have proved through history and culture
what we are made of and what we can make.
Greece can come back culturally." Markatos
believes. "Animation is a medium that can
combine the arts, and Greece has a lot of
history of the arts and talented people."
For information on how to buy tickets to see
The Knight's Hart, please visit gifft.ca.
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Ένα χρονογράφημα για τα μέσα συσκότισης της Ελλάδας που
έχουν πληρωθεί με δεκάδες εκατομμύρια Ευρώ για να αποκρύπτουν
πληροφορίες και ειδήσεις που αποκαλύπτουν την απατεωνιά
της δεξιάς κυβέρνησης λαμόγιων και ψευτών που βάλθηκαν να
διχάσουν τον ελληνικό λαό, να ξεπουλήσουν την κρατική περιουσία
σε μια χούφτα ημέτερους, να αναθέσουν τις δημόσιες υποδομές και
Τάσος
πλουτοπαραγωγικούς πόρους σε ιδιώτες για να κερδοσκοπούν σε βάρος
Θεοδωρίδης των πολιτών με κρατική χρηματοδότηση. Και όλα αυτά τα καταφέρνουν
χειραγωγώντας την δικαιοσύνη και καταστρατηγώντας τους νόμους και
το Σύνταγμα, ενώ παρακολουθούν αδιάκριτα πολιτικούς τους αντιπάλους και απλούς
πολίτες και ψεύδονται ασύστολα γι’αυτό. Στο ζοφερό αυτό σκηνικό κακοδιοίκησης εν
μέσω πανδημίας και οικονομικής ύφεσης συγκρίνουν τα κρατικά έσοδα του 2019 με αυτά
το 2022 και ισχυρίζονται πως έχουν οικονομική ανάπτυξη, ενώ η σύγκριση θα πρέπει
να γίνει με το 2021 και τα έσοδα που δείχνουν αφορούν σε αφαίμαξη των νοικοκυριών
μέσω του ΦΠΑ και όχι στην φορολόγηση των υπερκερδών των λαμόγιων των καρτέλ
των προμηθειών, καυσίμων, τροφίμων, εστίασης και τουρισμού. Η ζοφερότερη στιγμή της
χώρας, στο πιο επικίνδυνο μονοπάτι της ευρωπαϊκής ιστορίας πριν ενα πιθανό πυρηνικό
ολοκαύτωμα, αποτέλεσμα μιας ηλίθιας κόντρας ιμπεριαλιστών με τα φαντάσματά τους. Ο
πιο ακατάλληλος ‘κυβερνήτης’ στην πιο δύσκολη ώρα!
Σε μια Ελλάδα που καταρρέει, υπάρχει απόλυτη αποσιώπηση για το σχέδιο
σωτηρίας που πρότεινε η Αντιπολίτευση!

