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Η Κύπρος τιμά την 62η επέτειο της
ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας
Οι απανταχού Κύπριοι
τιμούν όλους εκείνους
που
αγωνίστηκαν
για
την
ελευθερία,
την ανεξαρτησία, την
εδαφική ακεραιότητα της
μαρτυρικής Μεγαλονήσου
της οποίας ένα σημαντικό
κομμάτι ακόμα βρίσκεται
υπό τουρκική κατοχή. Την
ίδια στιγμή, προσμένουμε
να δοθεί δικαίωση στο
αγώνα
της
Κύπρου
για δίκαιη επίλυση του
κυπριακού προβλήματος.

1 Οκτωβρίου 1960

Ανεξαρτησία Κυπριακής Δημοκρατίας

Σήμερα ξεκινά το Greek International
Film Festival Tour of Canada
Υπερήφανος χορηγός επικοινωνίας
“Ελληνικός Τύπος” - “Greek Press”

Ξεκινά από σήμερα 30
Σεπτεμβρίου
2022,
το
Ελληνικό Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου “Περιήγηση
στον Καναδά” - Greek
International Film Festival
Tour of Canada. Μια γιορτή
των
κινηματογραφόφιλων
Ελλήνων.
Θα πραγματοποιηθεί σε 9
πόλεις σε όλο τον Καναδά:
Τορόντο, Χάμιλτον/Νιαγάρα,
Οττάβα, Λονδίνο, Οντάριο,
Γουίνιπεγκ, Ρετζίνα, Κάλγκαρι,
Έντμοντον και Βανκούβερ.
Μία εξαιρετική προσπάθεια
διάδοσης των Ελληνικών
Κινηματογραφικών
ταινιών
στον Καναδά που αξίζει
σίγουρα να την υποστηρίξουμε!
Καλή Επιτυχία GIFFT!

Audited Circulation by

Αύξηση του
κατώτατου μισθού
στο Οντάριο
Βελτιώσεις στον
τομέα της εργασίας
για το 2023
Στα $15,50 από
1η Οκτωβρίου

σελίδα
3, 5

σελίδα 17

Οικονομικό Φόρουμ του Τορόντο
17-18 Οκτωβρίου 2022
Στις 17-18 Οκτωβρίου 2022
θα πραγματοποιηθεί στο
Τορόντο, το Οικονομικό
Φόρουμ του Τορόντο,
το οποίο διοργανώνεται
από
το
Οικονομικό
Φόρουμ Δελφών σε
συνεργασία
με
την
Ελληνική Πρωτοβουλία
του Καναδά (Hellenic
Initiative Canada), το
Εμπορικό Επιμελητήριο
Καναδά-Ελλάδας
και
το
Ελληνο-Καναδικό
Συμβούλιο Εμπορίου.
Με σημαντικές παρουσίες όπως αυτές των François-Philippe
Champagne, Υπουργός Καινοτομίας, Επιστήμης και Βιομηχανίας
του Καναδά, τον Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτής Υπουργός
Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Ελληνική Δημοκρατία και τα
επιτελεία τους θα επιδιώξουν να εμβαθύνουν
τους επαγγελματικο-οικονιμκούς δεσμούς της σελίδα 16
Ελλάδας και του Καναδά.

myPROPERTY
και τέλος η
ταλαιπωρία για
τις κληρονομιές

Κυρ. Μητσοτάκης: Η
ιστορία διδάσκει ότι
όποιος παραβιάζει
σύνορα τιμωρείται

Canada dropping
all remaining COVID
border, travel
measures as of Oct. 1

Ontario plans to
extend life of Pickering
nuclear plant, eyes
refurbishment
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

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

Beer, Wine & Cider
Product of USA

Green Seedless Grapes

1

Product of USA

Fresh Brussel Sprout

1

99

Cut From Canada “AAA” Grade Beef

Maple Leaf

Capless Prime Rib Roast Prime Brand Whole Chicken
Raised Without Antibiotic

14

3

99

Deli Sliced

San Daniele Prosciutto
13.56 lb

2

lb/8.80 kg

Black Diamond

General Mills

2 lt

400 g

399-437 g

Cheese Bar

2

5

99

Krinos

/each

Fillo Pastry Leaves
454 g

/each

Kraft

Tenderflake

3

255-350 g

250 g

2

29
/each

3

99
/each

15.83 lb

2

3

99
/each

3

49

49
/100 g

Dempster’s

Dempster’s

675

6’s

Texas Toast Bread

2

Stove Top

/100 g

Bagels

3

99

99

/each

Philadelphia Cream
Cheese

Pie Shells

11.29 lb

Natural Selection Baked Ham Black Skin Asiago Cheese

99

99

lb/3.28 kg

lb/6.59 kg

Deli Serve

/100 g

Oatmeal Crisp Cereal

1

49

Deli Sliced Maple Leaf

99

Chapman’s

Ice Cream

2

lb/3.28 kg

99

lb/33.05

1

Sweet Potatoes

99

49

lb/4.39 kg

Product of USA

#1 Grade Asparagus

Courtland Apples

99

lb/4.39 kg

Product of Mexico

Ontario Grown

/each

/each

Total Elegance Plus

Dinner Napkins

Stuffing Mix

150’s 2 ply

120 g

1

69
/ each

3

49
/each
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Αύξηση του κατώτατου μισθού
στο Οντάριο - Βελτιώσεις στον
τομέα της εργασίας για το 2023
Στα $15,50 από 1η Οκτωβρίου
Από την 1η Οκτωβρίου, ο
επαρχιακός κατώτατος μισθός θα αυξηθεί κατά 50
σεντς την ώρα και θα διαμορφωθεί στα $15,50.
Η αύξηση κατά 50 σεντς
ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εργασίας
του Οντάριο Monte McNaughton σε συνέντευξη Τύπου τον Απρίλιο.
Το 2018, ο πρωθυπουργός Doug Ford επέλεξε να παγώσει τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού προτού προγραμματιστεί να
αυξηθούν στα 15,00 δολάρια τον Ιανουάριο
του 2019. Αντ' αυτού, η επαρχία προσγειώθηκε στην αύξηση του κατά 35 σεντς στα
14,35 δολάρια την ώρα.
Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο του 2022, αυξήθηκε στα $15,00 την ώρα -- ένα χρόνο
αργότερα από ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ
ΜΙΣΘΟΥΣ;
Οι φοιτητές θα δουν επίσης αύξηση 50 σεντ
στους μισθούς τους την 1η Οκτωβρίου -από $14,10 σε $14,60 την ώρα.
Η κυβέρνηση σημειώνει ότι οι μαθητές
οποιασδήποτε ηλικίας (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών κάτω των 18 ετών) που
εργάζονται στο σπίτι πρέπει να αμείβονται
με τον κατώτατο μισθό του εργαζομένου
στο σπίτι και όχι του μαθητή.
Οι εργαζόμενοι στο σπίτι, τους οποίους η
κυβέρνηση του Οντάριο ορίζει ως «εργαζόμενους που κάνουν αμειβόμενη εργασία
στο σπίτι τους», θα δουν αύξηση 55 σεντ,
με τους μισθούς τους να ανέρχονται στα
$17,05 δολάρια την ώρα.
Από την 1η Ιανουαρίου 2022, ο ειδικός ελάχιστος μισθός που ίσχυε προηγουμένως σε
ορισμένους «διακομιστές ποτών» καταργήθηκε. Τώρα αμείβονται με τον επαρχιακό
κατώτατο μισθό.
ΘΑ ΑΥΞΗΣΕΙ Ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΟΥ
ΟΝΤΑΡΙΟ ΤΟ 2023;
Σύμφωνα με την επαρχία, τα ποσοστά κατώτατου μισθού αναμένεται να αυξάνονται
ετησίως την 1η Οκτωβρίου.
Η επαρχία λέει ότι αν αποφασιστεί νέοι
συντελεστές να τεθούν σε ισχύ την 1η

Οκτωβρίου 2023, θα το ανακοινώσουν δημόσια την ή πριν από την 1η Απριλίου 2023.

Το Οντάριο επενδύει $90 εκ. σε
προγράμματα απασχόλησης για
περιθωριοποιημένους κατοίκους
Η κυβέρνηση του Οντάριο ανακοίνωσε έναν
τρίτο γύρο χρηματοδότησης που προορίζεται για το επαρχιακό Ταμείο Δεξιοτήτων και
Ανάπτυξης (SDF) τη Δευτέρα σε μια προσπάθεια να μετριάσει την επαρχιακή έλλειψη εργατικού δυναμικού.
Σε μια συνέντευξη Τύπου στο Χάμιλτον την
περασμένη Δευτέρα, ο υπουργός Εργασίας
του Οντάριο Monte McNaughton ανακοίνωσε μια επένδυση 90 εκατομμυρίων δολαρίων σε προγράμματα σε όλη την επαρχία
που βοηθούν ανέργους και υποαπασχολούμενους κατοίκους να βρουν δουλειά.
Η επένδυση που ανακοινώθηκε είναι επιπλέον των 15,8 εκατομμυρίων δολαρίων
που διατέθηκαν για το SDF στον επαρχιακό
προϋπολογισμό του Οντάριο για την περίοδο 2022-23.
Αυτός ο γύρος χρηματοδότησης θα δώσει
προτεραιότητα σε προγράμματα «βοηθώντας άτομα με προηγούμενη εμπλοκή στο
σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, νέους σε
κίνδυνο, άτομα με αναπηρία, ιθαγενείς, νεοεισερχόμενους Ουκρανούς και άλλους που
αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απασχόληση», ανέφερε το υπουργείο.
Ο McNaughton είπε ότι αυτός ο γύρος χρηματοδότησης θα προσπαθήσει να ενισχύσει το επαρχιακό εργατικό δυναμικό, ενώ
επίσης «δίνει πραγματικά στους ανθρώπους μια δεύτερη ευκαιρία».
«Σήμερα στο Οντάριο, σχεδόν 400.000 θέσεις εργασίας παραμένουν ακάλυπτες, και
αυτό ισχύει σε όλους τους τομείς», δήλωσε ο McNaughton. «Και σε ολόκληρο τον
Καναδά σήμερα, υπάρχουν 4 εκατομμύρια
άνθρωποι που έχουν ποινικό μητρώο, γεγονός που μειώνει την πιθανότητα μιας δεύτερης συνέντευξης τουλάχιστον κατά 50%».

συνεχίζεται στη σελίδα 5

30 Σεπτεμβρίου - Εθνική Ημέρα για
την Αλήθεια και τη Συμφιλίωση
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Η εμβληματική πινακίδα του Τορόντο τιμά τους Ιθαγενείς
Rekindle - «Η ανατολή του φωτός»
Η πόλη αποκάλυψε ένα νέο σχέδιο στη δημοφιλή πινακίδα του
Τορόντο το πρωί
της Τετάρτης σε
αναγνώριση της Διεθνούς Δεκαετίας των Ιθαγενών Γλωσσών της
UNESCO (2022 έως 2032), η οποία εστιάζει
στα δικαιώματα των ομιλητών της αυτόχθονης γλώσσας παγκοσμίως.
«Νομίζω ότι είναι σημαντικό να σημειωθεί
στο πλαίσιο της δεκαετίας της UNESCO ότι
υπάρχουν 70 αυτόχθονες γλώσσες που ομιλούνται μόνο στον Καναδά, αλλά ότι πολλές από αυτές και άλλες σε όλη τη χώρα
απειλούνται σήμερα», δήλωσε ο δήμαρχος
John Tory. «Μερικές φορές απειλούνται
μόνο από τον λιγότερο αριθμό ανθρώπων
που τα χρησιμοποιούν, αλλά απειλούνται
επίσης επειδή δεν δίνουμε προσοχή στην
προσπάθεια να κάνουμε ό,τι μπορούμε για
να τα διατηρήσουμε».
Ο καλλιτέχνης του Anishinaabe Joseph
Sagaj, της φυλής των Sturgeon, σχεδίασε τη
νέα πινακίδα, η οποία καλύπτει το εξωτερικό κάθε γράμματος και συμβόλου στο σήμα
του Τορόντο.
Μετά από πολλή σκέψη, ο Sagaj αποφάσισε να τιτλοφορήσει το κομμάτι του Rekindle
που μεταφράζεται ως «η ανατολή του φωτός» στη γλώσσα Anishinaabe.
«Η αναζωπύρωση είναι επίσης συμβολική
στον τρόπο που μεταφέρουμε τις παραδόσεις μας στην επόμενη γενιά. Οπότε αυτό
είναι βασικά αυτό που αντικατοπτρίζει και
για το οποίο μιλάνε αυτά τα σχέδια», είπε
ο Sagaj.
Κάθε γράμμα της πινακίδας του Τορόντο
καλύπτεται με αποδόσεις που απεικονίζουν
τέχνη, ποίηση, τραγούδι, χορό και άλλα, τα
οποία ο Sagaj λέει ότι συμβολίζει διαφορετικές μορφές γλώσσας.
«Από τις παρουσιάσεις του με συλλαβές,
σχέδια με χάντρες, μούρα φαρμάκων, ιερούς ρόλους, τραγούδι, χορό και διδασκαλίες. το επτάκτινο αστρικό σύστημα των
φυλών και η διακυβέρνηση στον ημερολογιακό κύκλο των 28 ημερών, 13 σελήνης.
της γης, του αέρα, του νερού, στον ουρανό
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

κόσμο, της ζωής, η ανδρόγυνη θέαση του
απέραντου σύμπαντος, το ποίημα, για τα
παιδιά, τους νέους, τους νέους και τις γυναίκες και η σοφία των ηλικιωμένων και των
κατόχων της γνώσης μας, είναι η σημασία
των παραδόσεων, της κληρονομιάς και της
κοσμοθεωρίας μας», είπε ο Sagaj. σε γραπτή δήλωση.
Αυτή είναι η πρώτη φορά που τοποθετείται
νέο σχέδιο στην πινακίδα από το 2020.
Το Rekindle θα παραμείνει στο Toronto Sign
μέχρι το φθινόπωρο του 2023.
Η Πόλη κήρυξε τη Διεθνή Δεκαετία των Αυτόχθονων Γλωσσών και θα συμμετάσχει
μαζί με τον Καναδά για τον εορτασμό της
Εθνικής Ημέρας για την Αλήθεια και τη Συμφιλίωση αυτή την Παρασκευή.
Η ομοσπονδιακή νομοθετική αργία δημιουργήθηκε με νομοθετικές τροποποιήσεις
που έγιναν από το Κοινοβούλιο και κάθε
χρόνο, στις 30 Σεπτεμβρίου σηματοδοτείται η Εθνική Ημέρα για την Αλήθεια και τη
Συμφιλίωση.
Η ημέρα τιμά τα παιδιά που δεν επέστρεψαν ποτέ στα σπίτια τους και τους επιζώντες των σχολείων κατοικιών, καθώς και τις
οικογένειες και τις κοινότητές τους. Ο δημόσιος εορτασμός της τραγικής και οδυνηρής
ιστορίας και των συνεχιζόμενων επιπτώσεων των σχολείων κατοικιών αποτελεί ζωτικό
συστατικό της διαδικασίας συμφιλίωσης.
Για τον εορτασμό της Εθνικής Ημέρας για
την Αλήθεια και τη Συμφιλίωση και για να
τιμήσουν τους Επιζώντες, τις οικογένειες
και τις κοινότητές τους, τα κτίρια σε όλο τον
Καναδά θα φωτιστούν με πορτοκαλί χρώμα
από τις 30 Σεπτεμβρίου στις 7:00 μ.μ. έως
την ανατολή του ηλίου την 1η Οκτωβρίου.
Αυτό θα περιλαμβάνει ομοσπονδιακά κτίρια όπως το Peace Πύργος στο λόφο του
Κοινοβουλίου.
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Επίσκεψη ηγετικού κλιμακίου
του «Liquor Control Board of
Ontario (LCBO)» σε σημαντικές
οινικές περιοχές της Ελλάδας

Νέες, μεγαλύτερες προοπτικές για
τις εξαγωγές του ελληνικού κρασιού
στον Καναδά ανοίχθηκαν με την
επίσκεψη του ηγετικού κλιμακίου
του Liquor Control Board of Ontario
(LCBO) στην Ελλάδα, κατόπιν πρωτοβουλίας του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του
Γενικου Προξενείου του Τορόντο
και της Εθνικής Διεπαγγελματικής
Οργάνωσης Αμπέλου και ΟίνουΕΔΟΑΟ και της έμπρακτης στήριξης
από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού ΕμπορίουENTERPRISE GREECE.
Στο κλιμάκιο συμμετείχαν ο Πρόεδρος &
Δ/νοντας Σύμβουλος, κ. George Soleas, ο
Αντιπρόεδρος, κ. Abhay Garg, η κ. Stacee
Roth Ανώτερη Διευθύντρια και υπεύθυνη
της Συλλογής Ευρωπαϊκών Οίνων και ο κ.
Courtney Dawson Ανώτερος Διευθυντής,
οι οποίοι επισκέφθηκαν την Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη και βασικές αμπελουργικές
περιοχές, από 9-19 Σεπτεμβρίου 2022. Είχαν προγραμματιστεί ήδη εκδηλώσεις και
συναντήσεις, με ειδικές γευστικές δοκιμές,
στις οποίες συμμετείχαν 70 οινοποιεία, με
περισσότερες από 300 ετικέτες.
Ο πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Αμπέλου και Οίνου, κος Κωνσταντίνος Ευσταθίου, σημείωσε σε δηλώσεις του πως με την
επίσκεψη αυτή μεγαλώνουν οι εξαγωγικές
προσδοκίες για την καναδική αγορά, που
διαχρονικά αποτελεί μια από τις αγορές στόχους. Πρόσθεσε ακόμη ότι οι προσπάθειες της οργάνωσης για την αναβάθμιση
της θέσης του ελληνικού κρασιού στις ξένες
αγορές θα συνεχιστούν με συστηματικό
τρόπο και συνέπεια, ενώ ευχαρίστησε την
Enterprise Greece και το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Τορόντο, για την πολύτιμη συμβολή τους.
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος και Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της Enterprise

Greece, κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου,
δήλωσε: «Η αγορά του Καναδά παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα Ελληνικά
προϊόντα διατροφής, λόγω της ακμάζουσας
Ελληνικής Ομογένειας, του υψηλού βιοτικού επιπέδου των καταναλωτων της αλλά
και της εμπορικής συμφωνίας Ε.Ε – Καναδά (CETA) που ανοίγει νέους εμπορικούς
ορίζοντες. Το ελληνικό κρασί έχει μεγάλα
περιθώρια ανάπτυξης στην εν λόγω αγορά
και γι'αυτό η Enterprise Greece στηρίζει, σε
συνεργασία με την ΕΔΟΑΟ και το Γραφείο
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
μας στο Τορόντο, σημαντικές δράσεις προβολής, όπως είναι η πρόσκληση και φιλοξενία ανώτερων στελεχών του «Liquor Control
Board of Ontario (LCBO)» στην Ελλάδα».
Να θυμίσουμε ότι ο Καναδάς, με ύψος ελληνικών εξαγωγών 8,5 εκ.€ το 2021 και αύξηση κατά 3% έναντι του 2020, αποτελεί την
3 κυριότερη αγορά ελληνικών οίνων μετά
από την Γερμανία και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι
εξαγωγές προς την Επαρχία Οντάριο (Τορόντο) αντιστοιχούν στο 28% των εξαγωγών προς το Κεμπέκ (Μόντρεαλ), ενώ όλα
τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι θα έπρεπε να
είναι τουλάχιστον εξ ίσου υψηλές, γεγονός
που δηλώνει δυνατότητα σοβαρής αύξησης
των εξαγωγών προς το Οντάριο.

Προς νέες κυρώσεις κατά Ρωσίας
ο Καναδάς - Δεν αναγνωρίζει τα
"δημοψηφίσματα"-παρωδία
Οι αρχές του Καναδά θα επιβάλουν νέες κυρώσεις στη
Ρωσία για τα «ψευδοδημοψηφίσματα» που διεξήχθησαν
στις κατεχόμενες από τη Μόσχα περιοχές της Ουκρανίας,
δήλωσε ο πρωθυπουργός
Τζάστιν Τριντό.
Ο Καναδός πρωθυπουργός
επΙσήμανε ότι η Οτάβα δεν θα
αναγνωρίσει τα αποτελέσματα
των δημοψηφισμάτων αυτών,
ούτε την απόπειρα της Ρωσίας να προσαρτήσει ουκρανικές περιοχές.
«Σκοπεύουμε να επιβάλουμε κυρώσεις εναντίον ανθρώπων και οντοτήτων που συμμετείχαν σε αυτή την πιο πρόσφατη απόπειρα

Ο Καναδάς τερματίζει όλες τις
συνοριακές απαιτήσεις για τον
COVID-19 στα αεροδρόμια
Η Καναδική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι δεν
πρόκειται να ανανεώσει την
εντολή που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου και, ως εκ τούτου,
θα καταργήσει όλες τις συνοριακές απαιτήσεις για το
εμβόλιο COVID-19 για όλους
τους ταξιδιώτες που εισέρχονται στον Καναδά.
Αυτό περιλαμβάνει την άρση
όλων των ομοσπονδιακών
απαιτήσεων δοκιμών, καραντίνας και απομόνωσης, καθώς και την υποχρεωτική υποβολή υγειονομικών πληροφοριών.
“Η κυβέρνηση του Καναδά θα διατηρήσει τη
δυνατότητα να διατηρήσει ορισμένα συνοριακά μέτρα εάν απαιτηθούν στο μέλλον για
την προστασία των Καναδών από … νέες
ανησυχητικές παραλλαγές ή άλλες αναδυόμενες απειλές για τη δημόσια υγεία”, δήλωσε ο υπουργός Υγείας Jean-Yves Duclos,
σύμφωνα με το Canadian Broadcasting
Corporation.
“Η άρση των συνοριακών μέτρων διευκολύνθηκε από διάφορους παράγοντες, όπως
η μοντελοποίηση που δείχνει ότι ο Καναδάς
έχει σε μεγάλο βαθμό ξεπεράσει την κορύφωση του κύματος που τροφοδοτείται
από τα στελέχη Omicron BA.4- και BA.5,
τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού του Καναδά, τα χαμηλότερα ποσοστά νοσηλείας και
θανάτου, καθώς και τη διαθεσιμότητα και
τη χρήση ενισχυτικών εμβολίων (συμπεριλαμβανομένου του νέου δισθενούς σκευάσματος), και των ταχέων εξετάσεων και των
θεραπειών για την COVID-19”, ανέφερε η
κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.
Το Associated Press ανέφερε την Πέμπτη
ότι ο Τριντό έπρεπε να δώσει την τελική
έγκριση για την κατάργηση της απαίτησης
για το εμβόλιο.
Αυτό έρχεται μετά την αποστολή από ομάδα βουλευτών και δημάρχων συνοριακών
πόλεων των ΗΠΑ και του Καναδά την περασμένη εβδομάδα επιστολής προς τον Τριντό και τον πρόεδρο Μπάιντεν με την οποία
τους ζητούσαν να άρουν τους “περιττούς”
συνοριακούς περιορισμούς που τους έχουν
αφήσει πίσω στην οικονομική ανάκαμψη
μετά την πανδημία.
Ο Καναδάς, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, απαιτεί από τους ξένους υπηκόους να
εμβολιάζονται κατά την είσοδό τους στη
χώρα.
Στις ΗΠΑ δεν αναμένεται καμία αλλαγή
στην εντολή αυτή στο εγγύς μέλλον.
Οι ανεμβολίαστοι αλλοδαποί ταξιδιώτες

που επιτρέπεται να εισέλθουν στον Καναδά
υπόκεινται επί του παρόντος σε υποχρεωτικές εξετάσεις κατά την άφιξη και σε 14ήμερη
καραντίνα.
Τον Φεβρουάριο, αυτό που ονομάστηκε
“αυτοκινητοπομπή ελευθερίας” από φορτηγατζήδες και υποστηρικτές που αντιτάχθηκαν στην εντολή εμβολιασμού στα σύνορα
κράτησε χώρο στο κέντρο της Οτάβα για
εβδομάδες, προκαλώντας την καταδίκη του
Τριντό, ο οποίος εγκατέλειψε την πρωτεύουσα λόγω ενός υποτιθέμενου κρούσματος
κορωνοϊού.
Ο Τριντό επικαλέστηκε εξουσίες έκτακτης
ανάγκης για να διακόψει τη χρηματοδότηση των διαδηλωτών μέχρι να διατάξει την
ομοσπονδιακή αστυνομία να προβεί σε
συλλήψεις.
Η άρση της εντολής εμβολιασμού για τους
μη πολίτες που εισέρχονται στον Καναδά
σημαίνει ότι οι ανεμβολίαστοι επαγγελματίες αθλητές, όπως οι παίκτες της Major
League Baseball, θα μπορούσαν να παίξουν στο Τορόντο στα πλέι οφ σε περίπτωση που οι Blue Jays προκριθούν στην
postseason.
Αυτό θα ίσχυε επίσης για την Εθνική Ένωση Μπάσκετ και την Εθνική Λίγκα Χόκεϊ. Οι
ανεμβολίαστοι παίκτες δεν επιτρέπεται επί
του παρόντος να περάσουν τα σύνορα.
Επίσης, τη Δευτέρα, η Καναδική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν θα απαιτεί πλέον από
τους ανθρώπους να φορούν μάσκες στα
αεροπλάνα για να προφυλαχθούν από το
COVID-19.
Ο Transport Canada δήλωσε ότι οι υφιστάμενοι κανόνες για τις μάσκες θα καταργηθούν την 1η Οκτωβρίου.
Ο Καναδάς τερματίζει επίσης τον τυχαίο
έλεγχο της COVID-19 στα αεροδρόμια και
τη συμπλήρωση των πληροφοριών σε
αυτό που έγινε η αντιδημοφιλής εφαρμογή
ArriveCan, η οποία κατηγορήθηκε για καθυστερήσεις, επίσης, και δεν θα απαιτείται
πλέον.

Read our current issue on-line!

www.greekpress.ca

να υπονομευθούν οι αρχές της εθνικής κυριαρχίας (σ.σ. της Ουκρανίας) και φέρουν ευθύνη για τη συνεχιζόμενη, παράλογη αιματοχυσία στην Ουκρανία», ανέφερε ο Τριντό
σε ανακοίνωσή του.

Διαβάστε την έντυπη έκδοση.
Follow us on Facebook

@greekpresstoronto
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Αύξηση του κατώτατου μισθού
στο Οντάριο - Βελτιώσεις στον
τομέα της εργασίας για το 2023
Στα $15,50 από 1η Οκτωβρίου

συνέχεια από τη σελίδα 3
«Υπάρχει πραγματική εστίαση στο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, να τους δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και να τους βάλουμε
σε καριέρες με στόχο το σκοπό».
Το υπουργείο αναφέρει ότι τα επιλέξιμα
προγράμματα μπορούν να αρχίσουν να
υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση
από τις 29 Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 31 Ιανουαρίου
2023.
Τα ενδιαφερόμενα προγράμματα ή οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω
του Transfer Payment Ontario.
Το ποσοστό ανεργίας στο Οντάριο αυξήθηκε κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες τον Αύγουστο σε περίπου 5,7%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά.

Δημιουργία περισσότερων
οικονομικών ευκαιριών για
τις γυναίκες στο Οντάριο

Επένδυση 6,9 εκατομμυρίων δολαρίων
θα βοηθήσει περισσότερες γυναίκες να
αναπτύξουν δεξιότητες σε ζήτηση
Η κυβέρνηση του Οντάριο επενδύει 6,9 εκατομμύρια δολάρια τα επόμενα τρία χρόνια
για να επεκτείνει και να ενισχύσει το πρόγραμμα Investing in Women’s Futures. Το
πρόγραμμα, το οποίο παρέχει πόρους και
ευκαιρίες κατάρτισης για να βοηθήσει τις
γυναίκες να αναπτύξουν δεξιότητες που
απαιτούνται για θέσεις εργασίας, επεκτείνεται σε έως και 10 νέα κέντρα και παρέχεται
περαιτέρω χρηματοδότηση στα 23 κέντρα
που προσφέρουν επί του παρόντος το
πρόγραμμα.
«Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις όσον αφορά τη συμμετοχή
τους στο εργατικό δυναμικό, όπως η φροντίδα των παιδιών και οι ευθύνες της οικογένειας», δήλωσε η Charmaine Williams,
Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικών και
Οικονομικών Ευκαιριών των Γυναικών.
«Επεκτείνουμε το πρόγραμμα Investing in
Women’s Futures για να διασφαλίσουμε
ότι οι γυναίκες έχουν την υποστήριξη και
τις απαιτούμενες δεξιότητες που χρειάζονται για να επιδιώξουν καλοπληρωμένες

G
L

δουλειές ή να ακολουθήσουν περαιτέρω
εκπαίδευση που μπορεί να βοηθήσει στην
οικονομική ανεξαρτησία».
Το πρόγραμμα Investing in Women’s Futures
παρέχει ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης και υποστηρίζει τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια,
συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και
της απομόνωσης, ώστε να μπορέσουν να
ξεπεράσουν τα εμπόδια, να αυξήσουν την
ευημερία, να αναπτύξουν δεξιότητες και να
αποκτήσουν απασχόληση. Οι νέοι ιστότοποι παροχής υπηρεσιών θα επιλεγούν μέσω
πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, η οποία
είναι πλέον ανοιχτή σε επιλέξιμους οργανισμούς έως την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022.
«Το πρόγραμμα Investing in Women’s
Futures βοηθά τις γυναίκες να αναπτύξουν
τις δεξιότητες που χρειάζονται για να οικοδομήσουν οικονομική ανεξαρτησία και οικονομική σταθερότητα, ώστε να μπορούν να
επενδύσουν στον εαυτό τους και τις οικογένειές τους», δήλωσε ο Peter Bethlenfalvy,
Υπουργός Οικονομικών.
«Με την παροχή επιπλέον 6,9 εκατομμυρίων δολαρίων σε τρία χρόνια, η κυβέρνησή μας βοηθά στην παροχή της
κρίσιμης υποστήριξης, εκπαίδευσης
δεξιοτήτων και υπηρεσιών που χρειάζονται οι ευάλωτες γυναίκες για να ζήσουν
απαλλαγμένες από τη βία και να οικοδομήσουν μια καλύτερη ζωή.

Το Οντάριο μπορεί να
χρειαστεί να αυξήσει τους
μισθούς του δημόσιου τομέα
για να προσελκύσει νέους
εργαζόμενους

Το Οντάριο θα χρειαστεί περισσότερους
από 138.000 νέους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα, τη μακροχρόνια περίθαλψη,
την κατ' οίκον φροντίδα και τη φροντίδα των
παιδιών τα επόμενα πέντε χρόνια και μπορεί να χρειαστεί να αυξήσει τους μισθούς για
να προσελκύσει αρκετούς ανθρώπους, λέει
ο οικονομικός επόπτης της επαρχίας.
Το Financial Accountability Office δημοσίευσε μια έκθεση την Τετάρτη για τις αποζημιώσεις του δημόσιου τομέα και είπε ότι το
Οντάριο αντιμετωπίζει ήδη υψηλά ποσοστά

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

S

Συμπλήρωση αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων
Σύνταξη εξουσιοδοτήσεων και πληρεξουσίων
Νομικές συμβουλές
για τις υποθέσεις σας στην Ελλάδα

stkgera@gmail.com

κενών θέσεων σε αυτούς τους τομείς και θα
πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις άμεσες
προκλήσεις και να διασφαλίσει ότι υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι για να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του για το μέλλον.
Η Προοδευτική Συντηρητική κυβέρνηση
έχει δεσμευτεί να κατασκευάσει 30.000 νέα
κρεβάτια μακροχρόνιας φροντίδας έως το
2028 και να αυξήσει τις καθημερινές ώρες
άμεσης φροντίδας, καθώς και να επεκτείνει
το σύστημα κατ' οίκον φροντίδας και να δημιουργήσει 71.000 νέους χώρους παιδικής
φροντίδας ως μέρος των εισερχόμενων $10
από το ημερήσιο πρόγραμμα.
Ωστόσο, συνολικά, η αύξηση των μισθών του δημόσιου τομέα στο Οντάριο
είναι κάτω από τον πληθωρισμό και
κάτω από τις μέσες αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στους δημοτικούς
και ομοσπονδιακούς υπαλλήλους στην
επαρχία, αναφέρει η έκθεση.
«Καθώς οι υψηλότεροι μισθοί προσελκύουν
είσοδο στο εργατικό δυναμικό από άλλους
τομείς, επαρχίες ή χώρες, ή από άτομα που
πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκαν ή εκτός του
εργατικού δυναμικού για άλλους λόγους,
η επαρχία μπορεί να χρειαστεί να αυξήσει
τους μισθούς, για να εξασφαλίσει επαρκές
προσωπικό να διατηρήσει τις υπάρχουσες
δημόσιες υπηρεσίες και να εκπληρώσει τις
δεσμεύσεις για την επέκταση του προγράμματος», ανέφερε η έκθεση.
Η κυβέρνηση έχει κάποια ευελιξία, είπε
ο αξιωματούχος οικονομικής λογοδοσίας
Peter Weltman σε συνέντευξη Τύπου, σημειώνοντας ότι το Οντάριο μόλις ανέφερε ότι
έληξε το 2021-22 με πλεόνασμα 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αυξήσεις μισθών για τους περισσότερους εργαζομένους του δημόσιου τομέα
έχουν περιοριστεί τα τελευταία χρόνια βάσει
του γνωστού νόμου 124, ο οποίος αυξάνει
τα ανώτατα όρια στο 1% για μια τριετία.
Αυτός ο νόμος πρόκειται να εξοικονομήσει
στην επαρχία 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια
σε μισθούς και μισθούς του δημόσιου τομέα, είπε ο FAO, αν και μια δικαστική προσφυγή θα μπορούσε να το εξαφανίσει.
Εάν αυτός ο νόμος ανατραπεί και καταργηθεί, θα μπορούσε να κοστίσει στην επαρχία
8,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα
πέντε ετών, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής αναδρομικής πληρωμής 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πλειονότητα των
εργαζομένων που έχουν ήδη επηρεαστεί
από το νομοσχέδιο 124. Οι συμβάσεις για
περίπου το 30% των δημοσίων υπαλλήλων
δεν έχουν ακόμη εισέλθει σε περίοδο τριών
ετών που επηρεάζεται από το νομοσχέδιο.
Ο πληθωρισμός θα μπορούσε επίσης να
οδηγήσει σε επιπλέον επαρχιακές δαπάνες
6,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τους μισθούς και των εργαζομένων στο δημόσιο
τομέα του Οντάριο έως το 2026-2027, αναφέρει η έκθεση.

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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Εκπαιδευτικά προγράμματα φιλοξενίας της
ΓΓΑΕΔΔ για νέες και νέους της Ομογένειας
Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών και νέων του Απόδημου Ελληνισμού
στη χώρα καταγωγή τους καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποίησε και στήριξε φέτος το καλοκαίρι η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του υπουργείου Εξωτερικών.
Συνολικά, περισσότερα από 700 παιδιά,
νέες και νέοι της ελληνικής Διασποράς από
ολόκληρο τον κόσμο είχαν την ευκαιρία να
συμμετάσχουν σε διάφορα προγράμματα,
μετά τη διετή διακοπή λόγω της πανδημίας.
Στόχος των προγραμμάτων είναι η επανασύνδεση και εξοικείωση των παιδιών και
των νέων του Απόδημου Ελληνισμού με τις
ρίζες και τη χώρα καταγωγής τους, καθώς
και η ενίσχυση της εθνικής τους ταυτότητας.
Ειδικότερα, τα προγράμματα φιλοξενίας
στη μητροπολιτική Ελλάδα ξεκίνησαν από
τον περασμένο Μάϊο και περιλάμβαναν τις
ακόλουθες φιλοξενίες:
-Πρόγραμμα φιλοξενίας 310 παιδιών και
νέων από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής στην
κατασκήνωση του Ιονικού Χωριού στην
Πελοπόννησο. Η ΓΓΑΕΔΔ, υπό την αιγίδα
της οποίας υλοποιήθηκε το πρόγραμμα,
μερίμνησε για την επίσκεψη των νέων
ομογενών στον Παρθενώνα, το Μουσείο
της Ακρόπολής και την Αρχαία Ολυμπία και
τους δώρισε επιτραπέζια παιχνίδια επετειακά για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση
του 1821.
-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επίσκεψης 40
νέων ομογενών από την Αυστραλία που
διοργανώθηκε από τη ΓΓΑΕΔΔ σε συνεργασία με την ΧΑΝΘ, την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης και την υποστήριξη του
υπουργείου Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη
και τη Βόρεια Ελλάδα, από τις 9 έως τις 20
Ιουλίου 2022. Το πρόγραμμα περιλάμβανε,
μεταξύ άλλων, εξοικείωση με την ελληνική
γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό, περιηγήσεις και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς
χώρους, μουσεία και αξιοθέατα της Β. Ελλάδας και παρακολούθηση του πολιτιστικού
προγράμματος του 1ου Παγκόσμιου Πανομογενειακού Ιατρικού Συνεδρίου στη Θεσσαλονίκη (15-17 Ιουλίου 2022) που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και
το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου υπό την αιγίδα του υπουργείου
Εσωτερικών.
-Πρόγραμμα κατασκήνωσης για 100 παιδιά
από την Ουκρανία και την Αλβανία, ηλικίας
6-14 ετών, με τους συνοδούς τους, για το
χρονικό διάστημα 16-30 Αυγούστου 2022
στην παιδική κατασκήνωση της ΧΑΝΘ στον
Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας Χαλκιδικής. Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την ανακούφιση και
την ψυχαγωγία των παιδιών από την Αλβανία και τη δοκιμαζόμενη Ουκρανία σε ένα
μοναδικό φυσικό περιβάλλον, καθώς και τη
σύσφιξη των δεσμών τους με τη χώρα καταγωγής των οικογενειών τους.
-Φιλοξενία 6 παιδιών και 3 συνοδών από
την ελληνική κοινότητα Στενού της Κάτω
Ιταλίας στην παιδική κατασκήνωση της
ΧΑΝΘ στον Άγιο Νικόλαο Σιθωνίας Χαλκιδικής με 3ημερη παραμονή στη Θεσσαλονίκη
και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους
και μνημεία κατά το χρονικό διάστημα 3-16
Αυγούστου 2022.
-Σαρακατσάνικη βιωματική κατασκήνωση
για 60 παιδιά ηλικίας 6-16 ετών της Ομοσπονδίας των Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών Συλλόγων Σαρακατσάνων Βουλγαρίας στην κατασκήνωση Yuppi Camp στην

Κρυοπηγή Χαλκιδικής, με τη στήριξη της
ΓΓΑΕΔΔ σε συνεργασία με την Πανελλήνια
Ομοσπονδία Συλλόγων Σαρακατσαναίων
κατά το χρονικό διάστημα 23-30/8/2022.
Σκοπός του προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση των ηθών, εθίμων και παραδόσεων
των Σαρακατσάνων και η μεταλαμπάδευσή
τους στα νεότερα παιδιά.
-Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας του Ελληνικού Διαδικτυακού Σχολείου
για παιδιά και νέους της ομογένειας στην
παιδική θερινή κατασκήνωση στο Σοφικό
Κορινθίας κατά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2022. Στο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΓΓΑΕΔΔ, συμμετείχαν κατά τις δυο περιόδους της θερινής
κατασκήνωσης 30 και 40 παιδιά αντιστοίχως από μια σειρά χωρών.
-Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας του Ελληνικού Διαδικτυακού Σχολείου,
στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή
Σπετσών κατά το χρονικό διάστημα 1524/6/2022. Στο πρόγραμμα αυτό που υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΓΓΑΕΔΔ συμμετείχαν 34 ομογενείς.
-14ο εκπαιδευτικό ταξίδι εξοικείωσης Ελληνοαμερικανών φοιτητών Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων σε Ελλάδα
(23-30 Ιουλίου 2022) και Κύπρο, που διοργάνωσε το American Hellenic Institute (AHI).
Η ΓΓΑΕΔΔ στήριξε την εν λόγω επίσκεψη
και μερίμνησε για την ενημέρωση των ομογενών φοιτητών για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος και τρέχουσας επικαιρότητας
τόσο από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Α.
Κατσανιώτη και τον ΓΓΑΕΔΔ Ι. Χρυσουλάκη, όσο και από υπηρεσιακά στελέχη του
Υπουργείου Εξωτερικών. Δεδομένου ότι οι
Ελληνοαμερικανοί φοιτητές σε εγνωσμένου
κύρους πανεπιστημιακές σχολές των ΗΠΑ,
είναι εκείνοι που σύντομα θα βρεθούν στα
κέντρα λήψεις αποφάσεων, θα εκπροσωπούν τον Ελληνισμό, θα στηρίζουν και θα
προωθούν τα θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος, ο κ. Χρυσουλάκης εξέφρασε την ελπίδα και την πεποίθηση ότι το εν λόγω ταξίδι
θα αποτελέσει την αρχή μιας συνεργασίας,
που θα τους αναδείξει σε πρεσβευτές του
Ελληνισμού στις ΗΠΑ.
-10ο Θερινό Σχολείο του Παγκόσμιου Ελληνικού Βιοϊατρικού Συλλόγου στο Οίτυλο της
Μάνης. Το πρόγραμμα διάρκειας 1 εβδομάδας υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της ΓΓΑΕΔΔ το Μάϊο 2022 και το παρακολούθησαν
31 Έλληνες και ξένοι φοιτητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού
χωρίς δίδακτρα, χάρη σε χορηγίες Ελλήνων
ομογενών και φαρμακευτικών εταιρειών
της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ανάμεσα
στους 28 ομιλητές του Θερινού Σχολείου
βρίσκονταν διακεκριμένοι καθηγητές και
ερευνητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας,
της Ευρώπης, της Αμερικής και της Αυστραλίας, ενώ τα βραβεία απενεμήθησαν από
τον γενικό γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας.
-Θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Voyage
into Greek Civilization» για φοιτητές από
πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Υλοποιήθηκε υπό
την αιγίδα της ΓΓΑΕΔΔ και είναι προϊόν συνεργασίας του αγγλόφωνου προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών BA Program in
the Archaeology, History and Literature of
Ancient Greece (BAAG) της Φιλοσοφικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Κλασικών Σπουδών του Boston University (BU
Philhellenes) και του διαδικτυακού φορέα

για τα ελληνικά πανεπιστήμια, Study in Greece
(SIG).
-8ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο «Ελληνική
Γλώσσα, Πολιτισμός και
ΜΜΕ», Καστελλόριζο,
10-15 Ιουλίου 2022. Το πρόγραμμα τελούσε
υπό την αιγίδα και τη στήριξη της ΓΓΑΕΔΔ
του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και υπό
την αιγίδα του Δήμου Μεγίστης. Οργανώθηκε από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών
Θεμάτων, Μέσων Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία
με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών

της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του
Macquarie University και την υποστήριξη
του Ιδρύματος Macquarie Greek Studies
Foundation, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, και
με τη συμμετοχή του Κύκλου Ακαδημαϊκών
της Βοστώνης και των Boston University
Philhellenes.
Για το μέλλον, ο σχεδιασμός της ΓΓΑΕΔΔ
περιλαμβάνει την περαιτέρω διεύρυνσή των
προγραμμάτων εκπαίδευσης και φιλοξενίας
από το επόμενο έτος.