Μίλησε ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο κλείσιμο της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, και ενώ παρουσίασε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα οικονομικής και
κοινωνικής ανόρθωσης, ωστόσο αποσιωπήθηκε ή έγινε πέμπτο-έκτο θέμα στα δελτία
ειδήσεων. Χωρίς διχαστικό λόγο, χωρίς να υπόσχεται “κρεμάλες’ για τους απατεώνες
και κλέφτες του δημοσίου χρήματος, και χωρίς ανάθεμα, ο κ. Τσίπρας εμφανίστηκε με
αρχηγικό προφίλ, αξιοπρέπεια πρωθυπουργού και αυτοπεποίθηση γνώστη και στιβαρού
ΗΓΕΤΗ. Είναι χαρακτηριστικό πως στον ίδιο χώρο μια βδομάδα πριν ο μάνατζερ των
μονοπωλίων και τωρινός πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί ένα σχέδιο στήριξης των
ολιγαρχών, ύψους 5 δισεκατομμυρίων, ενώ ο κ. Τσίπρας πρότεινε ένα σχέδιο στήριξης
της κοινωνίας και επαναφοράς της αξιοπρέπειας του πολίτη, στο ίδιο περίπου κοστολόγιο
(5.6 δις). Και τι δεν έκαναν τα συστημικά μέσα αποχαύνωσης για να μην φτάσουν στο ευρύ
κοινό οι προτάσεις της Αντιπολίτευσης. Κυρίως ασχολήθηκαν εκτενώς με το θάνατο και την
κηδεία της Βασίλισσας της Μ. Βρετανίας ώστε ο κόσμος να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο
εκτός από το μεγάλο σκάνδαλο της μαφίας της κυβέρνησης που αφορά παρακολούθηση
του αρχηγού του τρίτου κόμματος της χώρας. Όπως και να έχει εμείς είμαστε εδώ για να
σταχυολογήσουμε τα κυριότερα σημεία της ζωογόνας και τόσο απαραίτητης πρότασης της
Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, που τουλάχιστο δίνει ελπίδα στα απελπισμένα μεσαία και
κατώτερα/κατώτατα οικονομικά στρώματα της πατρίδας.
H ομιλία Τσίπρα στη ΔΕΘ: Υποσχέσεις για κρατικοποίηση της ΔΕΗ, κατώτατο μισθό
στα 800 ευρώ και αφορολόγητο στα 10.000 ευρώ
Βολές κατά της κυβέρνησης, σε σειρά ζητημάτων και
θεμάτων, κατέγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο
«Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο, στο πλαίσιο της παρουσίας
του στην 86η ΔΕΘ. Μεταξύ των οικονομικών υποσχέσεων
που ξεχώρισαν στην ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ήταν
η αναφορά για επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, η ανάδειξη της
Εθνικής Τράπεζας ως πυλώνα για το ελληνικό Δημόσιο και η
πρόθεση για νέο σύστημα κατανομής των πόρων του Ταμείου
Ανάκαμψης.
Για εκλογές, συνεργασίες και απλή αναλογική
Στο «καθαρά» πολιτικό και έντονα προεκλογικό σκέλος της
ομιλίας του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλησε να παρουσιάσει ένα δίπολο
μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «στις
επόμενες εκλογές το δίλημμά είναι «με τη δημοκρατία ή με την οικογενειοκρατία». Μιλώντας
για την απλή αναλογική, ο κ. Τσίπρας είπε ότι το σύστημα διεξαγωγής των επόμενων
εκλογών θα ανοίξει το δρόμο για μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας, «στη βάση
των προγραμματικών θέσεων των κομμάτων». Τόνισε ότι το διακύβευμα των επόμενων
εκλογών είναι: «Δημοκρατία ή ολιγαρχία. Δημοκρατία ή οικογενειοκρατία. Δημοκρατία ή
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απολυταρχία. Κράτος ή παρακράτος». Πρόσθεσε ότι στις επόμενες εκλογές, «οι πολίτες
θα κληθούν να αποφασίσουν πράγματι, ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο: Οι υπηρέτες των
συμφερόντων ή οι υπηρέτες της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας; Μια Αγία οικογένεια ή μια
προοδευτική συμμαχία;». Είπε ότι στις εκλογές θα γίνει σύγκρουση ιδεών, «συγκρούεται
το νέο με το παλιό, οι προοδευτικές δυνάμεις με τις δυνάμεις της βαθιάς συντήρησης,
οι δημοκρατικοί πολίτες με το παρακράτος». Ακόμα, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι «οι
επόμενες εκλογές θα είναι μία γιορτή της Δημοκρατίας» και σημείωσε ότι ο ελληνικός λαός
θα αποφασίσει για το μέλλον αυτού του τόπου, «γνωρίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή μπορεί
να γίνει πράξη μόνο με καθαρή εντολή διακυβέρνησης, με καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ
στις εκλογές της απλής αναλογικής, που θα ανοίξει το δρόμο, την επόμενη κιόλας μέρα, να
συγκροτηθεί κυβέρνηση συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου».
Υποστήριξε ότι οι εκλογές με απλή αναλογική, δε θα οδηγήσουν σε αβεβαιότητα, αντίθετα
θα δώσουν τη δυνατότητα στο λαό μας να πάρει αυτός τις τύχες στα χέρια του, για να
υπογραμμίσει ότι «η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, θα ανοίξει το δρόμο για τη συνεργασία των
προοδευτικών δυνάμεων στη βάση των προγραμματικών τους συγκλίσεων», για μια
κυβέρνηση «που θα έχει τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας». Τόνισε ότι
μια κυβέρνηση πλατιάς λαϊκής νομιμοποίησης, δεν είναι κυβέρνηση αστάθειας, αντιθέτως
«πρώτη φορά θα πάψει να αποφασίζει το 1/3 των πολιτών για λογαριασμό της μεγάλης
πλειοψηφίας» και η Ελλάδα Θα κυβερνηθεί «με ασφάλεια και με πλατιά δημοκρατική
νομιμοποίηση». Αυτό, σχολίασε, «όχι μόνο δεν είναι τερατογένεση, αλλά η νέα μεγάλη
αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος».
Η αναφορά για το Ταμείο Ανάκαμψης
Αφού παρουσίασε τις 6 εθνικές προτεραιότητες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως δεν
πρέπει να πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο από τους πόρους που είναι διαθέσιμοι. Μιλώντας
για το Ταμείο Ανάκαμψης, ο κ. Τσίπρας υποστήριξε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναδιοργανώσει
την κατανομή των πόρων του Ταμείου. Είπε ότι κατά προτεραιότητα θα χρηματοδοτηθούν
οι δράσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τις υποδομές υγείας, την τράπεζα στέγης.
«Υπολογίζουμε ότι περίπου 20 με 25 δισ. ευρώ, μπορούν να κινητοποιηθούν για τα
προγράμματα που ανέφερα, από μια συνολική δεξαμενή που ξεπερνά τα 80 δισ. ευρώ
συνυπολογίζοντας εκτός από Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027». Ο κ.
Τσίπρας μίλησε για την αναγκαιότητα ενός σχεδίου αναδιανομής: «Για τα υψηλά μερίσματα
άνω των 50.000 ευρώ θα αυξήσουμε τον συντελεστή φορολόγησης στο 10%», είπε ενώ
προανήγγειλε φορολόγηση των πραγματικών υπερκερδών των επιχειρήσεων παραγωγής
και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, διύλισης και εμπορίας πετρελαίου και παροχής
φυσικού αερίου. «Οι παρεμβάσεις αυτές εκτιμούμε ότι θα αποφέρουν στα δημόσια ταμεία
περισσότερα από 3 δισ. ευρώ», είπε. «Όχι πια δυσβάσταχτα βάρη στη μεσαία τάξη και
στους αδύναμους. Αλλά δίκαιη φορολόγηση για τους οικονομικά ισχυρούς», τόνισε.
Οι βολές στην κυβέρνηση της ΝΔ
«Τέσσερα χρόνια πριν από αυτό εδώ το βήμα μπορούσαμε να οραματιστούμε μια Ελλάδα
που ανοίγει τα φτερά της. Απαλλαγμένη από τα μνημόνια και τον ασφυκτικό κορσέ της
δημοσιονομικής επιτήρησης, μπορούσε να ανασάνει ξανά…», είπε ο Αλέξης Τσίπρας
ξεκινώντας την ομιλία του, για να υποστηρίξει ότι «τέσσερα χρόνια από τότε η Ελλάδα
είναι μια αγνώριστη χώρα για τους κατοίκους της και "ειδική περίπτωση" ξανά, για την
Ευρώπη». Δίνοντας μια πρόγευση για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως
το κόμμα του είναι πλέον πιο «ώριμο και έμπειρο» για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της
χώρας. «Τα διαπιστευτήριά μας είναι οι μάχες που δώσαμε, είτε ως κυβέρνηση είτε ως
αντιπολίτευση... Γι' αυτό και σήμερα, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι απαιτούν οι
καιροί και οι ανάγκες» είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «αυτό που δεν μπορεί να στερήσει κανείς σε μια κοινωνία, είναι
η προοπτική. Αυτή είναι και η ουσία της δικής μας πρότασης. Αυτή είναι και η ουσία της
πολιτικής. «Πατώντας» πάνω στις πρόσφατες δηλώσεις που είχε κάνει ο αναπληρωτής
υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως
«Αμφισβητούμε στην πράξη την απειλή "όποιος δεν προσαρμόζεται πεθαίνει".
Με 6 μεγάλες εθνικές προτεραιότητες πάνω στις οποίες δομείται το πρόγραμμά μας
για την επόμενη τετραετία.
Ο ελληνικός λαός ούτε θα προσαρμοστεί στη βαρβαρότητα, ούτε θα αυτοκτονήσει»
πρόσθεσε.
Το περίγραμμα των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ και οι εκλογές
Τόνισε ότι είναι αποφασισμένος να υλοποιήσει ένα σχέδιο για την αναγέννηση της χώρας
συνεκτικό, ρεαλιστικό, με όρους δικαιοσύνης παντού και πρόσθεσε ότι ο λαός «πολύ
σύντομα θα επικυρώσει και στις κάλπες την ειλημμένη απόφασή του: Να μην περάσει
άλλος ένας χειμώνας ανασφάλειας». «Είμαστε εδώ», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας: Για «να
προστατέψουμε το δικαίωμα στην εργασία», να βελτιώσουμε το βιοτικό επίπεδο των
πολιτών, με επίκεντρο την αύξηση των μισθών, την παρουσία του κράτους ως εγγυητή
απέναντι στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, με πολιτική για τη στέγαση. Για «να
μειώσουμε τις ανισότητες, με ένα ισχυρό και σύγχρονο κοινωνικό κράτος, με ένα πιο
δίκαιο φορολογικό σύστημα». Για νέο παραγωγικό μοντέλο, με τη ρύθμιση του ιδιωτικού
χρέους, με τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του εμπορικού κόσμου, «με
χρηματοδοτικά εργαλεία και φορολογικά κίνητρα για τον αγροτικό κόσμο». Για «να μπει
φραγμός στον θεσμικό και ηθικό κατήφορο, με την αποκατάσταση του κράτους δικαίου, την
εξασφάλιση της ανεξαρτησίας στη Δικαιοσύνη. Για «να αναβαθμίσουμε εκ νέου τη θέση της
χώρας στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή».
Η κριτική για την οικονομία
Περιγράφοντας την κατάσταση στην οικονομία ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι τέσσερα χρόνια
μετά την έξοδο από τα μνημόνια, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει
τεράστια δομικά προβλήματα. Σημείωσε ότι «έχουν διαχρονικά βασική ευθύνη για τη
σισύφεια πορεία της ελληνικής οικονομίας,
όσοι μας χρεοκόπησαν το 2009 και σήμερα συνεχίζεται στη σελίδα 27
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συνταγές». Κατηγόρησε την κυβέρνηση
ότι «παραδίνουν στο αόρατο χέρι των
αγορών κρίσιμες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
την ώρα που η κοινωνία τις έχει ανάγκη και εν τέλει αφήνουν στο έλεος της κρίσης τη
μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία». Την κατηγόρησε ότι προσπαθεί να κρύψει τις συνέπειες
της πολιτικής της «παραβιάζοντας συστηματικά το πλουραλισμό στην ενημέρωση, τη
διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη δημοκρατία, βάζοντας σε γύψο το κράτος δικαίου, ακόμη και
με παρακρατικές πρακτικές παρακολουθήσεων πολιτικών και δημοσιογράφων από την
ΕΥΠ». Χαρακτήρισε πρόβλημα ταυτότητας για τη χώρα την «υπονόμευση του κράτους
δικαίου».
Στη συνέχεια, ο κ. Τσίπρας μίλησε για τις 6 εθνικές προτεραιότητες του ΣΥΡΙΖΑ.
Αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης
Ο ίδιος μίλησε για επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, με την ανάκτηση τουλάχιστον του 51%
από το δημόσιο.
Ακολούθως, παρουσίασε τις άλλες θέσεις του κόμματος:
•
Ανώτατο όριο τιμής λιανικής για την ηλεκτρική ενέργεια ανά μεγαβατώρα.
•
Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στον χαμηλότερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
•
Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6%.
•
Αποσύνδεση της τιμής της χονδρεμπορικής ρεύματος από τη χρηματιστηριακή
τιμή του φυσικού αερίου.
•
Θέσπιση ανώτατου συντελεστή κέρδους στην παραγωγή ενέργειας στο 5%.
•
Παρέμβαση στο χρηματιστήριο ενέργειας με ανώτατα όρια τιμών και προώθηση
υποχρεωτικού ποσοστού σταθερών συμβολαίων στη χονδρεμπορική ηλεκτρικής ενέργειας.
•
Θέσπιση ανώτατου ορίου τιμής λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας ανά μεγαβατώρα.
•
Επιβολή διατίμησης στη λιανική φυσικού αερίου προστατεύοντας τους 700.000
καταναλωτές που θερμαίνονται με φυσικό αέριο.
•
Αξιοποίηση για όσο χρειαστεί του συνόλου των εγχώριων ενεργειακών πόρων,
συμπεριλαμβανομένου του λιγνίτη.
•
Προστασία από τις αποκοπές ειδικά των ευάλωτων καταναλωτών.
Ενίσχυση του εισοδήματος
•
Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ.
•
Επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξιούχους.
•
Επαναφορά της 13ης σύνταξης που δόθηκε το 2019.
•
Αύξηση του αφορολογήτου ορίου στα 10.000 ευρώ.
•
Θέσπιση μηχανισμού τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε ετήσια βάση, για μισθούς
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, επαναφορά του καθορισμού στους εθνικούς κοινωνικούς
εταίρους, με κατώτατο όριο την τιμαριθμική αναπροσαρμογή κάθε έτους.
•
Θέσπιση αφορολόγητου στο ίδιο όριο και για ελεύθερους επαγγελματίες,
επιστήμονες, εμπόρους, εργαζόμενους με μπλοκάκια και μη κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες.
Για τους μικρομεσαίους
•
Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος, αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με
ρύθμιση χρεών (διαγραφή μέρους βασικής οφειλής, για χρέη που δημιουργήθηκαν μετά
το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης και 120 δόσεις για την αποπληρωμή του υπολοίπου,
δικαίωμα ένταξης στο σχήμα θα έχουν και όσοι απώλεσαν τη ρύθμιση του 2019).
•
Επιπλέον, θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού για πληρωμές
λειτουργικών δαπανών επιχειρήσεων, αντικατάσταση του πτωχευτικού κώδικα με νέο που
προβλέπει ολιστικό πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους με προστασία της πρώτης
κατοικίας, της αγροτικής γης και της επαγγελματικής στέγης.
Στήριξη του κοινωνικού κράτους
•
Κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη.
•
Επαναφορά ρυθμίσεων για την αιτιολογημένη απόλυση.
•
Επανίδρυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
•
Σταδιακή εφαρμογή του 35ωρου χωρίς μείωση των αποδοχών.
Για το ΕΣΥ
•
Πρόσληψη 5.500 μόνιμων υγειονομικών και επιπλέον 10.000 μόνιμων υγειονομικών
σε βάθος τριετίας, μονιμοποίηση του συνόλου του υγειονομικού προσωπικού και ένταξη
στα βαρέα και ανθυγιεινά.
•
Παύση της «τιμωρητικής» αναστολή εργασίας για υγειονομικούς».
•
Εισαγωγικό μισθό πρωτοδιοριζόμενου γιατρού τα 2.000 ευρώ.
•
Αύξηση των Τοπικών Μονάδων Υγείας σε 380.
•
Πλήρη κάλυψη ανασφάλιστων πολιτών σε υγειονομικό υλικό για χρόνιες ασθένειες.
Για την Παιδεία
•
Καθιέρωση της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ενίσχυση με 20.000
διορισμούς μόνιμων δασκάλων και καθηγητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
•
Διπλασιασμός σε βάθος τετραετίας της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων,
αλλά και τον αριθμό των μελών ΔΕΠ.
•
Κατάργηση «των αντιεκπαιδευτικών νόμων της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης
της ΕΒΕ».
Για τα ΑμέΑ
•
Αύξηση αναπηρικού επιδόματος κατά 20% για 172.000 συμπολίτες μας.
•
Εξασφάλιση προσωπικού φροντιστή για 70.000 άτομα.
•
Εργαλεία αξιοπρέπειας σε όλους τους δικαιούχους χωρίς επιβαρύνσεις.