Χαιρετισμός Γενικού Γραμματέα
Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου
Εξωτερικών, Γιάννη Χρυσουλάκη
στην παρουσίαση της έκδοσης
«Ιστορίες Εκπατρισμού»
Στην εκδήλωση της «Εταιρείας Δραματικής
Έκφρασης και Θεραπείας Παλμός», στο
κτήριο της ΕΣΗΕΑ, για την παρουσίαση του
βιβλίου «Ιστορίες Εκπατρισμού», το οποίο
εκδόθηκε με την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
εκφώνησε εναρκτήριο χαιρετισμό ο Γενικός
Γραμματέας, Γιάννης Χρυσουλάκης.
Η έκδοση «Ιστορίες εκπατρισμού» δημιουργήθηκε για την παρουσίαση πρόσφατων
θεατρικών δράσεων της ομάδας διαδραστικού θεάτρου «Playback Ψ» με σκοπό την
καταγραφή του βιώματος των εκπατρισμένων Ελλήνων και τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτισμικής τους μνήμης. Κύριο
εκφραστικό μέσο των δράσεων αυτών είναι
η θεατρική αναπαράσταση βιωμάτων Ελλήνων της Διασποράς, μέσω προσωπικών
αφηγήσεων αναφορικά με την εμπειρία κοινωνικοποίησης και διαπολιτισμικής τους
επαφής με ξένες κουλτούρες στις χώρες
που τους υποδέχθηκαν.
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Χρυσουλάκης,
υπογράμμισε τη δυνατότητα παραστατικών Τεχνών, όπως το Θέατρο, να συνδράμουν και να εμψυχώσουν όσους επιλέγουν
την οδό του εκπατρισμού και μετοίκησης
σε ένα ξένο, αλλότριο πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον. Μέσω του βιωματικού
θεάτρου, οι συμμετέχοντες επαναπροσδιορίζουν και κατανοούν καλύτερα την σχέση
τους με την νέα χώρα που τους φιλοξενεί.
Τόνισε, επίσης, την κοινωνική διάσταση
και συνεισφορά του Θεάτρου «Playback
Ψ», καθώς αυτό κινητοποιεί τον ψυχισμό
και συλλογική συνείδηση των θεατών. Ο κ.
Χρυσουλάκης υπογράμμισε, επίσης, τη δυνατότητα της έκδοσης του βιβλίου αυτού να
εμπνεύσει τους ίδιους τους Έλληνες ομογενείς και ευρύτερα τους απανταχού Έλληνες
ενισχύοντας την επικοινωνία μεταξύ ελληνικών κοινοτήτων και της Ελλάδας.
Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι σήμερα,
καθώς στην μνήμη όλων μας είναι η Καταστροφή της Σμύρνης το 1922 και μαζικός
εκπατρισμός 1,5 εκατομμυρίων Ελλήνων,

υποχρέωση μας είναι η διαφύλαξη της μνήμης αυτής, και η διαρκής και συνεπής μετατροπή της σε αυτοσυνειδησία, αλληλεγγύη,
εγρήγορση και ψυχικό θάρρος.
Η ομάδα θεάτρου «Playback Ψ» αποτελεί
την πρώτη επαγγελματική ομάδα του βιωματικού-διαδραστικού θεάτρου Playback
στην Ελλάδα και δημιουργήθηκε το 2004
από τον ψυχίατρο, δραματοθεραπευτή και
σκηνοθέτη, Λάμπρο Γιώτη,. Ήδη διοργανώθηκαν πολλές παραστάσεις Playback, είτε
δια ζώσης είτε διαδικτυακά, για Έλληνες
μεταπολεμικούς πρόσφυγες ή μετανάστες
πρώτης και δεύτερης γενιάς που ζουν στην
Ουγγαρία, τη Γερμανία, την Ελβετία, τη Νότια Αμερικ,ή όπως και για παλιννοστούντες.
Το υλικό που καταγράφηκε κατά την διάρκεια διαδικτυακών παραστάσεων το έτος
2021 αποτέλεσε τη βάση για τη συγγραφή
αυτής της συλλογικής έκδοσης, με επιμέλεια
της ψυχοθεραπεύτριας ψυχοδράματος, θεατρολόγου και ηθοποιού Βέρας Λάρδη.
Συντονιστής της παρουσίασης ήταν ο δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Γιώργος
Γιανναράκος, ενώ στους ομιλητές περιλαμβάνονταν ο Δημήτρης Μπέγιογλου (κλινικός ψυχολόγος και εκπαιδευτής θεάτρου
Playback), η Δρ. Μπετίνα Ντάβου (καθηγήτρια γνωστικής ψυχολογίας, Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ), η Δρ. Σμαρούλα
Παντελή́ (ψυχολόγος, ψυχοδραματίστρια),
ο Γιώργος Παπαδάτος (διευθυντής Προγράμματος Νεοελληνικών Σπουδών στο
Πανεπιστήμιο του Τορόντο - Scarborough
College) ο Σπύρος Αγκάρντι (δημοσιογράφος, διευθυντής Ελληνικού Ινστιτούτου
Ουγγαρίας), ο Κωνσταντίνος Παλαμήδης
(σκηνοθέτης και καθηγητής Θεάτρου στο
Εθνικό Πανεπιστήμιο των Τεχνών της Βενεζουέλας), η Δρ. Χριστίνα Τσαρδίκου (ιατρός, πρόεδρος της Ελληνικής Πολιτιστικής
Οργάνωσης “Νόστος” στην Αργεντινή) και
η κα Β. Λάρδη. Κατά την παρουσίαση του
βιβλίου αναγνώσθηκαν αποσπάσματα από
ηθοποιούς της ομάδας θεάτρου «Playback
Ψ» και προβλήθηκαν βιντεοσκοπημένα
στιγμιότυπα από παραστάσεις.
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Κεντρική Ομιλία του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας στο 19ο Φεστιβάλ Αφρικανικού Πολιτισμού
Την προσήλωση της Ελλάδας στην πολύπλευρη και συστηματική ανάπτυξη των
σχέσεών της με χώρες της Αφρικανικής
ηπείρου και στους στενούς δεσμούς που
αναπτύσσει με αυτές, ειδικά τα τελευταία
χρόνια, καθώς και στον ρόλο και τη συνεισφορά της ελληνικής Ομογένειας, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αποδήμου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κ.
Ιωάννης Χρυσουλάκης, απευθυνόμενος
ως κεντρικός ομιλητής στο 19ο Φεστιβάλ
Αφρικανικού Πολιτισμού που διοργανώθηκε στην Πρεσβευτική κατοικία της Νοτίου Αφρικής στην Αθήνα, στις 24 και 25
Σεπτεμβρίου.
Ο κ. Χρυσουλάκης αναφέρθηκε στους
ιστορικούς δεσμούς της Ελλάδας με την
Αφρικανική ήπειρο και τον ρόλο «γέφυρας» συνδεσιμότητας της Μεσογείου στο
παρελθόν αλλά και σήμερα. Τα τελευταία
χρόνια, τόνισε, η ελληνική κυβέρνηση έχει
αναλάβει συστηματικές προσπάθειες για
τη δημιουργία στενότερων σχέσεων με την
Αφρικανική ήπειρο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις τεράστιες δυνατότητες και τον
δυναμισμό της. Απέναντι δε στις υφιστάμενες προσκλήσεις, ιδίως εκείνων που συνδέονται με την επισιτιστική ασφάλεια, την κλιματική κρίση, την δημόσια υγεία και άλλες
αναπτυξιακές ανάγκες των αφρικανικών

εθνών (που επιδεινώθηκαν πρόσφατα
από τον πόλεμο στην Ουκρανία), η Ελλάδα στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, την
πολιτική σταθερότητα και την προαγωγή
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις χώρες
της Αφρικανικής ηπείρου. Σε πολυμερές
επίπεδο, Η Ελλάδα παραμένει σταθερός
υποστηρικτής της ενίσχυσης των σχέσεων της ΕΕ με την Αφρικανική ήπειρο. Σε
διμερές επίπεδο, η ενεργή παρουσία της
ελληνικής διπλωματίας στην Αφρικανική
ήπειρο, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία έτη, το
άνοιγμα περισσότερων Πρεσβειών και διπλωματικών Αρχών εκεί, η οργάνωση επισκέψεων υψηλού επιπέδου, η συστηματική δωρεά εκατομμυρίων δόσεων εμβολίων
και η χρηματοδότηση πολλών αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων σε πολλές
περιοχές της ηπείρου, αντικατοπτρίζουν το
ενδιαφέρον και τη δέσμευσή της Ελλάδας
για την Αφρική. Σημαντικός είναι επίσης ο
ρόλος του Ελληνορθόδοξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής στην
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με ιστορία δύο
χιλιάδων ετών στην Αίγυπτο και στην Αφρικανική ήπειρο.
Ο κ. Χρυσουλάκης αναφέρθηκε, επίσης,
στον σημαίνοντα ρόλο των ελληνικών Κοινοτήτων στην Αφρική για την κοινωνική
και οικονομική ανάπτυξη κρατών που τις

Συμμετοχή του ΓΓ Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας, Γιάννη Χρυσουλάκη
σε επιστημονική ημερίδα για τη
Μικρασιατική Καταστροφή στη Λυών
Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης Χρυσουλάκης συμμετείχε διαδικτυακά και απηύθυνε
εναρκτήρια ομιλία στην επιστημονική Ημερίδα που διοργάνωσε ο
Ελληνο-Γαλλικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Δευκαλίων» στη Λυών της
Γαλλίας. Η Ημερίδα ήταν αφιερωμένη στη Μικρασιατική Καταστροφή, με αφορμή τη συμπλήρωση
ενός αιώνα από την τραγωδία και
τελούσε υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
Το επιστημονικό συνέδριο υλοποιήθηκε σε
συνεργασία με μια σειρά έγκριτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων από την Ελλάδα και
τη Γαλλία – το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο
της Λυών (Université Lumière-Lyon-II), το
Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικών και Μεσογειακών Σπουδών (Maison de l'Orient et de
la Méditerranée), το Πανεπιστήμιο Νίκαιας
(Université Côte-d'Azur) και το Ερευνητικό
Κέντρο για τη Μετανάστευση και την Κοινωνία (Unité de Recherche Migrations et
Sociéte)́.
Στην ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας επεσήμανε ότι η Μικρασιατική Καταστροφή,
«ο διωγμός, ο πόνος, οι αλησμόνητες πατρίδες και η προσφυγιά έχουν βάλει βαθιά
τη σφραγίδα τους στην ελληνική κοινωνία και αποτελούν συστατικά στοιχεία της
εθνικής μας ταυτότητας και συνείδησης».

Υπογράμμισε ότι «η τραγωδία της Μικράς
Ασίας οδήγησε στον εμπλουτισμό της ελληνικής κοινωνίας, στο μπόλιασμα της μητροπολιτικής Ελλάδας με το δυναμισμό, την
εφευρετικότητα και τα πολιτιστικά στοιχεία
των προσφύγων», οι οποίοι «ρίζωσαν και
χάρισαν νέα οικονομική, δημογραφική και
πολιτιστική πνοή σε πολλές περιοχές της
χώρας». Υπενθύμισε, επίσης, ότι «ένας
σημαντικός αριθμός Ελλήνων Μικρασιατών προσφύγων βρήκαν καταφύγιο και μια
νέα πατρίδα στη Γαλλία, που τους υποδέχτηκε, τους έτεινε φιλικά το χέρι και τους
περιέθαλψε». Τέλος, ο κ. Χρυσουλάκης
συνεχάρη τον Ελληνο-Γαλλικό Πολιτιστικό
Σύλλογο «Δευκαλίωνα» για την αξιέπαινη
πρωτοβουλία του, καθώς και για την εικοσιπενταετή πολιτιστική του δράση στη Λυών,
δια της οποίας «συμβάλει στη διάδοση της
ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού, ενώ παράλληλα φέρνει
τους δύο λαούς πιο κοντά και προάγει τις
διμερείς σχέσεις».

φιλοξενούν και την προώθηση της αμοιβαίας φιλίας και συνεργασίας. Χαρακτηριστικά
αναφέρθηκε στην εμβληματική συμβολή
του Γιώργου Μπίζου, ένθερμου προασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στενού φίλου και νομικού υπερασπιστή του
Nelson Mandela, ο οποίος αντιτάχθηκε στο
καθεστώς του απαρτχάιντ και συνέβαλε στη
διαμόρφωση του νέου Συντάγματος της Νότιας Αφρικής. Σημείωσε, επίσης, την πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας για την
προβολή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα,

του ντοκιμαντέρ “George Bizos Icon”
στο Φεστιβάλ ντοκιμαντέρ «Πέρα
από τα Σύνορα» στο Καστελόριζο
τον Αύγουστο τ.ε., με την συμμετοχή
εκπροσώπων της Πρεσβείας της Νοτίου Αφρικής και του Nelson Mandela
Foundation. Η προβολή του ντοκιμαντέρ, υπενθύμισε από το ακριτικό
Καστελόριζο στην εσχατιά της Ευρώπης, τις διαχρονικές και οικουμενικές αξίες της Δημοκρατίας, εν μέσω
μάλιστα αυξανόμενων και συνεχιζόμενων απειλών που επιδιώκουν να
υπονομεύσουν, να περιορίσουν ή να
επαναπροσδιορίσουν αυτές τις αξίες, μέσα από νέα τείχη αυταρχισμού,
εθνικισμού, ιστορικού αναθεωρητισμού και
μισαλλοδοξίας.
Στις συμμετέχουσες χώρες στο 19ο Φεστιβάλ Αφρικανικού Πολιτισμού περιλαμβάνονταν η Αίγυπτος, Αλγερία, Γκάμπια, Γκάνα,
Ακτή του Ελεφαντοστού, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Κένυα, Λ.Δ. Κονγκό, Λιβύη, Μαδαγασκάρη, Μαρόκο, Ν. Αφρική, Νιγηρία, Ουγκάντα, Σενεγάλη, Σεϋχέλλες, Σουδάν και
Τανζανία.

Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας, Γ. Χρυσουλάκης μιλά
για τη συμβολή της Ομογένειας
στο 12ο Capital Link Forum
Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης
Χρυσουλάκης, συμμετείχε στο πάνελ
συζήτησης με θέμα «Η Συμβολή της
Ομογένειας» στο πλαίσιο του “12th
Annual Capital Link Sustainability
Forum” με τίτλο «Can Sustainability
Prevail Over Geopolitics – Μπορεί
η βιωσιμότητα να υπερισχύσει της
γεωπολιτικής;», το οποίο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας
Αττικής, στην Αθήνα, στις 28 Σεπτεμβρίου
2022.
Ο κ. Χρυσουλάκης αναφέρθηκε, αρχικά,
στην πολυδιάστατη και δραστήρια εξωτερική πολιτική που ασκεί η ελληνική κυβέρνηση, με «θετική ατζέντα» και θεμελιώδη προτεραιότητα το σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο,
το Δίκαιο της Θάλασσας και το ευρωπαϊκό
κεκτημένο. Στο πλαίσιο αυτό, η σύναψη
Συμφωνιών Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας και Στρατηγικής Συνεργασίας, όπως
πρόσφατα με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία, δημιουργεί γέφυρες, ενδυναμώνει τις διεθνείς
σχέσεις της και θωρακίζει τη χώρα. Η Ελλάδα είναι σταθερά προσηλωμένη στην αρχή
της ειρηνικής επίλυσης των διεθνών διαφορών και επικεντρώνει τις προσπάθειές της
ώστε να συμβάλλει στην περιφερειακή και
διεθνή ειρήνη και σταθερότητα, διαφυλάσσοντας, παράλληλα τα κυριαρχικά της δικαιώματα και συμφέροντα.
Ο κ. Χρυσουλάκης αναφέρθηκε, επίσης, στο
θεσμικό ρόλο της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Όπως τόνισε, σταθερή επιδίωξή μας
είναι να εξασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση και την ενίσχυση

των δεσμών με την Ομογένεια σε ολόκληρο
τον κόσμο, η διατήρηση και ενίσχυση της
πολιτιστικής ταυτότητας και της ελληνικής
γλώσσας ως βασικού της στοιχείου, καθώς
και η αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων των Ομογενών, τόσο στο πλαίσιο της
αναπτυξιακής και μεταρρυθμιστικής πορείας της χώρας, όσο και της προάσπισης των
εθνικών μας δικαίων. Στο πλαίσιο αυτό, ο
κ. Χρυσουλάκης τόνισε το σημαντικό έργο
και τις πολυάριθμες δράσεις που αναπτύσσει η Γενική Γραμματεία, σε συνεργασία με
πλήθος φορέων, έχοντας πάντα ως οδηγό
τους δύο συμπληρωματικούς πυλώνες του
έργου της, την Ομογένεια και την προβολή
του σύγχρονου αφηγήματος της χώρας μας
στη διεθνή κοινή γνώμη.
Στο πάνελ συμμετείχαν, επίσης, ο Γενικός
Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Ιωάννης Σμυρλής, ο
Πολιτειακός Γερουσιαστής του Rhode Island
και Πρόεδρος της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού (ΠαΔΕΕ), Λεωνίδας Ραπτάκης, ο Πρόεδρος της
Ελληνικής και Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης, Βασίλης Παπαστεργιάδης, και η
Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Capital Ship
Management Corp., Νίκη Καλογηράτου.
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myPROPERTY και τέλος η ταλαιπωρία για τις κληρονομιές
myProperty.

Του Γιώργου Κούρου
Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τις
ηλεκτρονικές δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, αφού από τα μέσα του επόμενου μηνός και ύστερα από αρκετές αναβολές αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η νέα
εφαρμογή της ΑΑΔΕ.
Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκληρώνει τις επόμενες
ημέρες όλες τις παρεμβάσεις που ήταν αναγκαίες, ύστερα και από τις εισηγήσεις των
συμβολαιογραφικών συλλόγων, για να γίνει
η εν λόγω νέα πλατφόρμα πιο εύχρηστη,
ώστε οι σχετικές διαδικασίες να ολοκληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το νέο καθεστώς θα απαλλάξει όσους κληρονομούν ακίνητα ή κινητά περιουσιακά
στοιχεία από την ταλαιπωρία, αφού όλη η
διαδικασία θα γίνεται μακριά από τις εφορίες, μόνο ηλεκτρονικά, όπως άλλωστε ισχύει για αγοραπωλησίες, γονικές παροχές και
δωρεές. Απαραίτητη φυσικά προϋπόθεση
για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι
όπως οι κληρονόμοι προσκομίζουν στους
συμβολαιογράφους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία πολύ σύντομα και
αυτά θα μπορούν να αναζητηθούν ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι από τον
Οκτώβριο όλες οι υποθέσεις κληρονομιών,
κινητών ή ακινήτων, θα διεκπεραιώνονται
«εξπρές» ηλεκτρονικά από τα γραφεία των
συμβολαιογράφων μέσω της πλατφόρμας

Επισημαίνεται ότι τα απαραίτητα, μεταξύ
άλλων, δικαιολογητικά είναι σήμερα τα εξής:
• α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου,
• β) αντίγραφο διαθήκης,
• γ) κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της

H ΠτΔ στο«Athens Democracy
Forum 2022»: Να θωρακίσουμε
την Δημοκρατία απέναντι στις
οπισθοδρομικές φωνές
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου κήρυξε την έναρξη
των εργασιών του 10ου ετήσιου διεθνούς συνεδρίου του
«Athens Democracy Forum
2022», το οποίο τελεί υπό
την αιγίδα της και διοργανώνεται σε συνεργασία με τους
New York Times.
Κατά την ομιλία της, η κυρία
Σακελλαροπούλου
τόνισε ότι «Η δημοκρατία
παραμένει ο αξεπέραστος πολιτικός και
κοινωνικός μας ορίζοντας, το πλαίσιο
αναφοράς και διαμόρφωσης της συνείδησής μας και της σχέσης μας με τους
άλλους».
Επισήμανε, επίσης, ότι «Συνιστά το βαθύ
και ανθεκτικό κοινό μας βίωμα, στην Ευρώπη και τον αναπτυγμένο κόσμο, στο οποίο
στηρίζεται έλλογα η συνύπαρξή μας, ο ίδιος
ο πολιτισμός μας».
Ωστόσο, παρατήρησε ότι «η δημοκρατία
δεν αναφέρεται μόνο στον ορθό λόγο και
τη διαδικαστική ή τυπική νομιμότητα. Δεν
αποτελεί απλά θέμα σύμβασης και τύπων.
Προϋποθέτει και το δημοκρατικό πάθος και
συναίσθημα, το οποίο μας κινητοποιεί και
δυναμώνει την πίστη μας σε αυτή». Στο ίδιο
πλαίσιο, σημείωσε ότι «αυτή τη δημοκρατία
του συναισθήματος, που συνδέεται άμεσα
με την ευρύτερη θέαση της κοινωνίας ως
τόπου ελευθερίας και ισότητας, έχει έρθει
η ώρα να τη θωρακίσουμε, υλικά και πνευματικά, απέναντι στις οπισθοδρομικές και
αντιδραστικές φωνές».
Όπως είπε, «η δημοκρατία, ως αυτονόητος
και καθολικός τρόπος ύπαρξής μας, που
συναρθρώνει το ιδιωτικό με το δημόσιο και
το κοινωνικό με το πολιτικό, καλείται να επινοήσει ξανά τον εαυτό της. Να επανασυνδεθεί με την ιδρυτική της ορμή, διατηρώντας
το πλούσιο και πολύτιμο για όλους μας κεκτημένο της».
Ειδική
αναφορά
έκανε
και
στον

ψυχροπολεμικό διχασμό, που επιστρέφει
με όρους θερμής σύγκρουσης, και υποστήριξε ότι «η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία
δεν αποτελεί μόνο μια κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και προσβολή της
εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας μιας
ανεξάρτητης χώρας. Υποδηλώνει την ευθεία και ολομέτωπη αμφισβήτηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας και των ευρωπαϊκών
αξιών».
Περιγράφοντας τις δυσκολίες της σύγχρονης εποχής υπογράμμισε ότι «ζούμε δίχως
άλλο σε μια περίοδο κρίσεων και αλλαγών.
Μια νέα κανονικότητα αναδύεται και εμπεδώνεται, ανατρέποντας την αισιοδοξία που
επικρατούσε στις αρχές του αιώνα» και
πρόσθεσε ότι «η παγκόσμια οικονομική
κρίση διεύρυνε τις ανισότητες και ανέδειξε
το αίτημα της αποτελεσματικής προστασίας
των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η
πανδημία δοκίμασε τα σωματικά και ψυχικά
μας όρια, σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία περιορισμών στις ελευθερίες μας. Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα μας έφερε
ενώπιον του ανθρωπιστικού μας καθήκοντος και της ανάγκης χάραξης μιας κοινής
ευρωπαϊκής πολιτικής της αλληλεγγύης και
της ευθύνης. Τα ακραία φυσικά φαινόμενα
και οι καταστροφές καταδεικνύουν, με βαρύ
κόστος, ότι η αναβλητικότητά μας απέναντι
στην κλιματική αλλαγή θα είναι μοιραία για
όλον τον πλανήτη. Η ενεργειακή κρίση σήμερα απειλεί τις πιο βασικές υλικές προϋποθέσεις της διαβίωσής μας».

•

•

•
•
•
•

αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής
περί του είδους και του βαθμού συγγενείας προς τον κληρονομούμενο,
δ) πιστοποιητικό του γραμματέα του
Ειρηνοδικείου περί μη δημοσιεύσεως
νεότερης διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης στην περίπτωση της εξ
αδιαθέτου διαδοχής,
ε) δημόσιο έγγραφο από το οποίο να
προκύπτει η ηλικία του επικαρπωτή,
όταν για τον προσδιορισμό της αξίας
λαμβάνεται υπόψη η ηλικία αυτού,
στ) έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίου,
ζ) τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη
μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης,
η) αποδεικτικά χρεών της κληρονομιάς,
θ)
λοιπά
κατά
περίπτωση
δικαιολογητικά.

•
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η όλη διαδικασία
θα ολοκληρωθεί ψηφιακά σε 9 βήματα:
1. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό του κληρονόμου.
2. Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα
του κληρονόμου στο myTaxisnet.
3. Ο κληρονόμος αποδέχεται τη δήλωση.
4. Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και
βεβαιώνεται, όταν προκύπτει o φόρος.
5. Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.
6. Ο κληρονόμος πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking).
7. Το TAXIS ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου.
8. Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται
στο myPROPERTY για συμβολαιογράφο και κληρονόμο.
9. Ο συμβολαιογράφος αναρτά τη συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς στο myPROPERTY.
10.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι όσον αφορά τις
δόσεις στις οποίες μπορεί να καταβληθεί ο
φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών
παροχών, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
προβλέπονται τα εξής:
• α) Ο φόρος που προκύπτει βάσει αρχικής ή εμπρόθεσμης τροποποιητικής
δήλωσης καταβάλλεται σε 12 ίσες

•

•

•

διμηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των
500 ευρώ, πλην της τελευταίας. Αν ο
κληρονόμος/δωρεοδόχος/τέκνο είναι
ανήλικος, ο αριθμός των δόσεων διπλασιάζεται, με την προϋπόθεση ότι
κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των
500 ευρώ, πλην της τελευταίας.
β) Μετά την υποβολή εκπρόθεσμης
τροποποιητικής δήλωσης ή μετά τον
έλεγχο, ο φόρος καταβάλλεται εντός
30 ημερών από την κοινοποίηση της
πράξης διορθωτικού προσδιορισμού.
γ) Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής
απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ο
φόρος καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις.
δ) Στην περίπτωση δωρεάς-γονικής
παροχής χρηματικών ποσών και κινητών, ο φόρος καταβάλλεται εντός
3 ημερών από την υποβολή της δήλωσης ή από την έκδοση της πράξης
διοικητικού προσδιορισμού του φόρου
αντίστοιχα.

•
Από την άλλη πλευρά, απαλλάσσεται από
τον φόρο κληρονομιάς (και όχι από τον
φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής) η χρηματική κατάθεση σε τράπεζα σε ευρώ ή σε
ξένο νόμισμα στο όνομα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων από κοινού, καθώς και οι
κοινοί λογαριασμοί λοιπών χρηματοπιστωτικών προϊόντων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ανεξάρτητα από την κατοικία των
συνδικαιούχων, μετά τον θάνατο οποιουδήποτε εξ αυτών, για όλους τους επιζώντες
συνδικαιούχους, στους οποίους περιέρχεται αυτοδίκαια, και μέχρι τον τελευταίο από
αυτούς. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει για
χρηματικές καταθέσεις και λογαριασμούς
που τηρούνται σε μη συνεργάσιμα στον φορολογικό τομέα κράτη.

ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα
νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματά
της εφόσον παραστεί η ανάγκη
Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί, τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα
της εφόσον παραστεί η ανάγκη,
αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών αναφορικά με τη συνεδρίαση
του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας.
«Η Τουρκία έχει κάθε δικαίωμα
να υπερασπίζεται με κάθε νόμιμο
μέσο τα συμφέροντα της, υπό την
βασική αίρεση ότι αποδέχεται τους
κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Δεν
έχει, όμως, κανένα δικαίωμα να παραβιάζει
κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και να απειλεί
την Ελλάδα με πόλεμο (casus belli)», τονίζεται στην ανακοίνωση και υπογραμμίζεται

πως «η Ελλάδα δεν προβάλει καμία διεκδίκηση έναντι της Τουρκίας. Τάσσεται υπέρ
του διαλόγου στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Θα υπερασπιστεί, όμως, τα νόμιμα
συμφέροντα και δικαιώματα της εφόσον
παραστεί η ανάγκη».

Σεπτεμβρίου 30, 2022 | Ελληνικός Tύπος

Cloud Region από την Google στην Ελλάδα - Επένδυση
2,2 δισ. ευρώ και 20.000 νέες θέσεις εργασίας
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων,
ώστε αυτές να μπορούν να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις της εποχής»,
υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.
Επενδυτικά σχέδια, ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αναμένεται
να δημιουργήσουν περί τις 20.000 καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας έως το
2030 παρουσίασε η Google μέσω της
δημιουργίας της πρώτης Google Cloud
Region στην Ελλάδα και την ευρύτερη
νοτιοανατολική Ευρώπη σε εκδήλωση
στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιαρχος παρουσία του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη.
«Οι επενδύσεις, ειδικά σε τομείς αιχμής,
αποτελούν πάντα αδιαπραγμάτευτη και
σταθερή μας προτεραιότητα. Όχι μόνο γιατί
δημιουργούν εθνικό πλούτο και νέες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας, αναστέλλοντας το brain drain, δημιουργώντας μία νέα
τάση επιστροφής νέων στην πατρίδα μας,
αλλά γιατί ταυτόχρονα αυτές οι επενδύσεις
κινητοποιούν και εκσυγχρονίζουν συνολικά
την επιχειρηματική δράση. Ενώ, ταυτόχρονα, αναβαθμίζουν και την πατρίδα μας στον
παγκόσμιο χάρτη αξιοποίησης διεθνών
κεφαλαίων», τόνισε κατά την ομιλία του ο
Πρωθυπουργός.
«Η ψηφιακή εξέλιξη μπορεί να γίνει ένα
πραγματικό εφαλτήριο προόδου για τη
χώρα μας. Είναι οδηγός για το αύριο, το
οποίο είναι ήδη εδώ. Ένα καλύτερο αύριο
για την κοινωνία και την οικονομία, αρκεί
όμως να έχει όραμα, προσανατολισμό και
σχέδιο. Δεν έχω κρύψει, από την πρώτη
στιγμή που ο ελληνικός λαός μας ανέθεσε
την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας,
το όραμά μου για ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα
της πατρίδας μας. Και βασικός πυλώνας
αυτού του εθνικού σχεδίου είναι το σχέδιό
μας "Ελλάδα 2.0". Είναι ενεργός πυρήνας
του οικονομικού μετασχηματισμού της χώρας. Και με πολύ μεγάλη χαρά διαπιστώνω
ότι και η Google, αλλά και πολλές επιχειρήσεις του κλάδου, συντάσσονται προς αυτές
τις κατευθύνσεις», σημείωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
«Άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα των
σημαντικών επιχειρηματικών σχεδίων
που έγιναν πράξη τα τελευταία 3 χρόνια»
Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για μια επένδυση, η οποία, «είναι ένας ακόμα κρίκος στην
αλυσίδα των σημαντικών επιχειρηματικών
σχεδίων που δεν έμειναν στα λόγια, αλλά
έγιναν πράξη τα τελευταία τρία χρόνια».
«Ο δρόμος βέβαια, το γνωρίζετε καλά, δεν
στρώθηκε από μόνος του. Δόθηκαν πολλές
μάχες, καταπολεμώντας το θηρίο της γραφειοκρατίας, εκσυγχρονίζοντας το θεσμικό
και το ρυθμιστικό μας πλαίσιο, αλλάζοντας
νοοτροπίες, διορθώνοντας ιδιοτροπίες, εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο μέσα από μία ανάπτυξη η οποία
ξεπερνά και τις δικές μας προβλέψεις, ώστε
αυτός με την σειρά του να επιστρέψει πίσω
στις επιχειρήσεις τις οποίες ελαφρύνουμε με
περισσότερα φορολογικά κίνητρα, με μειωμένους φόρους, μειωμένες εισφορές, αλλά
δίνοντας και ακόμα πιο ενισχυμένα κίνητρα
για καινοτόμες επενδύσεις όπως αυτή που
ανακοινώνουμε σήμερα. Πρόκειται για μία
διαρκή, προωθητική, μεταρρυθμιστική διαδικασία προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό
της χώρας, του κράτους, αλλά και των ελληνικών επιχειρήσεων. Ειδικά, θα έλεγα, των

Adaire Fox-Martin: Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη διεύρυνση της
συνεργασίας
«Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη διεύρυνση της συνεργασίας, ώστε να αυξήσουμε
δραστικά και να επιταχύνουμε την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην
Ελλάδα. Όχι μόνο αυτό, αλλά θέλουμε να
ενισχύσουμε απευθείας την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χώρα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι εταιρείες και οργανισμοί εδώ,
στην Ελλάδα, μπορούν να αξιοποιήσουν
στο έπακρο αυτή την επένδυση. Και ότι οι
πολίτες της Ελλάδας είναι αυτοί που θα
ωφεληθούν από την αξία που θα αποφέρει
αυτή η Cloud Region», ανέφερε στην τοποθέτησή της η Πρόεδρος του Google Cloud
International, Adaire Fox-Martin.
Π. Αντωνάκου: Η Ελλάδα έχει πετύχει
αξιοσημείωτη πρόοδο στον ψηφιακό
μετασχηματισμό
«Η Ελλάδα έχει πετύχει αξιοσημείωτη πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της,
γεγονός που προκύπτει και από τη σαφή
δέσμευση ολόκληρης της ελληνικής κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού
σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτός είναι και ο
λόγος που βρισκόμαστε εμείς εδώ σήμερα,
για να αναλάβουμε μία νέα δέσμευση με
στόχο τη στήριξη και την επιτάχυνση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης
στην Ελλάδα», δήλωσε κατά την εκδήλωση
η Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια της
Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Google Cloud Region: Η ταυτότητα της
επένδυσης
Η Google ανακοίνωσε την απόφασή της
να επενδύσει στην Ελλάδα για τη δημιουργία της πρώτης Google Cloud Region στη
χώρα μας και στην ευρύτερη νοτιοανατολική Ευρώπη. Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε
περιφερειακό κόμβο για την παροχή υπηρεσιών Cloud, αφενός διότι δεν θα απαιτείται
η χρήση υποδομών και δικτύων που βρίσκονται στη δυτική, βόρεια ή νότια Ευρώπη, και αφετέρου διότι οι δυνατότητες που
αναπτύσσονται στη χώρα μας θα μπορούν
εξυπηρετούν επιχειρήσεις, οργανισμούς και
άλλους χρήστες στην ευρύτερη περιοχη.
Σε μία εποχή που ολοένα και μεγαλύτερος
όγκος εργασιών μεταφέρεται στο Cloud,
στο πλαίσιο της εν εξελίξει «4ης βιομηχανικής επανάστασης», η επένδυση της Google
στην Ελλάδα συμβάλλει στον περαιτέρω
εκσυγχρονισμό, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της καινοτομίας της ελληνικής οικονομίας. Θα επιτρέψει,
παράλληλα, την καλύτερη αξιοποίηση του
εργατικού δυναμικού υψηλής κατάρτισης
που διαθέτει η χώρα και την αντιστροφή του
brain drain.
Μία Cloud Region, η οποία βασίζεται σε φυσικές υποδομές υψηλής τεχνολογίας όπως
data centers και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα,
ουσιαστικά αποτελεί μία περιοχή παροχής
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (Cloud)
προς επιχειρήσεις κάθε μεγέθους αλλά και
τον δημόσιο τομέα.
Κάθε Region έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει με εξαιρετικά μικρό χρόνο απόκρισης
πληθώρα παροχών, όπως η αποθήκευση,

οργάνωση, ανάλυση και ταχεία ανάκτηση
δεδομένων, υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης. Κατ' αυτόν τον
τρόπο βελτιώνει δραστικά τη διεκπεραίωση
σύνθετων εργασιών, όπως η ταχεία εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η
παραγωγή πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας,
το gaming υψηλών απαιτήσεων και η ψηφιακή μηχανοργάνωση.
Σύμφωνα με μελέτες που εκπονήθηκαν
μετά από παραγγελία της Google, η επένδυση για τη δημιουργία του Google Cloud
Region θα αποφέρει 2,2 δισεκατομμύρια
ευρώ στην ελληνική οικονομία έως το 2030
και θα συμβάλει στη δημιουργία περισσότερων από 19.400 θέσεων εργασίας κατά το
ίδιο διάστημα.
Τρίπτυχο συνεργασίας Ελλάδας - Google
Πέραν της δημιουργίας Cloud Region, και
σε συνέχεια της πολύπλευρης παρουσίας
της στην Ελλάδα, η Google θα προχωρήσει στην ίδρυση δύο Κέντρων Αριστείας
(Centres of Excellence) στη Θεσσαλονίκη
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και την Πάτρα, σε συνεργασία με την
Deloitte, τα οποία θα είναι αφιερωμένα στην
τεχνητή νοημοσύνη και την αειφορία.
Κύριος στόχος θα είναι η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για την ταχύτερη επίτευξη
στόχων που συνδέονται με την αειφόρο
ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα στις προκλήσεις που προκαλεί η κλιματική κρίση.
Η Google ανακοίνωσε επιπλέον τη συνέχιση και εμβάθυνση της συνεργασίας της
με το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να γίνουν ψηφιακά επισκέψιμα για όλους, έργα
σύγχρονης τέχνης μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας Google Arts & Culture.
Ταυτόχρονα, η Google απηύθυνε ανοιχτή
πρόσκληση σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Κοινωνικές Επιχειρήσεις για συμμετοχή σε εκπαιδευτικό και χρηματοδοτικό
πρόγραμμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, που αποβλέπει στην υποστήριξη όσων αναπτύσσουν περιβαλλοντικά
βιώσιμες δράσεις, όπως ο οικολογικός
τουρισμός.

Κυρ. Μητσοτάκης: Η ιστορία
διδάσκει ότι όποιος παραβιάζει
σύνορα τιμωρείται
Αυστηρό μήνυμα αποφασιστικότητας
έστειλε στην Τουρκία ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Σκαραμαγκά όπου παραβρέθηκε και απηύθηνε χαιρετισμό στην τελετή ονοματοδοσίας και ένταξης στο Πολεμικό Ναυτικό
του νεότευκτου Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) «ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ».
Ο πρωθυπουργός τόνισε με κατηγορηματικό τρόπο απευθυνόμενος στην
Τουρκία χωρίς να την κατονομάσει,
πως η ιστορία διδάσκει "ότι όποιος παραβιάζει τελικά τα σύνορα τιμωρείται"
ενώ προειδοποίησε ότι "στον 21ο αιώνα δεν χωρούν αυτοκρατορικά οράματα
άλλων εποχών. Πολύ περισσότερο, δεν
έχουν θέση κάθε λογής επίδοξοι τοπικοί
ταραχοποιοί".
Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι τα προβλήματα λύνονται ειρηνικά και με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο, και αυτό απαιτούν οι
δυο λαοί, "και είναι λάθος, μεγάλο λάθος,
κάποιοι να επιχειρούν να δηλητηριάζουν
την κοινή τους γνώμη, ανακαλύπτοντας
εχθρούς εκεί που απλά δεν υπάρχουν".
Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι "τα
σύνορά μας έχουν χρώμα γαλάζιο και όχι
γκρίζο" και υπογράμμισε την ενίσχυση του
Πολεμικού Ναυτικού που αποφάσισε η κυβέρνηση για το προσεχές διάστημα, ώστε
να ενισχύσουν την "ιερή αποστολή του
Π.Ν."
"Σε μία ιερή αποστολή, στην οποία σε λίγο
θα ενταχθούν τρεις νέες φρεγάτες Belharra,
τέσσερις αναβαθμισμένες φρεγάτες ΜΕΚΟ,
ανθυποβρυχιακά ελικόπτερα Romeo, ενώ
σύντομα αναμένονται και άλλες αποφάσεις
για την περαιτέρω ενίσχυση του Πολεμικού
μας Ναυτικού" είπε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός από τη Διοίκηση Ταχέων
Σκαφών, στην περιοχή του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά, τόνισε ότι η ασφάλεια
της Ελλάδας και των Ελλήνων βρίσκεται
σε καλά χέρια, ενώ προσέθεσε ότι κάθε
ελληνικό όπλο αποτελεί δύναμη ειρηνικής