27
Παραγωγική ανασυγκρότηση
•
«Σπάμε» των αποκλεισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας.
•
Διευρυμένο «Εξοικονομώ» για νοικοκυριά.
•
Ανακατεύθυνση μέρους των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης στη χρηματοδότηση
νοικοκυριών, αγροτών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ενεργειακών κοινοτήτων ώστε να
παράγουν την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν με μικρά έργα ΑΠΕ.
•
Υλοποίηση διευρυμένου προγράμματος Εξοικονομώ για Κατοικίες συνεχώς
ανοιχτό για αιτήσεις
•
Θέσπιση Εξοικονομώ για Επιχειρήσεις.
Στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Αγροτών
•
Ενίσχυση της ρευστότητας για πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με
ανακατεύθυνση μέρους των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης προς την Αναπτυξιακή
Τράπεζα.
•
Ενίσχυση μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας των μικροπιστώσεων χωρίς
εμπράγματες εξασφαλίσεις για Αυτoαπασχολούμενους, Αγρότες και Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις.
Για τη βιομηχανία και τις δυναμικές υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις σε κλάδους αιχμής
αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων για υλοποίηση έργων
ιδιοπαραγωγής ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.
Για τις τράπεζες
Για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το χρηματοπιστωτικό τομέα, ο κ. Τσίπρας έκανε
ειδική αναφορά στην Εθνική Τράπεζα, τονίζοντας προς την κυβέρνηση να μην τολμήσει
να παραχωρήσει το ποσοστό του Δημοσίου, που ανέρχεται σε 40%, σε ιδιώτες. «Τη
μετατρέπουμε σε ισχυρό δημόσιο πυλώνα του τραπεζικού συστήματος». Είπε ακόμη ότι
«διαμέσου αυτού, αποτρέπουμε εναρμονισμένες πρακτικές των συστημικών τραπεζών,
κατευθύνουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην πραγματική οικονομία, στη βάση της
εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής, εφαρμόζουμε πολιτική προσανατολισμένη στο
δημόσιο συμφέρον για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, θεσπίζουμε ειδικό ρυθμιστικό
πλαίσιο για τη διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών και τη λειτουργία των Εταιριών
Διαχείρισης Απαιτήσεων (servicers).
Δίκαιο Κράτος
•
Αποκατάσταση μισθολογικών και φορολογικών αδικιών.
•
Διακοπή του ομφάλιου λώρου μεταξύ της δικαστικής και της εκτελεστικής εξουσίας.
•
Μείωση των θέσεων αντιπροέδρων στα Ανώτατα Δικαστήρια, θέσπιση της
διατύπωση γνώμης από δικαστικές ενώσεις και δικηγορικούς συλλόγους για την επιλογή
της ηγεσίας των δικαστηρίων.
•
Νομοθετική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία»
•
Νομική κατοχύρωση του γάμου για όλα τα πρόσωπα, κατάργηση όλων των
ποινικών ασυλιών που έχουν προβλεφθεί τα τελευταία χρόνια με πρώτη την ασυλία των
τραπεζικών στελεχών.
Στα ΜΜΕ, μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε την οικονομική ενίσχυση εφημερίδων και
ηλεκτρονικών ΜΜΕ με βάση τις πραγματικές ανάγκες και με διαφανή κριτήρια, χωρίς
εύνοιες και εξαιρέσεις, επαναφορά της υποχρέωσης για 400 εργαζόμενους σε όλους τους
σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας, θέσπιση ελέγχου της αδιαφανούς και αδικαιολόγητης
χρηματοδότησης και των δανείων που δόθηκαν σε ΜΜΕ, επανεκκίνηση της διαδικασίας
αδειοδότησης των περιφερειακών ΜΜΕ, επιλογή της Διοίκησης της ΕΡΤ και του ΑΠΕ από
τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής.
Για την ΕΥΠ
•
Επαναφορά της στην αρμοδιότητα του ΠΡΟΠΟ
•
Κατάργηση της τροπολογίας που δεν επιτρέπει τη γνωστοποίηση παρακολούθησης
από την ΕΥΠ μετά την ολοκλήρωσή της
•
Ορίζουμε νομοθετικά τους λόγους «εθνικής ασφάλειας»
•
Θεσπίζουμε έλεγχο από δικαστικό συμβούλιο και έγκριση με αιτιολογημένη
απόφασή της άρσης του απορρήτου
•
Εξασφαλίζουμε την ουσιαστική συμμετοχή της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
και της ΑΔΑΕ στον ορισμό του Διοικητή της ΕΥΠ.
Απάντηση στη δημογραφική πρόκληση
•
Αναδιαμορφώνουμε το επίδομα παιδιού και το μεταφέρουμε αποκλειστικά στη
μητέρα από τη γέννηση του παιδιού μέχρι τα 24 έτη του, ανεξαρτήτως σπουδών. Και από
τη σύνταξή της και μετά, εφ’ όρου ζωής.
•
Διαμορφώνουμε το επίδομα μητέρας στα 70 ευρώ στο πρώτο παιδί, άλλα 105
ευρώ στο δεύτερο και 140 ευρώ στο τρίτο
•
Εξίσωση της άδειας μητρότητας στις εργαζόμενες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
•
Επέκταση του επιδόματος μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες
επαγγελματίες και αγρότισσες από τους 4 στους 9 μήνες, θέσπιση ειδικής άδειας μητρότητας
στις αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες.
•
Πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για όλα τα παιδιά και σχολικά γεύματα
για όλα τα παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού.
•
Επιδότηση του ενοικίου για 400.000 νέους και νέα ζευγάρια από 24 μέχρι 44
ετών, διπλασιάζοντας το επίδομα από 70 ευρώ σε 140 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο
νοικοκυριό, από 140 ευρώ σε 280 ευρώ, για ζευγάρι με ένα παιδί και από 175 ευρώ σε 350
ευρώ / μήνα για ζευγάρι με δύο παιδιά, ενώ αυξάνουμε και τα εισοδηματικά όρια.
•
Δημιουργία τράπεζας στέγης από υπάρχοντα διαμερίσματα και κατοικίες είτε του
δημοσίου είτε ιδιωτών, με ισχυρά κίνητρα ενεργειακής αναβάθμισης και μείωσης φόρων,
ώστε τα ακίνητα αυτά να διατεθούν κατά προτεραιότητα σε νέα ζευγάρια με χαμηλά ενοίκια.
•
Μεταρρύθμιση του πλαισίου για τη κοινωνική ένταξη των μεταναστών, μεταξύ
άλλων με αλλαγή της διαδικασίας της πολιτογράφησης, απλοποιώντας την εξεταστική
διαδικασία.
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«The Queen is dead, God save the
King» (η βασίλισσα πέθανε, Ζήτω ο
βασιλιάς)!
Για να μαθαίνουμε και την γλώσσα
των ανακτόρων να μην μας λένε
αγράμματους. Mε την φράση «ο
βασιλιάς πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς»
αναγγελλόταν ο θάνατος του ανώτατου
άρχοντα, σε κράτη που είχαν βασιλιά/
βασίλισσα.
Για το από που προήλθε αυτή η φράση
υπάρχουν πολλές εκδοχές. Άλλοι τη
θέλουν γαλλική (Le roi est mort, vive le
roi), άλλοι ρωμαϊκή κι άλλοι βυζαντινή.
Όπως φαίνεται, όμως, η φράση μάς
ήρθε μέσω των Βυζαντινών από
τους Ρωμαίους. Γιατί όταν πέθαινε ο
αυτοκράτορας στη Ρώμη, φώναζαν οι
φρουροί των ανακτόρων: «Augustus
mortuus est, habemus novum Augustum», δηλαδή «Ο Αύγουστος πέθανε,
έχουμε ένα νέο Αύγουστο!». (όχι μήνα
αλλά αυτοκράτορα).
Από αυτή τη ρωμαϊκή φράση των
πραιτοριανών, έμεινε μέχρι τα χρόνια
μας η φράση «ο βασιλιάς πέθανε, ζήτω
ο βασιλιάς».
Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που
ακούστηκαν την Πέμπτη το βράδυ, όταν
ανακοινώθηκε ο θάνατος της βασίλισσας
Ελισάβετ μετά το παιδικό τραγουδάκι
«The London Βridge has fallen» (η
Γέφυρα του Λονδίνου έπεσε)…
Η Ελισάβετ ήταν η πρώτη και μοναδική
μονάρχης της Βρετανίας που είχε
καταφέρει να μείνει 70 χρόνια στο θρόνο.
Ήταν όχι μόνο ο αντιπροσωπευτικός
τύπος της μοναρχίας και ηγέτιδα των
βασιλικών οίκων στον κόσμο, αλλά και η
«μητέρα» μιας κάστας οικογενειών ανά
τον κόσμο που έχουν ή είχαν συγγένεια
με οίκους (βασιλικούς).
Όλοι αυτοί οι υψηλοί προσκεκλημένοι
και οι παρατρεχάμενοι τους, συνάχτηκαν
στα ανάκτορα στο Λονδίνο για την κηδεία
της άνασσας (Ελληνική λέξη θηλυκό
του άνακτα που σημαίνει βασίλισσα
και που είναι ο τιμητικός τίτλος που
αποδίδεται σε θεούς, ηγέτες, μέλη της
βασιλικής οικογένειας ή γενικότερα
σε πολύ σημαντικά πρόσωπα). Έγινε
και μία ψιλο-παρεξήγηση όταν ο
ανταγωνιστής μας στην ενημέρωση το
BBC ανέφερε ότι ο πρίγκιπας Παύλος
της Ελλάδας παρευρίσκονταν στην
κηδεία. Ήταν κάτι πατριώτες από
Ελλάδας μεριά που απογοητεύτηκαν
με την ανακρίβεια. Υποστηρίξετε την
εφημερίδα μας θα έλεγα εγώ που δεν
κάνει κάτι τέτοια τεράστια λάθη. Δεν
έχουμε βασιλεία στην Ελλάδα τους
διώξαμε με το δημοψήφισμα του 1974.
Έχουμε μια συνταγματική δημοκρατία
που η αστική τάξη επιβάλει προσωρινά
την πολιτική της, μέχρι να αναλάβει ο
λαός την εξουσία. Δηλαδή προσωρινά,
βρισκόμαστε στο μεταβατικό στάδιο.
Αφού
ολοκληρώθηκε
το
λαϊκό
προσκύνημα
το
μεσημέρι,
δυο
ώρες αργότερα
άνοιξαν οι πύλες
της αψίδας του Γουέστμινστερ και
ξεκίνησε ένας συνωστισμός με την
άφιξη των γαλαζοαίματων από όλο
τον κόσμο. Ποιος έχει αμφιβολία ότι
η Αγγλία δεν είναι πλούσια χώρα;
Κατά την διάρκεια της πομπής στην
αψίδα του Ουέλινγκτον, είχε κεντρίσει
το ενδιαφέρον του κόσμου ένα μωβ
στέμμα που βρίσκεται τοποθετημένο
σε ένα μαξιλαράκι πάνω στο φέρετρο
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Η Βασίλισσα πέθανε,
Ζήτω ο Βασιλιάς.
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
που μεταφέρει τη σορό
της Ελισάβετ. Μάλιστα
τέσσερα χρόνια πριν,
το 2018, η Ελισάβετ
αστειεύτηκε αναφορικά
με το βάρος που είχε το
στέμμα. Συγκεκριμένα
είχε πει ότι δεν
μπορούσε να κοιτάξει
προς τα κάτω και να
διαβάσει τον λόγο
της, αλλά έπρεπε να
σηκώσει λίγο τα χαρτιά
της έτσι ώστε να μην σπάσει τον λαιμό
της. «Υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα
στα στέμματα, αλλά κατά τα άλλα είναι
αρκετά σημαντικά πράγματα», είχε
συμπληρώσει.
Οι αποκλειστικές πληροφορίες της
εφημερίδας μας αναφέρουν ότι πρόκειται
για ένα από τα πιο γνωστά στέμματα
της βρετανικής βασιλικής οικογένειας
με την αξία του να είναι ανεκτίμητη.
Πιο συγκεκριμένα το κοσμούν 3.000
πολύτιμοι
λίθοι,
ανάμεσα
στους
οποίους βρίσκονται 2.868 διαμάντια,
273 μαργαριτάρια, 17 ζαφείρια, 11
σμαράγδια και 5 ρουμπίνια. Μάλιστα το
1910, ο βασιλιάς Γεώργιος Ε’ πρόσθεσε
το διαμάντι Cullinan I, μια πέτρα 3.106
καρατιών που ανακαλύφθηκε στη Νότια
Αφρική το 1905. (Τους πιάνεις με τις
πέτρες ή όχι)
Το
αυτοκρατορικό
στέμμα,
κατασκευάστηκε το 1937 για τη στέψη
του Βασιλιά Γεωργίου ΣΤ’ - πατέρα της
Ελισάβετ - και σχεδιάστηκε για να είναι
ελαφρύτερο και να εφαρμόζει καλύτερα
από το στέμμα που αντικατέστησε (το
συγκεκριμένο στέμμα χρονολογούνταν
από την εποχή της Βασίλισσας
Βικτωρίας). Πλέον το νέο αυτοκρατορικό
στέμμα ζυγίζει 1,06 κιλά.
Αυτό το στέμμα φορούσε η εκλιπούσα
μία φορά τον χρόνο κατά την διάρκεια
για τα εγκαίνια της βουλής, ενώ καθόταν
σε έναν χρυσό θρόνο και διάβαζε τα
νομοθετήματα της κυβέρνησης για τον
επόμενο χρόνο. Το στέμμα λοιπόν και
ο χρυσός θρόνος που θρονιάζονταν
η βασίλισσα είναι τα μέσα που
χρησιμοποιούν για να εντυπωσιάσουν
και να δελεάσουν το πόπολο της
Αγγλίας. Τους παρουσίαζαν την ισχύ της
Βασιλείας με έναν τρόπο σκηνοθετημένο
έτσι που να τους αποκοιμίσουν και να
μη καταλάβουν τι έλεγαν οι εξαγγελίες
της κυβέρνησης. Αυτοί οι ίδιοι φτωχοί
υπήκοοι της βασίλισσας, την ημέρα της
περιφοράς της έκλαιγαν όχι επειδή δεν
θα μπορούν να αγοράσουν τα τρόφιμα
για να ταΐσουν τις οικογένειες τους αλλά
για το νεκρό σώμα της βασίλισσας τους.
Η Μονάρχης της Αγγλίας λοιπόν,
είχε στην κατοχή της.. ένα ολόκληρο
κοσμηματοπωλείο αξίας περίπου 120
εκατομμυρίων ευρώ! Μετά τον θάνατό
της Ελισάβετ, εκτός από τις σπαρακτικές
φωνές αφελών Βρετανών ακούστηκαν
και «φωνές» από τις πρώην βρετανικές
αποικίες, που έσπευσαν να ζητήσουν
την επιστροφή κάποιων κοσμημάτων,

proutis0107@rogers.com
που αφαιρέθηκαν κλάπηκαν ακριβέστερα
- όσο τους εξουσίαζε
η Μεγάλη Βρετανία.
Θα τα πάρουν, όπως
η Ελλάδα θα πάρει
τα
μάρμαρα
του
Παρθενώνα…
Το διαμάντι των 105,6
καρατιών είχε φορέσει
για τελευταία φορά το
1953 η βασιλομήτωρ
Ελισάβετ
για
τη
στέψη της κόρης της, της βασίλισσας
Ελισάβετ Β’. Το διαμάντι θρύλος
φορέθηκε μονάχα από δύο γυναίκες της
βασιλικής οικογένειας γιατί οι άνδρες
το αποφεύγουν, όπως ο διάβολος το
λιβάνι, που λένε… Επίσης το στέμμα με
το θρυλικό διαμάντι τοποθετήθηκε πάνω
από το φέρετρο της Βασιλομήτορος.
Ο θρύλος, λοιπόν το θέλει ότι όλοι
οι άνδρες που κατείχαν το τεράστιο
διαμάντι Κοχ - ι - Νουρ (βουνό του
φωτός) να έχουν χτυπηθεί από κατάρα
βαριά! Σε ένα ινδουιστικό χειρόγραφο
του 14ου αιώνα αναγράφεται ότι «όποιος
έχει αυτό το διαμάντι θα κυριαρχήσει
στον κόσμο, αλλά θα γνωρίζει και όλες
τις κακοτυχίες της Γης. Μόνο ο Θεός ή
μια γυναίκα μπορεί να το φορέσει δίχως
τιμωρία».
Ουδείς τόλμησε να αψηφήσει την