αποτροπής, ασπίδα δυναμικής προστασίας
των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας
μας, αλλά και της διεθνούς νομιμότητος.
"Όμως, ταυτόχρονα και γέφυρα συνεννόησης μεταξύ των λαών της γειτονιάς μας. Κι
αυτό πλέον το αναγνωρίζει και το συμμερίζεται τόσο η Ευρώπη, όσο και οι υπερατλαντικοί μας σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ" είπε.
Τόνισε επίσης ότι το Πολεμικό Ναυτικό γίνεται πιο ισχυρό, όπως και η αεροπορία, με
τα 24 νέα μαχητικά Rafale, τα ανανεωμένα
F-16 Viper, το νέο Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης στην Καλαμάτα και ο Στρατός Ξηράς "που με μέθοδο και με σχέδιο εκσυγχρονίζει το σύνολο των μέσων του".
Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε με έμφαση
ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων
αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης,
προσθέτοντας ότι καρδιά των ΕΔ είναι οι
άνθρωποί τους, αυτοί που τιμούν τη στολή
αλλά και το εθνόσημο.
Καταλήγοντας επισήμανε ότι αυτό το οποίο
προέχει σήμερα είναι η άγρυπνη ετοιμότητα, η ατσάλινη ενότητα, και η ώριμη
αποφασιστικότητα.
"Αρχές που διαπερνούν τις δικές σας αθόρυβες καθημερινές πράξεις. Που αποτελούν όμως και τις πιο ηχηρές απαντήσεις
στα μεγάλα λόγια κάποιων άλλων" .
Μετά το πέρας της τελετής, ακολούθησε σύντομη ξενάγηση του Πρωθυπουργού στην
πυραυλάκατο, όπου είχε την ευκαιρία να
υπογράψει στο βιβλίο επισκεπτών, να χαιρετήσει το πλήρωμα και να ευχηθεί καλά
ταξίδια.
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Canada dropping all remaining COVID
border, travel measures as of Oct. 1
Canada’s remaining COVID-19 travel
measures, including the use of the
ArriveCAN app at the border, are being
dropped as of Oct. 1.
Federal minister made the announcement
the end to the measures in a news conference
on Monday morning, confirming the cabinet
order maintaining the border measures will
not be renewed when it expires on Sept. 30.
“Right now, the numbers and the
recommendations of experts clearly said the
border measures are no long necessary,”
said Prime Minister Justin Trudeau at a
separate news conference later in the day.
“As the situation changes we will continue to
monitor closely.”
The lifting measures include border vaccine
mandates, mandatory masking on planes
and trains, and testing and quarantine for
international travellers.
The feds say the current vaccination rates
and the overall COVID situation across
the country has allowed them to make the
change back to pre-pandemic normals.
This includes COVID modelling that the
government says “indicates that Canada
has largely passed the peak of the Omicron
BA.4 and BA.5 fuelled wave.”
Health Minister Jean-Yves Duclos warns
the pandemic is not over yet, but says the
import of cases into the country is minor
even when considering a projected fall wave
of the virus.
“What explains COVID-19 now, and what
will explain COVID-19 in the next few weeks,
is a domestic situation,” Duclos says. “That’s
where we need to focus our efforts.”
He adds the federal government still has
the option to bring some restrictions back if
necessary.
The changes on Saturday will mean foreign
nationals no longer need an approved
series of vaccinations to enter the country.
It also means Canada-bound travellers will
no longer be subject to random mandatory
COVID-19 tests.
The
requirement
for
unvaccinated
Canadians to isolate when they return to
the country and the mandatory use of the
ArriveCAN app will also end with the expired
order. The app will still exist and will remain
an option for those looking to speed up their
customs clearance.
All travellers are still “strongly recommended”
to wear high quality and well-fitted masks
while travelling on planes or trains, the

government says.
Poilievre takes credit for changes to
border measures
New Conservative leader Pierre Poilievre
tweeted following Monday’s announcement,
claiming the Trudeau government was
forced to act because of outside pressure
from his party and from Canadians.
“Liberals finally back down on the disastrous
ArriveCAN app, unscientific vaccine
mandates, and forced mask-wearing,” reads
the tweet. “None of the science changes
Oct. 1, but because of you Trudeau has to.”
Along with many Conservative MPs,
members of the Canadian tourism industry
have been continually calling for the borders
measures to be lifted.
A recent report from several Canadian
doctors, prepared by the Canadian Travel
and Tourism Roundtable, claims many of
the remaining border measures were not
effective at protecting Canadians.
Dr. David Carr, an emergency room
physician with the University Health
Network, said early in the pandemic travel
measures worked to flatten the curve along
with domestic lockdowns. But they failed
to stop variants from entering Canada and
are no longer effective now that Omicron is
being widely spread.
“Border restrictions are not necessary in a
society as highly vaccinated and has access
to readily available treatments,” said Carr.
“Studies have shown that these restrictions
have failed to prevent these variants of
concern from entering prospective countries
and may have only delayed the peak of the
wave by about three to four days.”
As of now, Canadians looking to travel to
the U.S. still need to be fully vaccinated and
provide proof of their vaccination status prior
to entering the country. There is no word yet
on whether the White House will follow suit
and move to scrap their remaining travel
measures.
The feds in Canada last extended public
health measures at borders on June 29.
On June 20, COVID-19 vaccine mandates
for domestic travel on planes and trains
and outbound international travellers were
suspended.
The Canadian government has also since
lifted COVID-19 vaccine mandates for
federally regulated workers, including those
in public service, the RCMP, and transport
workers, including truckers.

Ontario's first diverging diamond interchange
opens today. Here's how it works
Ontario's
first-ever
diverging
diamond
interchange
opens
to
drivers
Monday
morning, the Ministry of
Transportation confirmed.
The new interchange,
located
at
Glendale
Avenue and the Queen
Elizabeth Highway (QEW)
in Niagara, will open to
drivers on the morning of
Sept. 26.
According to the Ministry
of Transportation, the
interchange has been
installed to reduce gridlock
and improve traffic flow for
motorists getting on and
off the QEW at Glendale
Avenue.
It is supposed to accomplish this by
reconfiguring traffic lanes to allow for direct
access to all four directional highway ramps.
The diverging diamond interchange
eliminates the need for motorists to make

any left-hand turns when
entering or exiting the
highway by using a series
of interconnected crossover
lanes controlled by traffic
lights and highway signage.
"A
diverging
diamond
interchange provides easier
access and flow for traffic,
cyclists, and pedestrians,” the
ministry said in a statement
to CTV News Toronto earlier
this month.
"This interchange design
will reduce the number of
vehicle conflict points and
allow unrestricted access to
the QEW."
While diverging diamond
interchanges will be new to
drivers in Ontario, they have
been used in other places, like the U.S., for
years. There are currently two diverging
diamond interchanges in Canada, one in
Calgary and the other in Regina.

Ontario's minimum wage goes up this
weekend. Here's what you need to know
Ontario’s minimum wage goes up this
weekend.
As of Oct. 1, the provincial minimum wage
will increase by 50 cents to an hourly rate
of $15.50.
The 50 cent hike was first announced
by Ontario’s Minister of Labour Monte
McNaughton at an April news conference.
In 2018, Premier Doug Ford elected to freeze
minimum wage increases before they were
scheduled to rise to $15.00 in Jan. 2019.
Instead, the province landed on raising it 35
cents to $14.35 an hour.
Then, in Jan. 2022, it was raised to $15.00
an hour -- a year later than originally slated.
WHAT ABOUT SPECIALIZED WAGES?
Students will also see a 50 cent increase in
their wages come Oct. 1 -- from $14.10 to
$14.60 an hour.
The government notes that students of any
age (including students under the age of 18
years old) who are employed as homeworkers
must be paid the homeworker’s minimum
wage rather than the student’s.
Homeworkers,
which
the
Ontario
government defines as “employees who do

paid work in their own homes,” will see a 55
cent increase, with their wages going up to
$17.05 an hour.
Effective Jan. 1, 2022, the special minimum
wage rate that previously applied to certain
“liquor servers” was eliminated. They are
now paid the provincial minimum wage.
To learn more about changes to specialized
wages, click here.
WHAT HAPPENS IF I’M MID-PAY PERIOD
WHEN THE CHANGE OCCURS?
If a pay increase occurs partway through
your pay period, the province says that “the
pay period will be treated as if it were two
separate pay periods and the employee will
be entitled to at least the minimum wage that
applies in each of those periods.”
WILL ONTARIO’S MINIMUM WAGE
INCREASE IN 2023?
According to the province, minimum wage
rates stand to increase annually on Oct. 1.
The province says that if new rates are to
come into effect on Oct. 1, 2023, they will
publicly announce so on or before April 1,
2023.
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Trudeau visits N.L. town devastated by Ontario plans to extend life of Pickering
Fiona, says Ottawa 'will be there' to help
nuclear plant, eyes refurbishment
Justin Trudeau met Wednesday with
some of the distraught residents of Port
aux Basques, N.L., while getting a close
look at yet another coastal town shattered
on the weekend by post-tropical storm
Fiona.
Against a backdrop of collapsed houses
and heaps of smashed plywood and other
soaked debris, the prime minister listened
as some residents told of their harrowing
encounters with a storm that produced a
record-setting storm surge and shrieking
winds that reached 140 kilometres per hour
or more.
"I know that people will continue to work
hard to get their lives back together and
government will be there," Trudeau said after
his tour. "People are trying to get through
one day at a time."
Trudeau noted that Canadians have already
donated $10 million in disaster relief to the
Canadian Red Cross, and he confirmed
Ottawa would match that dollar figure. He did
not commit to any new funding, but Trudeau
said his government would extend the GST
filing deadline for affected companies.
"We know that with winter approaching,
they're going to need longer-term solutions,"
he said, referring to communities across the
East Coast left battered by Fiona. "That's
why the federal government will be there."
On Tuesday, Trudeau travelled to Prince
Edward Island and Nova Scotia to survey
similar scenes, but the destruction in
southwestern Newfoundland appears to be
on a bigger scale.
Earlier in the day, the Newfoundland and
Labrador government announced that
residents who lost homes or property during
Fiona can soon apply to a $30-million
provincial relief program, but officials
acknowledged that the funding likely won't
fully cover what is needed.
The province is open to making more
money available as the true financial impact
becomes clearer, Premier Andrew Furey
told reporters at the town council office in
Port aux Basques, where dozens of homes
were destroyed by Saturday's storm and one
woman died after being swept into the sea.
"We understand that this may not touch
everybody, but it's an attempt to get money
into people's pockets who need it the most in
this time of distress," Furey said.
Residents must apply to the program through
the Canadian Red Cross, and Furey said the
funds will be available as early as Monday
to help those who lack insurance or need
swift assistance while their claims are being
assessed. He encouraged people who slip

through the cracks to contact a provincial
helpline and explain their situation.
Meanwhile, residents of southwestern
Newfoundland continued Wednesday to dig
though the rubble of their former homes,
anxiously awaiting information about
whether insurance would cover their losses.
Many are wondering where they will stay for
the long term, after their homes were ripped
from their foundations and in some cases
washed away.
While the true number of displaced residents
isn't yet known, Furey said the province is
aware of 75 displaced households in Port
aux Basques and more than a dozen in
surrounding communities.
Through the relief program, the government
said $1,000 would be available for
every household whose members were
temporarily evacuated but are able to return
home by Sept. 30. Displaced households
whose members cannot return by Sept. 30
are eligible for $10,000.
Furey said $500,000 will go to the Red
Cross to assist people with relocation and
other personal needs. Another $500,000
will be split among affected communities.
Any extra money will go toward rebuilding
efforts, the premier added, though he noted
that the work would take time and require
co-ordination among levels of government
and affected residents.
The rebuilding process will also take into
consideration the likelihood of more frequent
intense storms in the future, Furey said, as
well as the wishes of many residents who
are now fearful of rebuilding or moving back
into homes so close to the coast.
Furey said he would like Trudeau to know
that Ottawa "needs to be here with financial
support" after the storm, which has been
"devastating" for people on the southwest
coast.
Canadian Armed Forces members were on
the ground in Newfoundland Wednesday
doing wellness checks and visiting some
small coastal communities that have been
isolated and without cellphone service since
Saturday's storm.

Toronto library hopes to educate
voters with new election website
The Toronto Public Library has launched
a new election website with the aim of
informing people about their options ahead
of the municipal vote on Oct. 24.
The site, Know Your Vote T.O., lets people
find out who is running in their ward and
where they stand on key issues through an
interactive map.
Information was gathered through questions
posed to all 197 candidates running for
council or mayor, the library said in a news
release, and focus on the following topics:
housing, community safety, taxes, climate

action, and getting around the city.
"An informed electorate and access to
unbiased information are both at the very
heart of democracy," said City Librarian
Vickery Bowles, in a statement.
"That's why it's so important that Toronto
Public Library, like public libraries
everywhere, continues to support a vibrant
democracy by supporting civic engagement
and providing access to information."
For more information about who is running
across the city, visit the library's website.

Ontario plans to extend the life of the
Pickering Nuclear Generating Station by one
year and is looking to see if it can refurbish
the plant to run for another 30 years in order
to fill an expected energy gap.
Energy Minister Todd Smith said he has
asked Ontario Power Generation to keep
the plant going until September 2026.
“Earlier this year at the government's
request, OPG reviewed their operational
plans and concluded that the station could
continue to safely generate emissions free,
reliable low-cost electricity,” Smith said
outside the plan.
The nuclear plant accounted for 14 per cent
of electricity generation in the province last
year.
The plan needs approval from the Canadian
Nuclear Safety Commission.
The province has also asked OPG to
examine whether Pickering is worth
refurbishing, a process that can see a plant
produce power for another 30 years.
Smith said OPG will be completing a
feasibility study exploring a long-term
extension that would require a complete
refurbishment. That study will be completed
over the next year, he said.
He said demand for electricity is high and will
only get higher with investments in electric
vehicles, electric arc furnaces in steel plants
and investment in general that would require
more electricity.
Without the extension of Pickering Nuclear,
there would be an electricity gap, he said.

“When we were exploring opportunities on
how we fill that gap is we've got an existing
asset here that has a proven track record of
providing safe and reliable electricity and
affordable electricity everyday, why not look
at extending that through September 2026,”
Smith said.
He also said keeping the plant operational
will save thousands of jobs in the interim.
Ontario's Independent Electricity System
Operator has sought procurements of
energy generation sources to address
supply as electricity demand increases.
Smith said the government has put out
requests for proposals to secure those
much-needed energy generators and that
the process remains ongoing.
The additional generation in the medium
term relies heavily on natural gas and there
are also some natural gas proponents on the
IESO's list of qualified long-term proponents
- even as the government seeks to end
reliance on it.
Due to natural gas, greenhouse gas
emissions from the electricity sector are
set to rise for at least the next two decades
and it isn't until about 2038 that the IESO
projects that net GHG reductions from
electric vehicles will offset the electricity
sector emissions.
Smith has asked the IESO to report back to
him this fall on exploring a moratorium on
new gas generation and a plan to get to zero
emissions in the electricity sector.

Bank of Canada to reveal
summaries of rate-decision
meetings starting next year
The Bank of Canada will start to publish
summaries of what happened at its meetings
to decide on monetary policy starting next
year, after a report from the International
Monetary Fund suggested a few ways the
bank could be more transparent about what
it does.
In a new report that reviews the transparency
practices at central banks around the world,
the IMF says the Bank of Canada "sets a
high benchmark for transparency."
The report also provided 10 recommendations
for improving transparency, including one to
"consider publishing a detailed summary
of monetary policy deliberations by the
Governing Council."
That's similar to what happens in the
United States, where the Federal Reserve
periodically publishes the minutes of their
two-day policy meetings several weeks after
the decision is announced. This is so the
public can have a better understanding of
the rationale for rate decisions, including the
opinions of those who may have disagreed
with the final one.
The most recent Fed minutes revealed
specific reasons the bank moved by 75
points and not the 50 that was widely
expected. They also revealed that some
members of the bank think another rate hike
of between 50 and 75 points is likely when
they next meet.
The Federal Reserve also releases
what's known as the "dot plot" — a visual

representation of interest rate level
predictions, at various points in the future.
The most recent dot plot showed most
policy makers think the Fed rate will go up to
almost five per cent next year, then there's a
range of opinions as to how far it will come
down and how fast.
Statements from Canada's central bank
on rate decision day never include such
projections, nor do they hint at how close
they were to making a different decision
than the one they announced.
Bank welcomes IMF's findings
The Bank of Canada says it has committed
to publishing such summaries about two
weeks after each rate decision starting in
January 2023.
But unlike what the Fed does, the summaries
won't provide attribution to individual council
members and won't record votes because
there are no votes in the bank's deliberation
process.
In response to the report, the Bank of
Canada said it welcomes the findings.
"The Bank is committed to constantly
enhancing our transparency," the bank
said in a formal statement. "While we
regularly assess and evolve our own
practices, including importantly through
comprehensive reviews of our monetary
policy framework every five years, we
also respond to feedback from external
stakeholders and take into account broader
trends in the central banking community."
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Μοσχαράκι γιουβέτσι
Ψητή γλυκοπατάτα με φέτα
•
•
•
•

(4 άτομα)
4 γλυκοπατάτες, καθαρισμένες
1/2 κουτ. Θαλασσινό αλάτι
1/2 φλιτζάνι αγνό παρθένο ελαιόλαδο

•
•
•

1 φλιτζάνι θρυμματισμένη φέτα
φρέσκο αλεσμένο πιπέρι
1/3 φλιτζάνι ψιλοκομμένο φρέσκο
κρεμμύδι ή κρεμμύδια

1. Προθερμαίνουμε το φούρνο
στους 425 Φαρενάιτ
2. Καρφώνουμε τις πατάτες
σας με ένα πιρούνι περίπου
4-5 φορές και τις τοποθετούμε
σε ένα φύλλο ψησίματος.
Πήτερ
3. Ψήνουμε μέχρι να μαλακώΜινάκης
σουν με το πιρούνι (περίπου
45-50 λεπτά).
4. Αφήνουμε 10 λεπτά να κρυώσουν αρκετά .
Χωρίζουμε τις κορυφές με ένα μαχαίρι και στη
συνέχεια πιέζουμε τα άκρα με τα δάχτυλά προς
τα μέσα. Στη συνέχεια ανοίγουμε έτσι ώστε να
μπορούμε να προσθέτουμε γαρνιτούρες.
5. Αλατίζουμε και ραντίζουμε με μπόλικο ελαιόλαδο, θρυμματισμένη φέτα. Προσθέτουμε
φρέσκο αλεσμένο πιπέρι και σχοινόπρασο.

Baked Sweet Potato With Feta
•
•
•
•

(serves 4)
4 sweet potatoes, skins scrubbed/
cleaned
1/2 tsp. sea salt
1/2 cup of extra-virgin olive oil

•
•
•

1 cup crumbled Feta
fresh ground pepper
1/3 cup chopped fresh chives or
scallions

1.
Pre-heat your oven to 425F
2.
Poke your potatoes with a fork about 4-5 times, place on a parchment-lined baking
sheet.
3.
Bake until fork-tender (approx. 45-50 minutes).
4.
Allow 10 minutes to cool down enough to handle. Split the tops with a knife then
pinch the ends with your fingers and push in to loosen the potatoes then open up so you can
add toppings.
5.
Season with salt, drizzle with lots of olive oil, crumble Feta, add fresh ground
pepper and chives.

The Fall Classic Greek Supper Club
I am back from Greece,
rested, well-fed and full of
inspiration. I am also excited
to try out a new venue call
The Column Event Space,
located in East York.
There's more equipment in
the kitchen, spacious hall
for the dinner, free parking
for guests and it's good to
shake things up every now
and then!
Join me on Sunday,
Oct.23rd for The Fall
Classic Greek Supper
Club - a collection filled
with comforting taverna
dishes.
*Price for Dinner + Wine is $105.00
**Menu subject to change
***you must email me at truenorth67@gmail.com with the names of the people
in your party you wish to have seated together
*****No refunds for cancellations made after October 16th. Tickets are,
however, transferable to another person after that date.
FOR TICKETS:
https://tinyurl.com/greek-supper-club-tickets

•
•
•
•
•
•
•
•

(4-6 άτομα)
1 1/2 λίβρα μοσχαρίσιο κρέας κομμένο σε κομμάτια
2 φλιτζάνια νερό
1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο
1 μέτριο κρεμμύδι, σε κύβους
2 σκελίδες σκόρδο, κοπανισμένες
1 κόκκινη πιπεριά, σε κύβους
2 φλιτζάνια κριθαράκι

•
•
•
•
•

1 κουτ. καπνιστή πάπρικα
1/2 φλιτζάνι πομοντόρο (σάλτσα
ντομάτας βάζο)
6 φλιτζάνια μοσχάρι, κοτόπουλο ή
λαχανικά ζωμό
Αλάτι και πιπέρι
φρεσκοτριμμένο τυρί Κεφαλοτύρι ή
Ρομάνο

1. Αλατοπιπερώνουμε το μοσχάρι και το τοποθετούμε στην χύτρα ταχύτητας με νερό. Ασφαλίζουμε το καπάκι και βράζουμε σε υψηλή φωτιά.
Μόλις σφραγίσουμε την χύτρα, θα την ακούσουμε να σφυρίζει. Χαμηλώνουμε τη φωτιά στο μισό
(μεσαίο) και σιγοβράζουμε το κρέας για 30 λεπτά.
Κατεβάζουμε τη χύτρα από τη φωτιά και αφήνουμε την πίεση σύμφωνα με τις οδηγίες.
2. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα με μέτρια υψηλή φωτιά, προσθέτουμε το ελαιόλαδο και τα κρεμμύδια,
το σκόρδο και το κόκκινο πιπέρι και τα μαραίνουμε για 5-6 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν τα
κρεμμύδια.
3. Τώρα προσθέτουμε το κριθαράκι και την πάπρικα και ανακατεύουμε καλά τα ζυμαρικά (για περίπου 5 λεπτά).
4. Προσθέτουμε τη σάλτσα ντομάτας και βάζουμε 3 προς 1 αναλογίες νερού προς ζυμαρικά και βράζουμε ενώ ανακατεύουμε. Ρυθμίζουμε το αλάτι και το πιπέρι κατά προτίμηση.
5. Μόλις βράσουν, προσθέτουμε το μοσχαρίσιο κρέας, ανακατεύουμε καλά και τοποθετούμε σε ένα μεγάλο πυρέξ και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο 375 Φαρενάιτ για 45
λεπτά ή έως ότου απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος του υγρού και το πάνω μέρος πάρει
χρώμα χρυσό καφέ.
6. Αφήνουμε για 10 λεπτά και σερβίρουμε σε μεγάλα μπολ με φρεσκοτριμμένο μαύρο
πιπέρι και τυρί Κεφαλοτύρι ή Ρομάνο.