προφητεία τους τελευταίους αιώνες,
αλλά τα πράγματα θα μπορούσαν
να αλλάξουν, αφού δεν γνωρίζουμε
τις προθέσεις του Κάρολου, που
κληρονόμησε τον θρόνο και τα…
παρελκόμενά του και δείχνει άγνοια
κινδύνου.
Το Κοχ-ι-Nουρ είναι ένα από τα
μεγαλύτερα διαμάντια στον κόσμο.
Πόλεμοι έχουν γίνει για την απόκτησή του
εξορύχτηκε από τα ορυχεία Γκολκόντα
στη νότια Ινδία και το διαμάντι βρέθηκε
στην ιδιοκτησία Μογγόλων πριγκίπων,
Περσών
πολεμιστών,
Αφγανών
μοναρχών και μαχαραγιάδων. Το 1877,
το «καταραμένο» διαμάντι πέρασε
στα χέρια της βρετανικής βασιλικής
οικογένειας, όταν η βασίλισσα Βικτώρια
έλαβε τον τίτλο της Αυτοκράτειρας
της Ινδίας. Το εντυπωσιακό διαμάντι
τοποθετήθηκε στο κέντρο του λεγόμενου
στέμματος της βασίλισσας Ελισάβετ, το
οποίο έχει πλέον κληρονομήσει ο νέος
βασιλιάς (μαζί της θα το έπαιρνε;)
Μετά από τα κοσμήματα που αναφέραμε
με τον αμύθητο πλούτο η βασίλισσα
που πέθανε θεωρείται η πιο πλούσια

γυναίκα στον κόσμο. Δεν είναι μόνο
αυτή στην Αγγλία αλλά υπάρχει και μία
αστική τάξη πολύ πλούσια και συνέχεια
γίνεται πλουσιότερη. Αυτός ο πλούτος
που συνεχώς συσσωρεύεται είναι αυτά
που η αστική τάξη κλέβει από τους
φτωχούς εργαζόμενους.
Όσο για την αξία του αυτοκρατορικού
στέμματος, είναι σχεδόν αδύνατο να
υπολογιστεί με ακρίβεια, αλλά, όπως
σχολιάζει χαρακτηριστικά ο ειδικός
στα ζητήματα του παλατιού, Alastair
Bruce, «μπορείτε να προσθέσετε τόσα
μηδενικά όσοι είναι και οι πολύτιμοι
λίθοι πάνω σε αυτό».
Αυτοί οι φτωχοί εργαζόμενοι θα
πρέπει να ετοιμάζονται για συνθήκες
«μεσαίωνα» αυτό τον χειμώνα με
ελλείψεις σε τρόφιμα, κρύα σπίτια και
σκοτεινές πόλεις, αλλά θα χορτάσουν
με τις LIVE συνδέσεις, με αφιερώματα
σε μεγιστάνες και βασιλικές κηδείες
και αναχρονιστικούς θεσμούς με τέτοια
μεσαιωνικά έθιμα και show όπως τώρα.
Μέσα στη φτώχια του Βρετανικού λαού,
τα επίσημα μέσα μαζικής συσκότισης
έδωσαν και σε καθημερινές συνέχειες
την παρέλαση των εστεμμένων με τις
συνοδείες τους. Χέστηκε η φοράδα στο
αλώνι, αυτό μας έλειπε.
Η φτώχια βέβαια είναι η χειρότερη
μορφή βίας. Στη Βρετανία στο 1/5
του πληθυσμού (14 εκατομμύρια
άνθρωποι ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας, και 1.5 εκατομμύριο
ζει σε καθεστώς απόλυτης φτώχειας,
δηλαδή σε συνθήκες αδυναμίας να
αγοράσουν ακόμα και τα βασικά αγαθά
για να ζήσουν. Η εφημερίδα Guardian
προβλέπει ότι αν δεν παρθούν άμεσα
μέτρα μέχρι το τέλος του 2022, στην
ίδια χώρα που έχει την 5η πιο μεγάλη
(σύμφωνα με το ΑΕΠ) οικονομία του
κόσμου, η παιδική φτώχεια προβλέπεται
να ξεπεράσει το 40%.
Η τελευταία είδηση του απεσταλμένου
μας από το Λονδίνο αναφέρει τα εξής:
Τα
Ανάκτορα
του
Μπάκιγχαμ
υποβάλλονται επί του παρόντος σε
ανακαίνιση με χρηματοδότηση από τους
φορολογούμενους ύψους 369 εκατ.
λιρών, η οποία δεν θα ολοκληρωθεί
πριν από το 2027. Αυτό θα μπορούσε
να σημαίνει ότι ο Κάρολος και η Καμίλλα
θα καθυστερήσουν τη μετακόμισή τους.
Πάλι ο περήφανος λαός που θα πεινάσει
θα πληρώσει για την ανακαίνιση του
φτωχικού που θα ζήσει ο επόμενος
βασιλιάς της Αγγλίας.
Λάβαμε πριν λίγο και δημοσιεύουμε την
παρακάτω είδηση από την έδρα των
Ηνωμένων Εθνών: «Ένας άνθρωπος
πεθαίνει κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα
στον κόσμο από την πείνα, καταγγέλλουν
σήμερα (20/9) περισσότερες από
διακόσιες μη κυβερνητικές οργανώσεις,
απευθύνοντας έκκληση στους ηγέτες
της υφηλίου που συναντώνται από
σήμερα στη Νέα Υόρκη κατά τη Γενική
Συνέλευση του ΟΗΕ «να ενεργήσουν
για να σταματήσουν την παγκόσμια
κρίση πείνας».
Η ανταπόκριση από τον «Ημεροδρόμο»
αναφέρει: «Αυτό είναι το σύστημα
τους. Η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία
αξία… Σε αυτό τον καπιταλιστικό κόσμο
του τεράστιου πλούτου, της μεγάλης
τεχνολογικής ανάπτυξης υπάρχει πείνα.
Πείνα που αφαιρεί ζωές…»
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Ουκρανία: Πώς η ουκρανική
αντεπίθεση έφερε την πυρηνική
απειλή του Κρεμλίνου
Επτά μήνες μετά την
ασθμαίνουσα ρωσική επίθεση, ο Βλαντίμιρ Πούτιν
προχώρησε σε πολεμική
κλιμάκωση στην σύρραξη
στην Ουκρανία επιστρατεύοντας
εκατοντάδες
χιλιάδες άνδρες και απειλώντας με προσφυγή στο
πυρηνικό όπλο. Πώς εξηγείται αυτή η κλιμάκωση;

Γιατί τώρα;

Από την ώρα που η Ρωσία
εξαπέλυσε την επίθεση κατά της Ουκρανίας
στις 24 Φεβρουαρίου, το Κρεμλίνο δεν έχει
σταματήσει να ανακοινώνει ότι "όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο". Ακόμη και
όταν αναγκάσθηκε να εγκαταλείψει την επίθεση κατά του Κιέβου και να αναδιπλωθεί
προς ανατολάς την άνοιξη. Στις αρχές του
Σεπτεμβρίου, τα πράγματα άλλαξαν. Οι ουκρανικές δυνάμεις, εξοπλισμένες από την
Δύση, ανάγκασαν τις ρωσικές δυνάμεις να
αποσυρθούν από την περιοχή του Χαρκόβου, στην βορειοανατολική Ουκρανία και
να οπισθοχωρήσουν στο Ντονμπάς (ανατολικά) και την Χερσώνα (νότια) Παράλληλα,
οι μεγάλες χώρες που ο Πούτιν ήλπισε ότι
θα συνταχθούν πίσω από την επίθεση του
Κρεμλίνου κατά της Δύσης έχουν αρχίσει να
δείχνουν ότι χάνουν την υπομονή τους. Την
περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός
της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε στον
Πούτιν ότι «δεν είναι ώρα για πόλεμο»,
ενώ ο ρώσος πρόεδρος αναγκάσθηκε να
παραδεχθεί δημόσια ότι "ακούει τις ανησυχίες της Κίνας" και του προέδρου της Σι
Τζινπίνγκ. «Ελαβε από τις μη δυτικές χώρες το μήνυμα ότι πρέπει να τελειώνει το
συντομότερο δυνατόν, να σταματήσει να
μιλά εξ ονόματος του μη δυτικού κόσμου»,
εκτιμά ο Alexandre Baounov, πρώην αναλυτής του κέντρου Carnegie της Μόσχας, που
πρόσφατα φρόντισε να κλείσει η ρωσική
κυβέρνηση.

Προσάρτηση και ατομική
βόμβα

Στην συγκυρία αυτή, η Μόσχα επεδίωξε να
ανακτήσει την πρωτοβουλία ανακοινώνοντας χθες εσπευσμένα την οργάνωση από
τις 23 έως τις 27 Σεπτεμβρίου δημοψηφισμάτων προσάρτησης σε τέσσερις περιοχές της Ουκρανίας, οι οποίες βρίσκονται
έστω υπό μερική ρωσική κατοχή. Αφού το
ρωσικό στρατιωτικό δόγμα προβλέπει την
προσφυγή στο πυρηνικό όπλο αν το ρωσικό έδαφος δεχθεί επίθεση, οι προς προσάρτησιν περιοχές θα αποτελούν στα μάτια
του Κρεμλίνου ρωσικό έδαφος, ακόμη και
αν κανείς στον κόσμο δεν θα έχει αναγνωρίσει τέτοια σύνορα. Αρα, το θέμα για την
Ρωσία είναι να σταματήσει την ουκρανική
αντεπίθεση και την αποστολή όπλων μέσω
των «δημοψηφισμάτων» αυτών που η Δύση
χαρακτηρίζει «παρωδία» και «απάτη». Ηδη
από χθες, η επικεφαλής του ρωσικού δικτύου RT Μαργκαρίτα Σιμονιάν έγραφε στο
Twitter ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι «ή ο
προθάλαμος της επικείμενης νίκης μας ή
του πυρηνικού πολέμου».

Επιστράτευση ποιων και
γιατί;

Σαρλ Μισέλ: Το Κρεμλίνο κινητοποιεί
στρατεύματα τη στιγμή που οι
χώρες στη Γ.Σ. των ΗΕ, εργάζονται
για την ασφάλεια και ευημερία

«Η στήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία θα
παραμείνει ακλόνητη», δήλωσε σήμερα ο
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
της ΕΕ, Σαρλ Μισέλ, ο οποίος βρίσκεται στη
Νέα Υόρκη με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
Με ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αναφέρει:
«Το Κρεμλίνο ανακοινώνει κινητοποίηση
στρατευμάτων κατά την Παγκόσμια Ημέρα
Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών, τη στιγμή
που στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Η μερική επιστράτευση που κηρύχθηκε
Εθνών οι χώρες εργάζονται για τη συνεργααπό τον Πούτιν αφορά 300.000 εφέδρους,
σία, την ασφάλεια και την ευημερία. Σε αυτό
κυρίως άτομα που διαθέτουν κάποια στρατιωτική πείρα. Λίγες λεπτομέρειες έχουν
διαρρεύσει πέραν του ότι αυτοί οι έφεδροι
θα εκπαιδευτούν και θα εξοπλισθούν καταλλήλως. Δεν έχει ανακοινωθεί κανένα
χρονοδιάγραμμα, την ώρα που στο μέτωπο
του πολέμου βρίσκονται οι πλέον έμπειρες
στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας, υφιστάμενες βαριές απώλειες. Οι ρωσικές αρχές
έχουν υποσχεθεί ότι οι φοιτητές και οι κληρωτοί εξαιρούνται της επιστράτευσης για το
πολεμικό μέτωπο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Η επιστράτευση χιλιάδων επιπλέον στρατης επιτροπής Αμυνας της ρωσικής Βουλής τιωτών από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ
Αντρέι Καρταπόλοφ, η επιστράτευση αφο- Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία θα
ρά κυρίως τους εφέδρους στρατιώτες και κλιμακώσει τη σύγκρουση και η απειλή του
υπαξιωματικούς κάτω των 35 ετών καθώς να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα αποτελεί
και τους εφέδρους αξιωματικούς κάτω των μια «επικίνδυνη και απερίσκεπτη ρητορι45 ετών. Ο υπουργός Αμυνας Σεργκέι Σοϊ- κή», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας
γκού εξήγησε ότι αυτή η επιστράτευση ήταν του ΝΑΤΟ.
αναγκαία για να κρατηθούν τα υπό ρωσική Ο Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε στην αρχισυκατοχή εδάφη της Ουκρανίας. Η γραμμή ντάκτρια του Reuters, Αλεσάντρα Γκαλόνι,
του μετώπου «είναι μεγάλη, άνω των 1000 σε συνέντευξή του ότι η πρώτη επιστράτευχιλιομέτρων. Προφανώς, πρέπει να ενισχύ- ση της Ρωσίας μετά από τον Β' Παγκόσμιο
σουμε αυτήν την γραμμή και τα μετόπισθεν, Πόλεμο δεν αποτελεί έκπληξη, αλλά αυτή
θα κλιμακώσει τη σύγκρουση που ξεκίνησε
πρέπει να ελέγξουμε αυτά τα εδάφη».
με τη ρωσική εισβολή στις 24 Φεβρουαρίου.
Στοίχημα του Πούτιν;
«Πρόκειται για επικίνδυνη ρητορική περί
Από χθες, μετά την ανακοίνωση των δημο- πυρηνικών», είπε στο περιθώριο της Γενιψηφισμάτων προσάρτησης, το Κρεμλίνο κής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη,
μοιάζει να επιδιώκει να παίξει το χαρτί της σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. «Δεν
κλιμάκωσης για να επιτύχει την υποχώρηση είναι κάτι καινούργιο, το έχει κάνει πολλές
της Ουκρανίας, βάζοντας στο τραπέζι την φορές στο παρελθόν», πρόσθεσε ο Στόλτενπυρηνική επιλογή. «Πρόκειται για τελεσί- μπεργκ. «Θα παραμείνουμε ήρεμοι και θα
γραφο της Ρωσίας προς την Ουκρανία και συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρατην Δύση: είτε η Ουκρανία οπισθοχωρεί ή νία», συμπλήρωσε.
πυρηνικός πόλεμος», σχολίαζε σήμερα η Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε ότι
ανεξάρτητη αναλύτρια Tatiana Stanovaïa οι κινήσεις του Πούτιν δείχνουν «ότι ο πόλεστο Telegram. Αλλωστε σήμερα ο Πούτιν μος δεν οδεύει σύμφωνα με τα σχέδιά του»
επέμεινε ότι «δεν είναι μπλόφα». Εδώ και και είναι σαφές ότι ο Ρώσος πρόεδρος έκανε
επτά μήνες, η Δύση εκφράζει εμπράκτως
την υποστήριξή της προς την Ουκρανία, αυξάνοντας την στρατιωτική και την οικονομική βοήθεια. Το Λονδίνο από την πλευρά του
ανακοίνωσε ότι οι εξαγγελίες του Κρεμλίνου
αποτελούν ομολογία αποτυχίας. Σε στρατιωτικό επίπεδο, η επιστράτευση κινδυνεύει
να αποδειχθεί ανεπαρκής για να αλλάξει
την κατάσταση επί του πεδίου. Τουλάχιστον
άμεσα. Η οργανωτική πρόκληση της εκπαίδευσης, εξοπλισμού και ανάπτυξης 300.000
ανδρών στο μέτωπο είναι κολοσσιαία, με
το δεδομένο μάλιστα ότι η Ρωσία δεν έχει
επιδείξει και μεγάλη αποτελεσματικότητα
στον τομέα και ήδη έχει εισπράξει βαριές
απώλειες έχοντας αναπτύξει τις καλύτερες
στρατιωτικές της μονάδες με τον καλύτερό
της εξοπλισμό. «Από την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης, σχεδόν τίποτε δεν εξελίσσεται κατά τα προβλεπόμενα», συνόψισε
η Tatiana Stanovaïa του κέντρου R.Politik.