Giouvestsi With Veal
•
•
•
•
•
•
•

(serves 4-6)
1 1/2 lb. veal shoulder, cut into pieces
2 cups of water
1/2 cup of olive oil
1 medium onion, diced
2 cloves of garlic, crushed
1 red pepper, seeded and diced 2
cups of krithiraki or orzo

•
•
•
•
•

1 tsp. smoked paprika
1/2 cup of pomodoro (jarred tomato
sauce)
6 cups of veal, chicken or vegetable
stock
Salt and pepper to taste
freshly grated Kefalotyri or Romano
cheese

1.
Season your veal with salt and pepper. Pour your water into the pressure cooker
and place your veal in. Secure the lid and crank the heat to high. As soon as your seal
forms, you will hear the cooker whistling. Turn down your heat to half (medium) and simmer
the meat for 30 minutes. Take your cooker off the heat and release the pressure according
to mfgr.’s instructions (for those without a pressure cooker, simmer in a covered pot for 90
minutes).
2.
In a large pot with medium high heat, add your olive oil and your onions, garlic and
red pepper and sweat for 5-6 minutes or until the onions have softened.
3.
Now add your krithiraki and paprika and stir to coat and toast the pasta (for about
5 minutes).
4.
Add the tomato sauce, and stock (from the pressure cooker) (3 to 1 ratios of liquid
to pasta) and bring to a boil while stirring. Adjust seasoning with salt and pepper.
5.
Once everything has come to a boil, add your veal, mix well and pour everything
into a large casserole dish and bake in a preheated 375F oven for 45 minutes or until most
of the liquid has absorbed and your top is golden brown.
6.
Let stand for 10 minutes and serve in large bowls with freshly grated black pepper
and Kefalotyri cheese. Serve with a Naoussa Thymiopoulos red.

MENU

Appetizers:
Housemade bread, Cretan extra-virgin olive
oil, green olives
Grilled Dolmadakia, white anchovy, yogurt
sauce, dill
Cheese Balls of Kythnos (Sfouggato)
Braised chickpeas, pastourma
paired with Voltes White Roditis/Moschofilero
1st Course: Creamy Pumpkin Soup, Yogurt,
Pumpkin and Pomegranate Seeds

paired with Voltes Rose Roditis Agiogitiko
2nd Course: Chicken Giouvetsi (orzo),
grated cheese
paired with Voltes Red Agiorgitiko
Main Course: Slow-Roasted Pork marinated
in olive oil, garlic, rosemary, thyme and
honey with roast lemon potatoes
paired with Monemvasios Agiorgitiko 2013
Dessert: Pear Crisp with Kaimaki Ice Cream
paired with Greek coffee
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Toronto • Montreal • Vancouver

Από 100% Ελληνικές
πιστοποιημένες
ντομάτες και ότι
άλλο λαχταράτε!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας στο krinos.ca
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29 Χρόνια «Kostas Meat Market and Deli»
Με ένα μεγάλο, ανοικτό «BBQ» το περασμένο Σάββατο, η οικογένεια του Κώστα Μαργαρώνη, ευχαρίστησαν τους εκλεκτούς πελάτες
τους και όλο τον κόσμο που επιλέγει το κατάστημα για τα καθημερινά του ψώνια, όλα αυτά τα χρόνια! Είκοσι εννέα χρόνια επιτυχημένης
λειτουργίας γιόρτασαν η διεύθυνση, το προσωπικό, οι συνεργάτες, οι φίλοι και οι πελάτες του παραδοσιακού Ελληνικού κρεοπωλείου
που βρίσκεται στην καρδιά του Scarborough «Kostas Meat Market and Deli». Η επετειακή γιορτή ήταν γεμάτη από κόσμο. Τα ψητά κρέατα όλων των ειδών, που μοσχοβολούσαν από τις παραδοσιακές ψησταριές με κάρβουνο που είχαν στηθεί από το πρωί στον αύλειο
χώρο του καταστήματος, τιμήθηκαν δεόντως από τους επισκέπτες. Κρασί, τσίπουρο, χορός και τραγούδι συμπλήρωναν τη χαρούμενη
εορταστική ατμόσφαιρα. H κοινωνική δράση του «Kostas meat market and deli», είναι έντονη και συνεχής, με δωρεές και ουσιαστική
στήριξη στα δρώμενα της ομογένειας που προάγει τον ελληνικό πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Πιστό στις αρχές και τις
αξίες του, ως κατάστημα για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, με συνέπεια, τιμιότητα, συνεχή ανανέωση και σοβαρότητα, το «Kostas Μeat Μarket and Deli» συνεχίζει την πορεία του στο μέλλον, που προδιαγράφεται εξίσου επιτυχημένη,
όπως και του παρελθόντος του! Τους ευχόμαστε υγεία και καλές δουλειές!
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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

16

Greek Press | September 30, 2022

Οικονομικό Φόρουμ του Τορόντο 17-18 Οκτωβρίου 2022
Στις 17-18 Οκτωβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί στο Τορόντο, το Οικονομικό Φόρουμ του Τορόντο, το οποίο διοργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ Δελφών σε συνεργασία με την Ελληνική Πρωτοβουλία του Καναδά
(Hellenic Initiative Canada), το Εμπορικό Επιμελητήριο Καναδά-Ελλάδας
και το Ελληνο-Καναδικό Συμβούλιο Εμπορίου. Το Οικονομικό Φόρουμ του
Τορόντο θα επιδιώξει να προωθήσει περαιτέρω την οικονομική συνεργασία,
τονίζοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στον Καναδά όσο και στην Ελλάδα και εμβαθύνοντας τους δεσμούς μεταξύ της επιχειρηματικής και πολιτικής κοινότητας μεταξύ Ελλάδας και Καναδά.
Με σημαντικές παρουσίες όπως αυτές των François-Philippe Champagne,
Υπουργός Καινοτομίας, Επιστήμης και Βιομηχανίας του Καναδά, τον Νίκο
Παπαθανάση, Αναπληρωτής Υπουργός Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Ελληνική Δημοκρατία και τα επιτελεία τους θα επιδιώξουν να εμβαθύνουν τους επαγγελματικοοικονιμκούς δεσμούς της Ελλάδας και του Καναδά.
The Toronto Economic Forum is organized by the Delphi Economic Forum in partnership
with The Hellenic Initiative - Canada and in association with Canada-Greece Chamber
of Commerce and the Hellenic-Canadian Board of Trade. It will take place in Toronto, at
Sheraton Centre Toronto Hotel, on Monday & Tuesday, October 17-18, 2022.
The Toronto Economic Forum will seek to foster further economic cooperation, highlighting
investment opportunities in both Canada and Greece and deepening the ties between the
business & political elites and civil society between Greece and Canada.

Canada is one of the most extroverted countries in the world, playing
a unique role in the global system. In its own merit, Toronto is a proudly
international city, and a multitude of diaspora communities who trace their
roots in the region which play a very active role in the city’s social, economic
and political life: the Greek-Canadian community is a prime example.
With our unparalleled Greek network of experts from the full range of human
activity, we can bring the region’s true “voice” to Canadian audiences.

TOPICS:

• GREEK – CANADIAN ECONOMIC AND BUSINESS RELATIONS
• THE FOREIGN INVESTMENT LANDSCAPE IN GREECE
• TAKING COMPANIES GLOBAL / LEVERAGING THE SMALL COUNTRY ADVANTAGE
• THE GREEK PRESENCE IN CANADA
• THE COOPERATION BETWEEN CANADA & GREECE IN THE ENERGY AND MINERALS
SECTORS
• PRESENTATION OF INVESTMENT OPPORTUNITIES IN GREECE TO CANADIAN
POTENTIAL INVESTORS
• TOURISM SECTOR INVESTMENT – OPPORTUNITIES IN GREECE
• PRESENTATIONS ON POTENTIAL TECHNOLOGY EXCHANGE BETWEEN CANADA
& GREECE
• POTENTIAL COOPERATION BETWEEN CANADIAN & GREEK COMPANIES IN THE
PHARMACEUTICAL SECTOR
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Σεπτεμβρίου 30, 2022 | Ελληνικός Tύπος

Στη Γενική Κυβερνήτη του Καναδά
επέδωσε διαπιστευτήρια ο
Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής
Δημοκρατίας κ. Γιώργος Ιωαννίδης
Ο νέος Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά με
έδρα την Οττάβα κ. Γιώργος Ιωαννίδης
επέδωσε, στις 22 Σεπτεμβρίου, τα διαπιστευτήριά του στη Γενική Κυβερνήτη του Καναδά κα Mary J. May Simon,
σε ειδική τελετή που έλαβε χώρα στο
Rideau Hall, επίσημη κατοικία της Γενικής Κυβερνήτου.
Μετά το πέρας της τελετής, ο Ύπατος
Αρμοστής είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση
με τη Γενική Κυβερνήτη του Καναδά,
στο πλαίσιο της οποίας μετέφερε την
εκτίμηση και τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επαναβεβαίωσε την επιθυμία της
Κύπρου για περαιτέρω ενίσχυση των
διμερών σχέσεων με τον Καναδά και
την ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως, μεταξύ άλλων,
η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η αντιμετώπιση της κλιματικής
κρίσης, η περαιτέρω ενίσχυση των
σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καναδά, καθώς επίσης και η ενίσχυση της
συνεργασίας στο πλαίσιο των πολυμερών Οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων του ΟΗΕ, της Κοινοπολιτείας και της
Γαλλοφωνίας.
Επιπλέον, ο νέος Ύπατος Αρμοστής ενημέρωσε τη Γενική Κυβερνήτη για την απόφαση
της Κυπριακής Κυβέρνησης για περαιτέρω
αναβάθμιση της διπλωματικής παρουσίας
της Κύπρου στον Καναδά, ενθαρρύνοντας
ταυτόχρονα την Κυβέρνηση του Καναδά
να επαναλειτουργήσει τη διπλωματική
αποστολή της χώρας στη Λευκωσία. Κατά
τη συνάντηση συζητήθηκαν, επίσης, οι

διεθνείς εξελίξεις, καθώς και ζητήματα που
άπτονται των διατλαντικών σχέσεων και της
κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η Γενική Κυβερνήτης καλωσόρισε το νέο
Ύπατο Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ευχόμενη παραγωγική θητεία στον
Καναδά και ανταπέδωσε τους χαιρετισμούς
και ευχές της προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον λαό της Κύπρου,
διαβεβαιώνοντας ως προς τη βούληση της
χώρας της για περαιτέρω ενίσχυση των
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.
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62η Επέτειος της Ανεξαρτησίας
της Κύπρου
1 Οκτωβρίου 1960 - 2022
Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της
Νομικής Υπηρεσίας, η Κυπριακή Δημοκρατία ανακηρύχθηκε σε ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος στις 16 Αυγούστου
1960, ως αποτέλεσμα των Συμφωνιών
Ζυρίχης-Λονδίνου του 1959, άσχετα με
το τι διδαχθήκαμε, καθώς η 1η Οκτωβρίου ορίστηκε ως Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Κύπρου μετά από απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου την 11η
Ιουλίου 1963.
Για την ιστορία, στις 11 Φεβρουαρίου
1959 υπεγράφη η Συμφωνία της Ζυρίχης
μεταξύ των τότε πρωθυπουργών της Ελλάδας και της Τουρκίας, Κ. Καραμανλή και
Α. Μεντερές. Η εν λόγω Συμφωνία ενσωματώθηκε στη Συμφωνία του Λονδίνου,
η οποία υπεγράφη στις 19 Φεβρουαρίου
1959 από τους Υπουργούς Εξωτερικών της
Μεγάλης Βρετανίας, Ελλάδας και Τουρκίας,
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο εκ μέρους της
Ελληνοκυπριακής κοινότητας και τον Δρα.
Κουτσιούκ εκ μέρους της Τουρκοκυπριακής
κοινότητας.
Οι συμφωνίες εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας τέθηκαν σε ισχύ στις 16
Αυγούστου 1960, ωστόσο λόγω των καλοκαιρινών διακοπών και της απουσίας
των ξένων Πρέσβεων στις χώρες τους, το
Υπουργικό συμβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποτελούμενο από εφτά Ελληνοκυπρίους και τρείς Τουρκοκυπρίους
υπουργούς, στις 11 Ιουλίου 1963 ομόφωνα
αποφάσισε τον ορισμό της 1ης Οκτωβρίου
ως Ημέρας της Ανεξαρτησίας της Κύπρου.
Ήταν λοιπόν μεσάνυχτα της 16ης Αυγούστου 1960, όταν η αγγλική σημαία υπεστάλη και τη θέση της πήρε η σημαία του νεοσυσταθέντος κυπριακού κράτους: Ο χάρτης
της Κύπρου σε χάλκινο χρώμα και σε λευκό
φόντο, με κλωνάρια ελιάς εκατέρωθεν, ως
σύμβολα ειρήνης.
Πότε υπογράφηκε το Σύνταγμα
Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
είναι απότοκο των Συμφωνιών ΖυρίχηςΛονδίνου και καταρτίστηκε από μία ad hoc
συνταγματική επιτροπή στην οποία αντιπροσωπεύονταν, με ομάδες ειδικών συνταγματολόγων, η Ελλάδα κάτω από τον
καθηγητή Θεμιστοκλή Τσάτσο, η Τουρκία
κάτω από τον καθηγητή Nihat Erim και οι
δύο κυπριακές Κοινότητες. Από μέρους της
Ελληνοκυπριακής κοινότητας συμμετείχαν
οι κ.κ. Γλαύκος Κληρίδης, Γεώργιος Πολυβίου, Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης και Τάσσος
Παπαδόπουλος, με νομικό σύμβουλο τον κ.
Κρίτωνα Τορναρίτη Γενικό Εισαγγελέα. Από
πλευράς της τουρκοκυπριακής κοινότητας
συμμετείχαν οι κ.κ.Rauf Raif Denktash,
Halit Ali Riza, Hakki Suleyman και Ali Dana
με νομικό σύμβουλο τον κ. Mehmet Nedjiatti
Munir, Solicitor General. Στην επιτροπή
συμμετείχε ως νομικός σύμβουλος ο Ελβετός συνταγματολόγος καθηγητής Marcel
Bridel.
Κείμενο σχεδίου Συντάγματος υπογράφηκε
από αντιπροσώπους της Ελλάδας, Τουρκίας και της Ελληνικής και Τουρκικής κοινότητας στη Μεικτή Συνταγματική Επιτροπή στη
Λευκωσία στις 6 Απριλίου 1960 και Παράρτημα αυτού με τροποποιήσεις στις 6 Ιουλίου

1960.
Το τελικό κείμενο του Συντάγματος υπογράφηκε από τον Sir Hugh Foot, τον τελευταίο
Κυβερνήτη της αποικίας της Κύπρου, το Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας κ. Γεώργιο Χριστόπουλο το Γενικό πρόξενο της Τουρκίας
κ. Turrel και τους Αρχιεπίσκοπο Μακάριο
και Δρα Κουτσιούκ, οι δύο τελευταίοι υπό
την ιδιότητα τους ως των ήδη εκλεγέντων
Προέδρου και Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας αντίστοιχα.
Το Σύνταγμα τέθηκε σε εφαρμογή στις 16
Αυγούστου 1960 με την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ανεξάρτητο και
κυρίαρχο κράτος, ενώ όπως αναφέρεται
στην ιστοσελίδα της Νομικής Υπηρεσίας,
πρόκειται, σαφώς, για ένα δοτό Σύνταγμα
το οποίο ο Κυπριακός λαός ουδέποτε κλήθηκε να επικυρώσει με τη ψήφο του.
Ταυτόχρονα με την ανακήρυξη του νέου
κράτους άρχισαν να ισχύουν τρεις Διεθνείς
Συνθήκες:
•
Η Συνθήκη Εγκαθιδρύσεως της
Κυπριακής Δημοκρατίας, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας του Βασιλείου της Ελλάδος, της Δημοκρατίας της Τουρκίας και του
Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω Συνθήκη
προέβλεπε μεταξύ άλλων την εγκαθίδρυση
της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους, τη διατήρηση
από τη Βρετανία δύο κυρίαρχων στρατιωτικών Βάσεων στην νήσο καθώς επίσης και
την παροχή στην τελευταία άλλων στρατιωτικών εγκαταστάσεων και διευκολύνσεων
στο έδαφος της Κύπρου.
•
Η Συνθήκη Εγγυήσεως μεταξύ
της Κυπριακής Δημοκρατίας αφενός και
της Βρετανίας, της Ελλάδας και της Τουρκίας αφετέρου. Με βάση το Άρθρο 1 της εν
λόγω συνθήκης η Δημοκρατία ανελάμβανε
μεταξύ άλλων, να διατηρήσει την ανεξαρτησία της, την εδαφική της ακεραιότητα και
την ασφάλεια της και να τηρήσει πιστά το
Σύνταγμά της. Ανελάμβανε επίσης την υποχρέωση να μην προωθεί την ένωση του νησιού με άλλη χώρα ούτε τη διχοτόμησή του.
Σε περίπτωση ανατροπής του καθεστώτος
που προνοούσαν οι συμφωνίες, οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, σύμφωνα με το άρθρο
IV της Συνθήκης είχαν το δικαίωμα να επέμβουν συλλογικά ή μονομερώς με σκοπό την
αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης
στη νήσο.
•
Η Συνθήκη Συμμαχίας μεταξύ της
Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ελλάδας και
της Τουρκίας βάσει της οποίας η Ελλάδα
και η Τουρκία ανελάμβαναν να απωθήσουν
κάθε επίθεση κατά της ανεξαρτησίας και της
εδαφικής ακεραιότητας του νεοσύστατου
κράτους. Προς το σκοπό αυτό η Ελλάδα και
η Τουρκία εγκατέστησαν στρατιωτικά αποσπάσματα στο έδαφος της Δημοκρατίας.
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Πρόεδρος: Κληροδότημα της Κυβέρνησης το σχέδιο «Κύπρος-το αύριο»
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, δήλωσε ότι η υλοποίηση του
Σχεδίου «Κύπρος-το αύριο», αποτελεί το
κληροδότημα της Κυβέρνησης για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό Κράτος, στο σύνολο των
πολιτών.
Σε χαιρετισμό του στην έναρξη των εργασιών του Cyprus Forum 2022, την οποία
ανέγνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι το συνέδριο έχει καταστεί
πλέον θεσμός, θέτοντας στο επίκεντρό
του, ως και ο στόχος των διοργανωτών, τον
γόνιμο διάλογο και την ενεργοποίηση της

κοινωνίας των πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει δημιουργήσει νέες
προοπτικές όσον αφορά τη χάραξη πολιτικών και την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων επί σημαντικών ζητημάτων της ευρύτερης δημόσιας πολιτικής και των κύριων
κοινωνικών προβλημάτων και προκλήσεων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα.
Τη φετινή χρονιά, η γενική θεματική του
Συνεδρίου, άπτεται της έννοιας της συμμετοχικότητας, είπε, έννοια που επικεντρώνεται στην επιτακτική ανάγκη παροχής
ίσης πρόσβασης και ευκαιριών σε όλους
ανεξαιρέτως τους ανθρώπους, καθώς και

Τατάρ: Εάν δεν βρεθεί σύντομα
κοινό έδαφος το θέμα να
τεθεί ενώπιον ΣΑ ΟΗΕ
Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου κοινό έδαφος
μεταξύ των πλευρών για διαπραγματεύσεις
στο Κυπριακό και το θέμα πρέπει πλέον να
τεθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ,
δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, ο οποίος ζήτησε από τον ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο
Γκουτέρες, εάν δεν εξευρεθεί σύντομα κοινό έδαφος με την ε/κ πλευρά, να περιλάβει
αυτό σε μια έκθεσή του προς το Συμβούλιο
Ασφαλείας των ΗΕ.
Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο Τ/κ
ηγέτης μετά τη συνάντηση χθες βράδυ με
τον ΓΓ του ΟΗΕ μετέβη στο «Τουρκικό Σπίτι»
όπου έκανε δηλώσεις σε Τούρκους δημοσιογράφους. Άρχισε τις δηλώσεις του, όπως
αναφέρεται, ευχαριστώντας την Τουρκία για
την διαχρονική στήριξή της στο ψευδοκράτος και τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, για την έκκλησή του από την ΓΣ
του ΟΗΕ για αναγνώριση της «τδβκ» - κατά
την έκφρασή του – που σημάδεψε, όπως
είπε, τις συναντήσεις του στην Νέα Υόρκη.
Αναφερόμενος στην συνάντησή του με τον
ΓΓ του ΟΗΕ, ο κ. Τατάρ είπε ότι του είπε
πως δεν μπορεί πλέον να υπάρξει μια ομοσπονδιακή δομή στο νησί, όλες οι διαπραγματευτικές διαδικασίες έχουν εξαντληθεί και
πρέπει να περάσουν σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων για μια λύση δύο κρατών.
Ανέφερε επίσης στον ΓΓ, είπε, ότι πρέπει να
υπάρξει συνεργασία, όπως ο ίδιος έχει προτείνει, σε θέματα όπως οι υδρογονάνθρακες, η ηλιακή ενέργεια, ο διαμοιρασμός των
υδάτινων πόρων, η αποναρκοθέτηση και η
αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης.
Ο Ερσίν Τατάρ είπε στον Αντόνιο Γκουτέρες, όπως ανέφερε, πως εάν δεν βρεθεί σύντομα κοινό έδαφος με την ε/κ πλευρά, θα
πρέπει να περιλάβει το θέμα αυτό στην έκθεσή του προς το ΣΑ του ΟΗΕ. «Στο Κυπριακό, που παρατείνεται συνεχώς, υπάρχουν
αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο Ασφαλείας πριν από 50 χρόνια και ορισμένες παράμετροι που δένουν τα χέρια του ΓΓ του
ΟΗΕ σε όλες αυτές τις διαδικασίες και το να
μείνουν δεσμευμένοι σε αυτές τις αποφάσεις για πάντα, θα κλειδώσει τα πράγματα
για την Κύπρο ακόμη περισσότερο. Γι’ αυτό
του είπαμε ότι όταν φτάσουμε στο τελευταίο
στάδιο, που είναι ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος, ο ΓΓ μπορεί να χρειαστεί να το υποβάλει αυτό στο Συμβούλιο», ανέφερε.
Υποστήριξε δε ότι ο ΟΗΕ πρέπει να κάνει
ένα βήμα για την αναγνώριση της «βόρειας