τον πόλεμο υπάρχει μόνο ένας επιτιθέμενος, η Ρωσία, και μια χώρα που δέχεται επίθεση, η Ουκρανία. Η στήριξη της ΕΕ στην
Ουκρανία θα παραμείνει ακλόνητη».

Γενς Στόλτενμπεργκ: Καταγγέλλει
την «επικίνδυνη και απερίσκεπτη
ρητορική» του Πούτιν περί
χρήσης πυρηνικών όπλων

«ένα μεγάλο λάθος υπολογισμό».
Ο Πούτιν κάλεσε 300.000 έφεδρους να πολεμήσουν στην Ουκρανία και υποστήριξε
ένα σχέδιο προσάρτησης τμημάτων της χώρας, αφήνοντας να εννοηθεί στη Δύση ότι
είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει πυρηνικά
όπλα για να υπερασπιστεί τη Ρωσία.
«Θα φροντίσουμε να μην υπάρξει καμία παρανόηση στη Μόσχα για το πώς ακριβώς
θα αντιδράσουμε. Φυσικά εξαρτάται από το
είδος της κατάστασης ή τι είδους όπλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Το πιο σημαντικό είναι να αποτραπεί αυτό από το να συμβεί και αυτό είναι γιατί ήμασταν τόσο σαφείς
στις επικοινωνίες μας με τη Ρωσία σχετικά
με τις άνευ προηγουμένου συνέπειες», είπε
ο Στόλτενμπεργκ, αναφερόμενος σε οποιαδήποτε ρωσική χρήση πυρηνικών όπλων.
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΚΑΘΙΣΑΣ ΕΔΙΔΑΣΚΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΤΟΥΣ ΟΧΛΟΥΣ»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
(Κατά Λουκά, κεφ. 5:1-11)

Η ΔΙΨΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΔΙΨΟΥΣΕ ο ισραηλιτικός λαός να ακούσει
λόγια Θεού, καθαρή και αμόλυντη την αλήθεια. να γνωρίσει την πραγματική και ασφαλή οδό της σωτηρίας. Μέχρι τότε οι Ραβίνοι
του Ισραήλ και οι αρχισυνάγωγοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι του προσέφεραν ψίχουλα μόνον από τις αλήθειες της Παλαιάς
Διαθήκης. Αυτά δε ανακατεμένα με προλήψεις και με πολλές παρανοήσεις. Του έδιναν
πολλά άχυρα και ελαχίστους κόκκους σίτου.
Ο λαός, πριν ακόμα τον δηλητηριάσουν οι
συκοφαντίες των αρχόντων του Ισραήλ,
άκουε με πολλή προθυμία και προσοχή τη διδασκαλία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και να,
όπως μας διηγείται η σημερινή περικοπή του
Ευαγγελίου, πολύς κόσμος τον περιεκύκλωσαν σε πυκνές μάζες, και καθώς οι τελευταίοι
έσπρωχναν τους προηγούμενους, εστρίμωχναν τον Κύριο διψασμένοι να ακούσουν τη
διδασκαλία Του. Και ο Κύριος εμπήκε σε ένα
πλοιάριο του Σίμωνος, απομακρύνθηκε λίγα
μέτρα από την παραλία, εκάθισε στην πλώρη
και από τον αυτοσχέδιο αυτόν άμβωνα εδίδασκε τα πλήθη.
Είναι άξιο προσοχής το ενδιαφέρον και η
δίψα του λαού να ακούσει θρησκευτικές αλήθειες. Αυτή η δίψα παρατηρείται και στην
εποχή μας. Παρά τα υλιστικά κηρύγματα της
απιστίας και αθεΐας, παρά το πνεύμα της
υλοφροσύνης και του αχαλίνωτου αισθησιασμού, παρά τον πόλεμον που συστηματικά, φανερά ή ύπουλα, γίνεται εναντίον της
Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας, εναντίον του
Αρχηγού και Ιδρυτού της, του Ιησού Χριστού, ο λαός κατά βάθος διψά να ακούσει
λόγον Θεού. Θέλει να γνωρίσει αμόλυντη τη
θρησκευτική αλήθεια, τον βέβαιο και ασφαλή δρόμο της σωτηρίας. Κορεσμένος από
τη ζωή της αμαρτίας, αηδιασμένος από τα
κούφια κηρύγματα της αντιχριστιανικής προπαγάνδας, αισθάνεται την ιερή επιθυμία να
ακούσει την ευαγγελική αλήθεια.
Την αλήθεια, που αναφέρεται εις τον Θεόν,
εις την ψυχήν, εις την λυτρωτικήν θυσία του
Χριστού, εις την αιώνια ζωή. Θέλει να μάθει
τι πρέπει να πιστεύει. Ακόμη και πώς πρέπει
να κανονίζει την εσωτερική και εξωτερική ζωή
του. ποιο είναι το καθήκον του απέναντι του
Θεού, των ανθρώπων και του εαυτού του. τι
είναι δικαιοσύνη και αγάπη, πού και πώς θα
αποκτήσει την ειρήνη και τη χαρά, πώς θα
απαλλαγεί από το αίσθημα της ενοχής και
από τις τύψεις της συνείδησης, που του προκαλεί η αμαρτία. Πώς θα επιτύχει την δικαίωσή του, τον αγιασμό και την καθαρότητα της
καρδιάς του...
Ας μη μας απατούν τα φαινόμενα, τα αποκαρδιωτικά και απογοητευτικά. Κάτω από
αυτά και παράλληλα με αυτά υπάρχει έντονος ο πόθος για τη σωτηρία και την αιώνια
ζωή. Ποιος ποτέ θα φανταζόταν, ότι ο καταδικασμένος σε σταυρικό θάνατο ληστής και
φονιάς ανθρώπων, θα μετανοούσε επάνω
στον σταυρό του και θα παρακαλούσε τον
Κύριο να γίνει γι’ αυτόν έλεος; Ποιος θα πίστευε ότι ο Σαύλος, που ενέπνεε «απειλήν
και φόνον» σε όλους τους τότε Χριστιανούς
(Πραξ. 9:1), θα γινόταν ο μεγάλος απόστολος Παύλος, κήρυκας του Ευαγγελίου σε

Ιουδαίους και εθνικούς; Πολλοί, πάρα πολλοί από τους διώκτες του Χριστιανισμού,
από ανθρώπους δούλους στην αμαρτία και
στα πάθη πίστεψαν στον Ιησού Χριστό και
πολλοί από αυτούς βασανίστηκαν και πρόσφεραν τη ζωή τους θυσία στο βωμό της πίστης τους. Τι μαρτυρούν τα αναρίθμητα αυτά
γεγονότα; Μαρτυρούν και διακηρύττουν αυτή
τη μεγάλη αλήθεια. ότι δηλαδή οι άνθρωποι,
οι πλείστοι από τους ανθρώπους, διψούν να
ακούσουν λόγια Θεού, να βρουν και ακολουθήσουν τον δρόμο, που θα τους οδηγήσει
στη μακαρία και αιώνια ζωή.
Αυτό ακριβώς κάνει επιτακτικό το καθήκον
όλων μας να διαδίδουμε με θάρρος και παρρησία τον λόγο του Θεού, όπου ο καθένας
μας βρίσκεται και οι συνθήκες το επιβάλλουν. Όλοι είμαστε απεσταλμένοι του Θεού
να προσφέρουμε τη σωτήρια αλήθεια στους
αδελφούς μας. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει
σε πολλές επιστολές του το γενικό καθήκον
της ιεραποστολής, όχι μόνον από τους κληρικούς αλλά και από όλους εμάς τους φωτισμένους Ορθοδόξους Χριστιανούς προς εκείνους που έχουν άγνοια, τους πλανωμένους
και δούλους της αμαρτίας. Ειδικότερα στην
προς Ρωμαίους επιστολή απευθύνει το παρακάτω ερώτημα στους Χριστιανούς: «Πώς
θα επικαλεσθούν Εκείνον, εις τον οποίον δεν επίστευσαν; Πώς θα πιστεύσουν
εις Εκείνο, διά τον οποίον δεν ήκουσαν
κήρυγμα και διδασκαλίαν; Πώς είναι δυνατόν να ακούσουν, χωρίς να υπάρχει δι
αυτούς ο κήρυξ, ο διδάσκαλος της αληθείας; Πώς θα κηρύξουν επιτυχώς την αλήθειαν του Ευαγγελίου οι κήρυκες, εάν δεν
αποσταλούν εις την υπηρεσίαν αυτήν;»
Και προσθέτει το προφητικόν λόγιον του
Ησαΐου, «πόσον ωραίοι είναι οι πόδες
εκείνων, που κηρύττουν το χαρμόσυνον
μήνυμα της ειρήνης του Θεού προς τους
ανθρώπους, αυτών που αναγγέλλουν τα
αγαθά και τας δωρεάς», που μας προσφέρει διά της θυσίας ο Λυτρωτής!
Τα προφητικά λόγια του Ησαΐου, το έργον
των Αποστόλων και των διά μέσου των αιώνων ιεραποστόλων πολλά έχουν να πουν
και σε μας τους σημερινούς Χριστιανούς. Ας
μην αποκαρδιωνόμεθα, αν δεν ιδούμε άμεσα
τα αποτελέσματα του ιεραποστολικού μας
έργου. Ο κόκκος του σίτου δεν φυτρώνει αμέσως. Περιμένει τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες να βλαστήσει και καρποφορήσει. Έτσι
και οι ψυχές μοιάζουν με αγρό, που σπείρεται ο λόγος του Θεού και που θα βλαστήσει,
όταν στην καρδιά των ακροατών δημιουργηθούν οι κατάλληλες ψυχολογικές συνθήκες.

Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου
Κυριακή βράδυ, 25 Σεπτεμβρίου και Δευτέρα πρωϊ, 26 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο προστάτης της Θεολογικής μας Ακαδημίας Αγ.
Ιωάννης ο Θεολόγος, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού.
Την Κυριακή το βράδυ, 25 Σεπτεμβρίου,
ώρα 6.00-8:00 μ.μ. θα γίνει Μ. Εσπερινός
στον Ι.Ν. Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου, και
τη Δευτέρα το πρωί, 26 Σεπτεμβρίου, ώρα
8:30-11:30 π.μ. θα γίνει Θ. Λειτουργία. Τόσο
στον Μ. Εσπερινό, όσο και στην Θ. Λειτουργία θα προεξάρχει ο Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος και θα συμμετέχουν οι Θεοφ. Επίσκοποι,
Πατάρων κ. Αθηναγόρας και Ζηνουπόλεως
κ. Ιακώβος και όλοι οι ευλαβέστατοι ιερείς
Τορόντο και περιχώρων.
Γιορτάζει η Θεολογική μας Ακαδημία. Η Θεολογική μας Ακαδημία είναι οι πνεύμονες της
Εκκλησίας μας στον Καναδά. Απεφοίτησαν
από την Θεολογική μας Ακαδημία πενήντα
τέσσερις (54) νέοι. Μέχρι τώρα χειροτονήθηκαν τριάντα ένας (31) και υπηρετούν στις
εκκλησίες μας στον Καναδά. Σκεφθείτε τι θα

γινόταν εάν δεν είχαμε την Θεολογική μας
Ακαδημία. Που θα ευρίσκαμε ιερείς; Πρέπει
όλοι, κληρικοί και λαϊκοί να αγαπήσουμε την
Θεολογική μας Ακαδημία. Να την αγκαλιάσουμε. Να την υποστηρίζουμε πνευματικά
και υλικά. Να προσευχόμαστε για αυτή. Να
ευρίσκουμε νέους με ιερατική κλήση για να
φοιτούν στην Ακαδημία μας.
Παρακαλώ τους ευλαβεστάτους ιερείς να
έλθουν, τόσο στον Εσπερινό όσο, και στη Θ.
Λειτουργία. Να διαβάσουν το γράμμα μου
αυτό στο τέλος της Θ. Λειτουργίας της Κυριακής 25 Σεπτεμβρίου, ώστε οι χριστιανοί
μας να γνωρίζουν για τις ι. Ακολουθίες στη
γιορτή της Ακαδημίας μας και να έρθουν και
εκείνοι. Περιμένω την βοήθεια όλων για την
Θεολογική μας Ακαδημία.
Με πατρική αγάπη και θερμές ευχές
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Ο ΚΑΝΑΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Πρόεδρος Πατριαρχικής Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο
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Holy Orthodoxy
And Ecumenism
Today we see our Eastern Orthodox Church
leaders (Patriarchs, Archbishops etc.) instead of
protecting our authentic, holy and unadulterated
Orthodox Christian Faith, we see them doing
things that are contrary from the Church canons
and what the Holy Apostles first taught and all
the Holy Fathers had agreed upon from the 7
Ecumenicals councils of which many of them were
persecuted, others confessed their faith and many
also became martyrs.
It has been recently announced that on the Easter
of 2025, the Orthodox and Roman Catholics will
concelebrate together for the “1700th anniversary
of the Council of Nicaea as a source of unity
between Christians.”
They will most likely announce one common cup
(Holy Communion) between them (and other
Christian denominations).
Thus it may cause another schism, just like in
1054 A.D.
Of note, Archbishop Elpidoforos has called
Patriarch Bartholomew “…a living Apostle of love,
peace and reconciliation.”
But what do the Holy Fathers (Saints) of our holy
Church and Faith say about this?
"The clergy will be the worst and most impious of all."
"The clergy will become like
the laity, and the lay people like animals."
(St. Kosmas Aitolos)
~Ecumenism is a pan-heresy
“Ecumenism is a common name for the pseudo-christianities, for the pseudo-churches of
Western Europe. Within it is the heart of all European humanisms led by the Papacy. All
these pseudo-christianities, all these pseudo-churches are nothing more than one heresy
next to the other. Their common name is pan-heresy.”
(St. Justin Popovic)
~One of the Devil’s tentacles
“The devil spread three tentacles tο capture the whole world. The rich to catch them with
Masonry, the poor with communism and the religious with ecumenism.”
(St. Paisios of Mt. Athos)
“They don’t distinguish the differences between the Orthodox Church, heterodox, and even
of those of other religions. These people only see similarities. And for the sake of similarities
they call all to unite all the faiths and to become one! And they become wrathful and get all
riled up if someone dares and reminds them of dogmatic differences and that a great chasm
stands between Orthodox, heterodox and those of other religions, and that it is extremely
dangerous to attempt lightning fast jumps. In Ecumenism, Orthodoxy loses its colour and its
aroma, the blood and the fragrance of Christ.
The danger coming from Ecumenism is unimaginable. And only for the condemnation of
Ecumenism as a frightful heresy ravaging all of Orthodoxy…”
(+Metropolitan Augoustinos Kantiotis)
“For 19 centuries the One, Holy, Catholic and Apostolic Church has refused to name various
heretical Christian communities as Christian Churches… We do not abandon those abiding
in the darkness of heresy and malicious intentions to find rest in their confusions and spiritual
darkness, but we remind them of the words of the Lord: “And ye shall know the truth, and the
truth shall make you free” (John 8:32)… Are we not hiding the truth and light of Christ from
them? Won’t we, the Orthodox, answer on the day of judgment for constructing this spiritual
tower of Babel and concealing the saving Truth of God?”
(Metropolitan Seraphim of Kythira)
“Ecumenism confounds everything. It does not believe that there is Orthodoxy; that there is
Truth for which the Saints and Fathers struggled from the time of the Apostles. The Apostles
were the first to struggle to preserve the faith, and then after them the Holy Fathers did
likewise… Do you see how frightful a thing this is? The Holy Fathers as far back as the era
of the Apostles, struggled so manfully… If we look at the New Testament, we will see that the
Apostles themselves spoke about false shepherds, of wolves in sheep’s clothing, of heretics
even in the New Testament.”
(+ Fr. Theodore Zisis)
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