Κύπρου» - κατά την έκφρασή του - όπως
έκανε με τη «νότια Κύπρο», όπως αποκάλεσε την ΚΔ, και να διεξάγονται πλέον διεργασίες στη βάση "της κυριαρχικής ισότητας,
του ίσου διεθνούς καθεστώτος και των ίσων
διεθνών δικαιωμάτων" ως μια νέα πολιτική
στην Κύπρο.
Ο Ερσίν Τατάρ είπε στους δημοσιογράφους
ότι υπάρχουν 12 Τεχνικές Επιτροπές που
εργάζονται με εποικοδομητικό τρόπο στην
Κύπρο, με στόχο τη συνέχιση της ζωής και
εξελίξεις που θα ωφελήσουν και τους «δύο
λαούς», κατά την έκφρασή του.
Η διεθνής κοινότητα, συνέχισε, δεν πρέπει
πλέον ν’ αυταπατάται. «Μιλάτε για ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνείς συμφωνίας και
διακηρύξεις του ΟΗΕ, αλλά παραμένετε θεατές στην απομόνωση και τα εμπάργκο που
επίμονα εξακολουθούν να εφαρμόζονται
ακόμα στον τ/κ 'λαό'. Αυτό που υφίσταται
ο τ/κ 'λαός' είναι, όπως είπε και ο κ. Πρόεδρος Ερντογάν, ένα βασανιστήριο. Βάλτε
πλέον ένα τέρμα σε αυτό το βασανιστήριο,
άρετε την απομόνωση και τα εμπάργκο και
αποδεχθείτε την πραγματικότητα της τδβκ.
Γιατί πλέον στην Κύπρο δεν υπάρχει πισωγύρισμα από αυτό, υπάρχουν θεσμοί και
όργανα δύο χωριστών κρατών εδώ και 60
χρόνια».
Κατά τον Ερσίν Τατάρ η ύπαρξη του τουρκικού στρατού και οι εγγυήσεις της Τουρκίας
δεν είναι κάτι που εγκαταλείπεται. «Στοχεύουν να μας σύρουν σε μια ομοσπονδιακή
δομή με μια δήθεν μόνιμη συμφωνία για να
διαρρήξουν τους δεσμούς μας με τη μητέρα
πατρίδα και να μας καταστήσουν μειοψηφία
με κίνδυνο αφομοίωσής μας», είπε.
Εάν η αντίπαλη πλευρά, που έχει την υπεροχή, δεν αξιολογήσει ποτέ τις πραγματικότητες στην Κύπρο, το θέμα θα πρέπει να
παραπεμφθεί ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας, υποστήριξε ο Τ/κ ηγέτης, λέγοντας
πως πλέον αυτή είναι η θέση της τ/κ πλευράς «γιατί πλέον δεν τίθεται θέμα να πάμε
πίσω. Δεν συζητούμε ούτε την ομοσπονδία,
ούτε την κατάσταση πριν το 1974».
Επανέλαβε την θέση του ότι η ε/κ πλευρά
βλέπει την Κύπρο ως νησί ελληνικό και μια
συμφωνία, είπε, θα πρέπει πλέον να είναι
μεταξύ ίσων για να είναι μόνιμη και επιτυχημένη. Εάν επιβληθεί δια της βίας μια συμφωνία και μας φέρει στην κατάσταση πριν
το 1974 υπάρχει κίνδυνος να ξαναζήσουμε
όσα ζήσαμε τότε, κατέληξε.

την εξάλειψη των όποιων διακρίσεων και
μισαλλοδοξίας.
Ένας στόχος ο οποίος αποτέλεσε το όραμα και τέθηκε ως ύψιστη προτεραιότητα της
διακυβέρνησής μας, θεωρώντας ως υποχρέωση να οικοδομήσουμε για τις παρούσες και να κληροδοτήσουμε στις μέλλουσες
γενεές, ένα πραγματικό κράτος δικαίου και
προνοίας, χωρίς αποκλεισμούς, ανέφερε ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης.
Ένα κράτος ευαίσθητο, που να διασφαλίζει και να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να ανταποκρίνεται επαρκώς
στις απαιτήσεις του συνόλου των πολιτών, που να είναι ικανό να σταθεί εμπράκτως αρωγός στις ανάγκες τους.
Προς τούτο, σημείωσε, “ακολουθήσαμε
μια ολιστική προσέγγιση, υιοθετώντας ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις αλλά και μια
σειρά εθνικών στρατηγικών και καινοτόμων
δράσεων” και αναφέρθηκε στον θεσμό των
δημόσιων διαβουλεύσεων, που καθιερώθηκε, καθιστώντας τους πολίτες συνδιαμορφωτές στη χάραξη των πολιτικών μας και
όχι απλούς αποδέκτες αποφάσεων.
Είπε ότι ως αποτέλεσμα της στοχευμένης
πολιτικής που υιοθετήσαμε και υλοποιούμε,
καταφέραμε να πετύχουμε τομές που, μεταξύ άλλων, αφορούν, την ισότητα των φύλων,
τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της
οικογενειακής ζωής, τη διασφάλιση της ίσης
πρόσβασης στις παροχές της παιδείας και
της υγείας, τη στήριξη των ατόμων της τρίτης ηλικίας και των πολιτών με αναπηρίες ή
αναπτυξιακές διαταραχές.

Το πλέον σημαντικό, σημείωσε, είναι ότι
η υλοποίηση του Σχεδίου «Κύπρος-το
αύριο», μέσα από 56 μεταρρυθμιστικές
προβλέψεις και 74 επενδυτικές δράσεις,
αποτελεί το επιστέγασμα, την ολοκλήρωση του έργου που έχει αρχίσει, “αλλά
και το κληροδότημα της Κυβέρνησης για
ένα σύγχρονο Ευρωπαϊκό Κράτος, στο
σύνολο των πολιτών, την κάθε Κύπρια
και κάθε Κύπριο”.
Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειές όσον αφορά
την επανένωση της Κύπρου, τονίζοντας ότι
ύψιστη προτεραιότητα ήταν και παραμένει
η εξεύρεση μιας λύσης που θα διασφαλίζει
την ειρηνική συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων,
και τον πλήρη σεβασμό σε όλες τις θρησκευτικές ομάδες του νησιού, Αρμένιους,
Μαρωνίτες, Λατίνους.
“Αυτό είναι και το βαθύτερο νόημα των
προσπαθειών μας: Μέσα από μία επίμονη
αλλά δημιουργική διαπραγματευτική διαδικασία να καταστήσουμε την πατρίδα μας
ένα πραγματικά κυρίαρχο και ανεξάρτητο
κράτος, κράτος ειρηνικής συμβίωσης και
συνδημιουργίας”, είπε, “ένα κράτος, πλήρως απαλλαγμένο από τα κατοχικά στρατεύματα, τα επεμβατικά δικαιώματα και τις
εξαρτήσεις από τρίτες χώρες. Ένα κράτος
στο οποίο θα εφαρμόζονται και θα γίνονται
σεβαστοί οι δημοκρατικοί θεσμοί, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι αρχές και οι αξίες
του ευρωπαϊκού ιδεώδους και των Ηνωμένων Εθνών”.

Το άλλοθι στον… νταή, να
μην το δώσει η Αθήνα
Η προ ημερών
ομιλία του Τούρκου Προέδρου,
Ρετζέπ
Ταγίπ
Ερντογάν, στη
Γενική Συνέλευση των ΗνωμέΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ νων Εθνών στη
Νέα Υόρκη, ξεκαθάρισε, για άλλη μια φορά, ότι
η Άγκυρα δεν πρόκειται να κάνει
πίσω σε σχέση με τις παράνομες
και παράλογες αξιώσεις της στο
Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο. Άφησε να αιωρείται η έντονη εντύπωση πως η Τουρκία
σχεδιάζει και προετοιμάζει κινήσεις αυτή
την περίοδο. Τι ακριβώς είναι αυτές οι κινήσεις δεν είναι ξεκάθαρο, αλλά προβάλλονται διάφορα σενάρια. Για παράδειγμα,
εάν επιλέξει το πολυσυζητημένο σενάριο
για «θερμό επεισόδιο», αυτό προφανώς και
δεν θα ανακοινωθεί εκ των προτέρων, αλλά
θα εκδηλωθεί όταν αποφασισθεί.
Είναι ενδιαφέρον, πάντως, ότι μετά τα όσα
είπε ο Ερντογάν στην ομιλία του, η τουρκική πλευρά άνοιξε παράθυρο για συνάντηση
των δύο στο περιθώριο της συνόδου της
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, στην
Πράγα στις 6-7 Οκτωβρίου.
Είναι προφανές πως τέτοιες συναντήσεις,
αν και δεν είναι παραγωγικές επί της ουσίας, δημιουργούν εντυπώσεις, εξυπηρετούν
τον «νταή», δηλαδή τον Ερντογάν, ενώ
προσφέρει άλλοθι και σε τρίτους, που δεν

θέλουν να ενοχλούν την κατοχική δύναμη.
Έστω και με «καταδικαστικές» δηλώσεις.
Μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, εάν
γίνει σε αυτή τη φάση, θα ξεπλύνει την
Άγκυρα από την επεκτατική, επιθετική της
συμπεριφορά. Είναι κάτι που χρειάζεται η
Τουρκία, που προβαίνει σε ανοίγματα προς
πολλές κατευθύνσεις, πλην της Ελλάδος
και της Κύπρου. Θα εξυπηρετήσει, μεταξύ
άλλων, τους σχεδιασμούς της για την αγορά
των αμερικανικών μαχητικών F-16 καθώς ο
«διάλογος», που θεωρητικά θα εγκαινιαστεί
με τη συνάντηση, θα ελευθερώσει τα χέρια
Αμερικανών βουλευτών για να αντιμετωπίσουν θετικά το τουρκικό αίτημα. Βεβαίως, ο
Ρόμπερτ Μενέντεζ θέτει μια βασική προϋπόθεση για να συναινέσει: Ότι τα αμερικανικά μαχητικά δεν θα στρέφονται κατά της
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Κόλιν Στιούαρτ: Ξεθωριάζει η επιλογή μιας αμοιβαία συμφωνημένης λύσης
Εξαιρετικά ανήσυχος για το ότι η επιλογή μιας αμοιβαία συμφωνημένης διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος,
δηλαδή μια φόρμουλα για επανένωση
του νησιού αποδεκτή και στις δυο πλευρές, ξεθωριάζει και δεν θα είναι διαθέσιμη για πολύ ακόμα, δηλώνει πως είναι ο
Ειδικός Αντιπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ
στην Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ.
Μιλώντας το πρωί στο Cyprus Forum, που
ξεκίνησε την Πέμπτη στη Λευκωσία, με
θέμα "Συμπερίληψη: Απελευθερώνοντας τη
δύναμη της διαφορετικότητας" ( "Inclusivity:
Unleashing the power of diversity"), ο κ.
Στιούαρτ είπε πως αυτή τη στιγμή υπάρχει
ένα πολιτικό αδιέξοδο σε σχέση με το Κυπριακό και πως οι θέσεις των δυο πλευρών
απέχουν πραγματικά πολύ μεταξύ τους –
δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν για το
τι θα αφορούν οι συνομιλίες για λύση, αλλά
και για τις συνθήκες για επάνοδο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
«Δεν θεωρώ ότι αυτό το αδιέξοδο είναι απαραίτητα ανυπέρβλητο μεσοπρόθεσμα, αλλά
ρεαλιστικά δεν βλέπω μεγάλη προοπτική
για συνομιλίες πριν τις επικείμενες εκλογές
στο νησί και στην περιοχή τον επόμενο χρόνο», σημείωσε ο αξιωματούχος των ΗΕ.
«Και μετά από αυτές τις εκλογές, μπορεί να
βρεθούμε σε ένα νέο πλαίσιο, καλύτερο ή
χειρότερο. Είναι αδύνατο σε αυτό το σημείο
να το προβλέψουμε», σημείωσε.
Πρόσθεσε πως «ενώ υπάρχει μια δυσμενής προοπτική για συνομιλίες σύντομα,
υπάρχει κάτι πολύ πιο θεμελιώδες το
οποίο διακυβεύεται αυτή τη στιγμή: Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος ότι η επιλογή
μιας αμοιβαία συμφωνημένης διευθέτησης του προβλήματος– με άλλα λόγια
μια φόρμουλα για επανένωση του νησιού αποδεκτή και στις δυο πλευρές –
ξεθωριάζει και δεν θα είναι διαθέσιμη για
πολύ ακόμα».
Ο κ. Στιούαρτ αναφέρθηκε εξάλλου στο
έργο των δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών,
σημειώνοντας πως αυτές είναι τα θεμέλια
των δικοινοτικών επιτευγμάτων που θα θέσουν τις βάσεις για μελλοντικές συνομιλίες
και τονίζοντας πως οι τεχνικές επιτροπές
και τα ΜΟΕ δεν είναι ούτε υποκατάστατο

συνέχεια από τη σελίδα 18
Ελλάδος…
Η Τουρκία θέτει μια σειρά αξιώσεις στην Ελλάδα, από την αποστρατικοποίηση των νησιών, την αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους
μέχρι και την ανάδειξη θεμάτων σε σχέση
με τη μουσουλμανική μειονότητα. Και στις
επαφές, τις συναντήσεις, θέτει στην ατζέντα
τους όρους και τις διεκδικήσεις της. Διεκδικήσεις, που συνδέονται με τον αναθεωρητισμό της Άγκυρας. Υπενθυμίζεται συναφώς
ότι ο Ερντογάν, λίγο πριν επισκεφθεί την
Αθήνα, τον Δεκέμβριο του 2017, σε συνέντευξή του στον Αλέξη Παπαχελά (τηλεόραση του Σκάι), είχε αναφέρει πως «όλες
οι Συνθήκες χρειάζονται μια επικαιροποίηση. Και η Λωζάνη, με βάση τα πρόσφατα
γεγονότα,χρειάζεται μια επικαιροποίηση».
Η κατοχική Τουρκία έδειξε στη συνέχεια τις
προθέσεις της, ανεβάζοντας την ένταση και
την επιθετικότητά της και συντηρώντας τις
παράνομες αξιώσεις της.
Μια τέτοια συνάντηση προφανώς και προσφέρει άλλοθι και χρόνο στον Ερντογάν.
Όσοι βλέπουν πως μια τέτοια εξέλιξη θα
βοηθήσει στην εκτόνωση της έντασης,

των συνομιλιών ούτε και αποσπούν την
προσοχή από τέτοιες συνομιλίες, αλλά είναι οδός προς τις συνομιλίες.
Υπογράμμισε πως εργάζεται εντατικά με
τους εκπροσώπους των δυο ηγετών για
τη συμπλήρωση ενός ευρέος φάσματος
κοινών πρωτοβουλιών που δεν θα ωφελήσουν μόνο τους Κύπριους σε όλο το νησί,
αλλά θα δημιουργήσουν και μια σημαντική
οδό προς τις συνομιλίες για μια διευθέτηση. Είπε εξάλλου πως «το επίσημο εμπόριο δια μέσου της πράσινης γραμμής θα
διπλασιαστεί μέχρι το τέλος του έτους".
Ο αξιωματούχος των ΗΕ ανέφερε πως "η
διαίρεση του νησιού μεγαλώνει και η ενσωμάτωση του βορρά – οικονομικά και πολιτικά – στην Τουρκία επιταχύνεται λόγω της
πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης σε
εκείνη την πλευρά του νησιού".
"Μεγαλύτερη εξάρτηση του βορρά από την
Τουρκία, ειδικά οικονομική, σημαίνει απαραίτητα λιγότερη αλληλεξάρτηση μεταξύ
των δυο πλευρών στο νησί. Και η αλληλεξάρτηση είναι η συγκολλητική ύλη που μπορεί να κρατήσει το νησί μαζί", σημείωσε.
Όπως είπε, "εάν συνεχιστούν οι υφιστάμενες τάσεις, η ιδέα μιας αμοιβαία συμφωνημένης λύσης θα καταστεί σύντομα
μη βιώσιμη".
"Ως εκ τούτου ο χρόνος εξαντλείται και δεν
έχουμε την πολυτέλεια απλά να αναμένουμε
μέχρι την επόμενη φορά που οι πλευρές θα
είναι έτοιμες να συνομιλήσουν", ανέφερε.
Σημείωσε πως η οικονομική πίεση στον
βορρά και η αυξανόμενη οικονομική διαίρεση μεταξύ των δυο πλευρών στο νησί
εκτρέφουν επίσης τη δυσαρέσκεια και την
έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ τους.
"Ακούω από πολλούς Τουρκοκύπριους ότι
είναι δυσαρεστημένοι με την υφιστάμενη
τάση, αλλά δεν βλέπουν οποιανδήποτε
εναλλακτική. Η παροχή μιας εναλλακτικής
από βορρά και νότο θα ήταν ένα μέγιστο
βήμα – ίσως το πιο κρίσιμο βήμα – προς
αναβίωση της ελπίδας για μια συνολική διευθέτηση", ανέφερε.
Ο κ. Στιούαρτ είπε ακόμη πως η οικονομική ανισότητα μεταξύ των δυο πλευρών του
νησιού δημιουργεί κάθε είδους προκλήσεις
προσαρμογής που καθιστούν μια συμφωνία
αγνοούν το προφανές. Το γεγονός ότι δεν
εξέλειπαν οι λόγοι, οι οποίοι η Άγκυρα επιλέγει αυτή την οδό. Τόσο αναφορικά με τους
ευρύτερους γεωπολιτικούς σχεδιασμούς
της Τουρκίας, που θέλει διά της ισχύος να
επιβάλλει, όσο και την εργαλειοποίηση της
αντιπαράθεσης με την Ελλάδα στην προεκλογική εκστρατεία του Ερντογάν. Την ίδια
ώρα, όσοι βλέπουν τη χρησιμότητα μιας τέτοιας συνάντησης τώρα, θα πρέπει να είναι
έτοιμοι να διαχειριστούν την επόμενη ημέρα, μιας αποτυχίας ή επικοινωνιακής εκμετάλλευσης από την Άγκυρα.
Υπενθυμίζεται πως είναι η κατοχική δύναμη, που έκλεισε τα κανάλια επικοινωνίας με
την Αθήνα και εμποδίζει με τους όρους που
θέτει την επανέναρξη διαλόγου στο Κυπριακό. Σε ό,τι αφορά τα ελλαδοτουρκικά, μια…
επαναπροσέγγιση, δεν γίνεται με συνάντηση κορυφής, αλλά ξεκινά σε τεχνοκρατικό
επίπεδο και από την αρχή. Από το αλφαβητάριο των σχέσεων, που καθορίζονται από
το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες, καθώς η
τουρκική πρακτική- όπως επιβεβαιώνεται
διαχρονικά με τη στάση της στην Κύπροείναι πως οι απαιτήσεις της Άγκυρας, οι
«γκρίζες ζώνες», διαμορφώνουν «διαπραγματευτικό κεκτημένο».

για διευθέτηση μια ακόμα μια μεγάλη πρόκληση, ενώ στο μεταξύ δίδει ώθηση σε μια
διακίνηση όλων των ειδών κατά μήκος της
νεκρής ζώνης, κάτι που αποτελεί σοβαρό
πρόβλημα και για τις δυο πλευρές.
"Για όλους αυτούς τους λόγους, η δυσμενής
οικονομική κατάσταση στο βορρά υποσκάπτει τις προοπτικές για μια διευθέτηση. Δεν
βοηθά, όπως ορισμένα άτομα συνεχίζουν
να πιστεύουν, στο να κινηθεί ο βορράς προς
μια διευθέτηση", ανέφερε.
Ο κ. Στιούαρτ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η
πλειοψηφία των Κυπρίων θέλουν η διαίρεση
του νησιού να τερματιστεί. "Αλλά χάνουν την
ελπίδα. Και όταν οι πληθυσμοί δεν έχουν
ακόμη οποιονδήποτε ενθουσιασμό για μια
διευθέτηση, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τους πολιτικούς ηγέτες να κάνουν μια
συμφωνία με δική τους πρωτοβουλία", είπε.
Σημείωσε πως "είναι για αυτό τον λόγο
που είναι τόσο κρίσιμο και επείγον να ξαναοικοδομηθούν οι δεσμοί μεταξύ των δυο
πλευρών – μέσω ενεργών, συχνών αλληλεπιδράσεων μεταξύ όλων των τμημάτων της
κοινωνίας και όλων των τομέων της οικονομίας. Για να υπάρχει οποιαδήποτε ελπίδα
μιας τελικής διευθέτησης, οι Κύπριοι χρειάζεται να μάθουν να ζουν στο νησί μαζί",
τόνισε.
Είπε πως σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε
αλληλεπίδραση – ακόμα και όταν κάνουν τα
ψώνια τους – είναι καλύτερη παρά καθόλου
αλληλεπίδραση. Όταν οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν οι μύθοι και τα τείχη καταρρέουν. Οι
λανθασμένες αντιλήψεις και τα ταμπού παραμερίζονται. Η μεγαλύτερη αλληλοκατανόηση αποτελεί το θεμέλιο για την οικοδόμηση
εμπιστοσύνης και χωρίς εμπιστοσύνη δεν
μπορεί να υπάρξει ποτέ μια βιώσιμη λύση,
ανέφερε ο κ. Στιούαρτ.
"Πολλοί Κύπριοι μου λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων, το πρόβλημα είναι στο πολιτικό επίπεδο. Αλλά ενώ η δημοκρατία δεν
είναι ποτέ τέλεια, οι εκλελεγμένοι πολιτικοί
δεν μπορούν να κωφεύουν στις επιθυμίες
των ψηφοφόρων τους, ειδικά εάν αυτές τις
επιθυμίες τις αισθάνονται έντονα", ανέφερε.
Είπε πως "τίποτε δεν φέρνει τους ανθρώπους μαζί πιο γρήγορα και πιο έντονα από
το οικονομικό συμφέρον. Η επέκταση του
εμπορίου και των επιχειρηματικών δεσμών,
και η διασφάλιση της υποδομής για στήριξή
τους, είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε μια λύση".
Ο κ. Στιούαρτ ανέφερε πως εργάζεται εντατικά με τους εκπροσώπους των δυο ηγετών
για τη συμπλήρωση ενός ευρέος φάσματος
κοινών πρωτοβουλιών που δεν θα ωφελήσουν μόνο τους Κύπριους σε όλο το νησί,
αλλά θα δημιουργήσουν και μια σημαντική
οδό προς τις συνομιλίες για μια διευθέτηση.
Σε ό,τι αφορά τις οικονομικές πρωτοβουλίες είπε πως εργάζονται για επέκταση του
εμπορίου μέσω του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, απομάκρυνση των εμποδίων για τραπεζικές εργασίες μεταξύ των
δυο πλευρών, αντιμετώπιση προβλημάτων

ασφάλισης και αποσυμφόρηση στα σημεία
διέλευσης.
Ο αξιωματούχος των ΗΕ ανέφερε πως
υπάρχει άμεσο αμοιβαίο συμφέρον από την
αύξηση του εμπορίου και πως τόσο οι Ελληνοκύπριοι όσο και οι Τουρκοκύπριοι που
ψωνίζουν βρίσκουν κάποια αγαθά πιο φθηνά και πιο ελκυστικά στην άλλη πλευρά.
Σημείωσε πως πέραν των επίσημων προτάσεων που έγιναν από τις δυο πλευρές,
διερευνούν τη δυνατότητα ύπαρξης κοινού
εδάφους για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού που επηρεάζει και τις δυο πλευρές
στο νησί και εξετάσουν την πιθανή ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στη νεκρή
ζώνη προς όφελος και των δυο κοινοτήτων
σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές τιμές αυξάνονται.
Αντιμετωπίζουμε από κοινού περιβαλλοντικά θέματα στο νησί, θέματα που δεν γνωρίζουν σύνορα έστω και εάν η διαχωριστική
γραμμή στο νησί είναι γνωστή ως πράσινη
γραμμή, και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε δικοινοτικές δραστηριότητες που επικεντρώνονται στις γυναίκες και στους νέους,
ανέφερε, προσθέτοντας πως γίνεται μια αξιοσημείωτη πρόοδος στο πλαίσιο αυτό.
Ανέφερε ακόμη πως «το επίσημο εμπόριο
δια μέσου της πράσινης γραμμής θα διπλασιαστεί μέχρι το τέλος του έτους, περιλαμβανομένων των πρώτων μεταποιημένων μη
ζωικών ειδών διατροφής, όπως το ελαιόλαδο, η ταχίνι και το χαρουπόμελο".
"Τα σημεία διέλευσης αρχίζουν να γίνονται
πιο αποτελεσματικά και να αποτελούν λιγότερο ένα εμπόδιο", πρόσθεσε.
Ανέφερε πως "με δική τους πρωτοβουλία,
οι συντεχνίες από τις δυο πλευρές με βάση
«τις ανάγκες για εργατικό δυναμικό στον
νότο και τους διαθέσιμους εργάτες στο βορρά έχουν δώσει μέχρι στιγμής εισόδημα σε
περίπου 500 οικογένειες».
«Και υπήρξαν επιτυχίες σε ένα ευρύ φάσμα
τομέων από την υγεία, τον πολιτισμό, από
την αστυνόμευση μέχρι τη διαχείριση αποβλήτων», σημείωσε.
Είπε επίσης πως ο αθλητισμός έχει πολλές
δυνατότητες και πως θα γίνουν ανακοινώσεις για αυτό αργότερα.
Ο κ. Στιούαρτ ανέφερε πως "πολλοί τομείς
όπου σημειώθηκαν επιτεύγματα τους τελευταίους μήνες πέρασαν μέσα από τις τεχνικές επιτροπές που δημιουργήθηκαν από
τους ηγέτες των δυο πλευρών. Και εργάζονται σε πέραν των 20 άλλων πρωτοβουλιών
αυτή τη στιγμή".
Ωστόσο, επεσήμανε, υπάρχουν άνθρωποι
– και από τις δυο πλευρές – που ανησυχούν
ότι αυτές οι επιτροπές απλά παγιώνουν ή
ομαλοποιούν το στάτους κβο.
"Αντίθετα, αυτές οι επιτροπές οικοδομούν
τα θεμέλια των δικοινοτικών επιτευγμάτων
που θα θέσουν τις βάσεις για μελλοντικές
συνομιλίες. Οι τεχνικές επιτροπές και τα
ΜΟΕ δεν είναι ούτε υποκατάστατο των συνομιλιών ούτε και ούτε αποσπούν την προσοχή από τέτοιες συνομιλίες. Είναι η οδός
προς τις συνομιλίες", ανέφερε.
Σημείωσε πως "κάθε μια από αυτές τις πρωτοβουλίες θα έχει ένα θετικό αντίκτυπο στη
ζωή των Κυπρίων και στις δυο πλευρές του
νησιού. Αλλά ακόμα πιο σημαντικά, κάθε
πρωτοβουλία θα προσφέρει και ένα μικρό
κομμάτι θετικής εμπειρίας, θα δημιουργήσει
μια μικρή ποσότητα καλής θέλησης και έτσι
κομμάτι-κομμάτι θα δημιουργηθεί η οδός
προς μια αμοιβαία συμφωνημένη διευθέτηση του Κυπριακού. Αλλά δεν έχουμε πολύ
χρόνο", υπέδειξε.

20

Greek Press | September 30, 2022

Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
(Μέρος Γ’)

Οι ευθύνες των Συμμάχων στη Μικρασιατική Καταστροφή
Για
τη
μικρασιατική
καταστροφή έχουν ευθύνες
οι μεγάλες δυνάμεις της
εποχήε, και ειδικά οι
συμμαχικές, οι οποίες με
μια απίστευτη κυνικότητα
επαναπροσάρμοσαν
έτσι
την πολιτική τους, ώστε η
νέα τάξη πραγμάτων που θα
διασφάλιζε τα συμφέροντά
τους να βασίζεται σε μια
εθνικιστική
Τουρκία,
πλήρως ομογενοποιημένη με τις γενοκτονίες των χριστιανικών εθνοτήτων
που πραγματοποίησε.
Του Βλάση Αγτζίδη

Η σχέση Ελλάδας και Δύσης ήταν μια πολυσύνθετη σχέση με πολλές
παραμέτρους. Η πλήρης εθνική αποκατάσταση του ελληνισμού δεν ήταν
ιδιατέρως επιθυμητή. Από παλιά αυτό φάνταζε ως μεγάλη απειλή για τα
δυτικά συμφέροντα. Στις παραμονές του 19ου αιώνα ο Felix de Beajour
έγραφε: “Οι έμποροι φοβούνται το συναγωνισμό με τους Έλληνες, λαό
εύρωστο και εργατικό, που στέλνει ήδη τα εμπορικά του πλοία ίσαμε τον
Τάμεση. Λέγουν ότι θα γεμίσει με το στόλο του όλα τα λιμάνια της Ευρώπης,
σε βάρος των Ευρωπαίων μεγαλεμπόρων.”
Με τα μικρασιατικά, οι συμμαχικές δυνάμεις ανέδειξαν τα πραγματικά τους
αισθήματα απέναντι στον ελληνισμό, όχι πάντα με βάση τα στυγνά οικονομικά
τους συμφέροντα. Η ανοχή των γενοκτονιών υπήρξε πρωτοφανής.
Είναι τέτοια η ευθύνη των δυτικών δυνάμεων της εποχής, ώστε ο μητροπολίτης
Τραπεζούντας Χρύσανθος έγραψε μετά το τέλος της ανθρωποσφαγής: “Με
την ένοχη συμμετοχή δύο μεγάλων δυνάμεων της Δύσεως, της Γερμανίας
και της Αυστρίας κατά τα έτη 1914-1918, εσφάγη από τους Νεότουρκους
ολόκληρον έθνος, το Αρμενικόν και εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων
απεσπάσθησαν βιαίως των εστιών τους και απέθανον εις την εξορία. Με
την ένοχη συμμετοχή των συμμαχικών Χριστιανικών δυνάμεων της Δύσεως
κατά τα έτη 1919-1922, το εθνικό κίνημα των Τούρκων υπό τον Μουσταφά
Κεμάλ, συνεπλήρωσε το έργο των Νεοτούρκων”.
Ο ίδιος επίσης συγκρίνει τη στάση των δυτικών με αυτή των μπολσεβίκων: “…
οι οποίοι καίπερ μπολσεβίκοι εφάνησαν ανθρωπινότεροι από τα πληρώματα
των συμμαχικών πλοίων, τα οποία κατά την Μικρασιατικήν Καταστροφήν
εν έτει 1922 δεν εδέχθησαν ούτε ένα Έλληνα να σώσουν.”

Γαλλία και ΗΠΑ
Η Γαλλία ενθάρρυνε εξ αρχής τους Τούρκους να αντισταθούν. Η υποστήριξή
της προς τον κεμαλικό στρατό βρήκε την έκφρασή της με την γαλλοτουρκική
συμφωνία της ’γκυρας. Την ημέρα της υπογραφής της συνθήκης. ο Γιουσούφ
Κεμάλ ανακοίνωσε την απόφαση της κεμαλικής κυβέρνησης να παραχωρήσει
στους Γάλλους κεφαλαιούχους την εκμετάλλευση κοιτασμάτων σιδήρου,
χρωμίου και ασημιού.
Ακόμα ανακοίνωσε την επιθυμία των κεμαλικών αρχών για μεικτές
γαλλοτουρκικές εταιρείες για την κατασκευή και εκμετάλλευση λιμανιών,
σιδηροδρομικών γραμμών κ.λπ. Σε ένα απόρρητο κρυπτογραφημένο
τηλεγράφημα του Γάλλου πρωθυπουργού Αριστείδη Μπριάν προς το
στρατηγό Τζουρό, που αποκαλύφθηκε πολύ αργότερα, διατάχτηκε

η
παράδοση
στις
τουρκικές
αρχές από στρατιωτικές στολές
μέχρι αεροπλάνα και υλικό για
τηλεγραφικό σταθμό.
Μετά την ήττα στα Μουδανιά οι
γαλλικές αρχές αφόπλισαν τους
Έλληνες στρατιώτες και τους
παρέδωσαν στους Τούρκους. Το κλίμα αυτό πέρασε και στους Γάλλους
δημοσιογράφους. Απόφευγαν να ενημερώσουν το γαλλικό κοινό για την
έκταση των σφαγών στη Σμύρνη και είχαν την τάση να θεωρούν ότι κάθε
πληροφορία για ακρότητες αποτελεί “ύποπτη πληροφορία ελληνικής
προέλευσης”.
Τη στάση αυτή των Γάλλων στηλίτευσε ακόμα και ο Ουίνστον Τσόρτσιλ
γράφοντας: “Παρά τις προσπάθειες των Γάλλων να ελαχιστοποιήσουν τις
φρικαλεότητες αυτές (των Τούρκων κατά των Ελλήνων στον Πόντο και
τη δυτική Μικρασία) και να αποδείξουν, εναντίον των Ελλήνων παρόμοιες
φρικαλεότητες σε μικρότερη κλίμακα, η κοινή γνώμη, όση υπήρχε, στρεφόταν
αποφασιστικά εναντίον των Τούρκων”.
Οι Αμερικανοί από την πλευρά τους ήταν αντίθετοι με τη διάλυση της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί απέβλεπαν στην δημιουργία αμερικανικού
προτεκτοράτου σε όλη την Τουρκία. Η αμερικανική αντιπροσωπεία επιδίωκε
τη διατήρηση του τουρκικού καθεστώτος στην ασιατική Τουρκία.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν την εντολή των συμμάχων για ολόκληρη την
ασιατική Τουρκία, αποβλέποντας στα πετρέλαια της Μοσούλης. Ο Αμερικανός
ναύαρχος Τσέστερ, ζητούσε προνόμια για μεγάλη σιδηροδρομική γραμμή
που θα συνέδεε το εσωτερικό της Ανατολής με τα παράλια της Μεσογείου.
Οι Αμερικανοί μετά το τέλος των τραγικών γεγονότων παρομοίασαν τον
Κεμάλ με τον Γεώργιο Ουάσινγκτον.
Η Μεγάλη Βρετανία, ενώ αρχικά υποστήριζε τις ελληνικές θέσεις δεν
επενέβη για να περιορίσει την ήττα της συμμάχου της Ελλάδας. Αντιτάχθηκε
πλήρως για οποιαδήποτε ρύθμιση του Ποντιακού Ζητήματος. Απέρριψε
τις προτάσεις για απόβαση στην Τραπεζούντα των ποντιακών ταγμάτων
που είχαν δημιουργηθεί στα πλαίσια του ελληνικού στρατού, ώστε να
δημιουργηθεί μια μικρή ελεύθερη περιοχή όπου θα κατέφευγαν οι Έλληνες
από τη Ρωσία που καταδιώκονταν από τους μπολσεβίκους.
Επιπλέον, το απόσπασμα αυτό ενισχυμένο, θα μπορούσε να αναχωρήσει στο
εσωτερικό γύρω από το Ερζιγκιάν, ώστε να εξασφαλίσει από τους Τούρκους
τα νώτα του αρμενικού στρατού.

Αγγλία και Βατικανό

Η πρόταση αυτή συνάντησε την
άρνηση της βρετανικής πλευράς. Την

συνεχίζεται στη σελίδα 21
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αρνητική απάντηση της βρετανικής
κυβέρνησης στην πρόταση αυτή
εισηγήθηκε ο Βρετανός αρμοστής
στο Βατούμι Wardrop.
Tην απόρριψη της πρότασης, παρόλο
ότι αυτή εξυπηρετούσε άριστα
τον αντιμπολσεβικικό αγώνα της
Αντάντ, ο Δ. Καθενιώτης ερμηνεύει
ως αποτέλεσμα της υποκειμενικής
στάσης του ’γγλου Αρμοστή
να αποδεχτεί τη μεταφορά των
Ταγμάτων του Πόντου στο Βατούμι,
γιατί ήταν φανατικός σλαβόφιλος
ευμενέστατα διακείμενος προς τους
Βουλγάρους.
Ο Νεοκλής Σαρρής υποστηρίζει
ότι η συγκεκριμένη βρετανική
στάση ήταν απόρροια της αλλαγής
των στρατηγικών επιλογών της
βρετανικής κυβέρνησης. Ότι το
βρετανικό επιτελείο υποστήριζε
τον Κεμάλ Ατατούρκ πολύ πριν
τις ελληνικές εκλογές του 1920
και πρότεινε τη διατήρηση του
αλώβητου της οσμανικής επικράτειας
στη Μικρά Ασία και κατ’ επέκταση
στα στενά του Βοσπόρου και των
Δαρδανελλίων με τον περιβάλλοντα
θρακικό χώρο.
Τις Βρετανικές ευθύνες, τουλάχιστον
για την ανοχή της γενοκτονίας,
ομολόγησε στην Αγγλική Βουλή
και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Λόιντ
Τζωρτζ λέγοντας: “Οι Τούρκοι
οργιάζουν κατά των Ελλήνων του
Πόντου χωρίς να διασώζονται
από τις Αγγλογαλλικές δυνάμεις.”
Οι Βρετανοί αντιπρόσωποι στη
Λωζάννη επανειλημμένα θύμιζαν
στον αρχηγό της τουρκικής
αντιπροσωπείας Ισμέτ Πασά, ότι η
Τουρκία νίκησε επειδή ο αγγλικός
στρατός είχε αδρανήσει συνειδητά
τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο του
1922.
Οι Ιταλοί μαζί με τους Γάλλους

εφοδίαζαν
τον
κεμαλικό
στρατό
με όπλα, ιματισμό,
φορτηγά αυτοκίνητα,
α ε ρ ο π λ ά ν α ,
καταδιωκτικά
και
αναγνωριστικά, ενώ
ο ελληνικός στρατός
είχε αφεθεί τελείως
αβοήθητος.
Στις
15 Μαρτίου 1929
υπογράφτηκε μυστική
συμφωνία των Ιταλών
με τον Κεμάλ για εφοδιασμό
με άφθονο πολεμικό υλικό. Το
ενδιαφέρον της Ιταλίας για την
εξασφάλιση απόλυτης κυριαρχίας
στο μεσογειακό χώρο είχε εκδηλωθεί
από την ίδρυση του ιταλικού εθνικού
κράτους. Η επέκταση της Ελλάδας
στην Ιωνία και στην Ανατολική
Θράκη αποτελούσε απειλή για τα
στρατηγικά συμφέροντα των Ιταλών.
Ακόμα και το Βατικανό είχε ανάμειξη
στα γεγονότα. Λίγα χρόνια μετά την
καταστροφή ήρθαν στο φως έγγραφα
που αποδείκνυαν πως το Βατικανό
είχε παρακινήσει τους Γάλλους να
βοηθήσουν τους Τούρκους γιατί δεν
ήθελε να πάρουν οι ορθόδοξοι στα
χέρια τους την Κωνσταντινούπολη.
Το Βατικανό φοβόταν ότι η
ελληνοορθόδοξη
εκκλησία
θα
γινόταν σοβαρός αντίπαλος σε
περίπτωση που θα εδραιώνονταν
στο παλιό κέντρο του ανατολικού
χριστιανισμού.
Xαρακτηριστικές
ήταν οι δηλώσεις όπως “προτιμότερη
πάνω στο τρούλλο της Αγίας Σοφίας
είναι η ημισέληνος παρά ο ελληνικός
σταυρός”. Το Βατικανό προτιμούσε
επίσης τη “μουσουλμανική αδιαφορία
από τον ορθόδοξο φανατισμό”.
Οι
τρεις
συμμαχικές
χώρες
(Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία) απέριψαν
τέλος το αγωνιώδες αίτημα των
Μικρασιατών
για
δημιουργία
αυτόνομου μικρασιατικού κράτους
με πρωτεύουσα τη Σμύρνη.
Απείλησαν με ένοπλη αντιμετώπιση
στην περίπτωση που ο ελληνικός
στρατός επιχειρούσε να καταλάβει
την Κωνσταντινούπολη.
Στο λιμάνι της Σμύρνης την
ημέρα των φοβερών σφαγών του
άμαχου πληθυσμού βρίσκονταν 21
συμμαχικά πλοία, από τα οποία 11
αγγλικά, 5 γαλλικά, 2 ιταλικά, 3 των

Ζητείται υποψήφια
Υπάλληλος για το γνωστό
κρεοπωλείο “Ellas Meat
Market”, για τη θέση
ταμείου και εξυπηρέτησης
πελατών.
Θα εκτιμηθούν το πνεύμα
συνεργασίας, προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές
συνθήκες εργασίας, ομαδικό πνεύμα, καλή και
προσεγμένη εμφάνιση, επικοινωνιακές δεξιότητες.
Πλεονέκτημα αποτελεί η ομιλία της ελληνικής
γλώσσας.
Παρέχεται πλήρες πακέτο αποδοχών και
ασφάλισης, άριστο περιβάλλον εργασίας,
οικογενειακό / φιλικό περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τον κ.
Γιώργο στο τηλέφωνο, (416) 461-1211

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

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

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211
ΗΠΑ. Το μοναδικό ενδιαφέρον τους τελείως για τους πρόσφυγες από τον
ήταν η προστασία των προξενείων Πόντο και τους άφησαν αβοήθητους,
χωρίς καμία στοιχειώδη περίθαλψη,
τους.
Οι εκπρόσωποι των “συμμάχων” με αποτέλεσμα χιλιάδες να πεθάνουν
θαύμαζαν απαθείς κι ολότελα από τις αρώστιες στο στρατόπεδο
αδιάφοροι το φρικτό θέαμα. Σελημιέ.
Στην
Κωνσταντινούπολη
οι
“συμμαχικές” αρχές αδιαφόρησαν Συνέχεια στην επόμενη έκδοση
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου φανερώνει τα
ψέματα των μέσων συσκότισης της Ελλάδας που έχουν πάρει περίπου
70 εκατομμύρια Ευρώ για να ωραιοποιούν την εικόνα μιας κυβέρνησης
ακροδεξιών εμμονικών που έχουν γυρίσει τη χώρα στο παρελθόν με την
ευνοιοκρατία, φτώχεια, ρουσφέτια και κακοδιοίκηση και μια αυταρχική
κοινωνική πολιτική καταστολής των ελευθεριών της έκφρασης και της
Τάσος
διαμαρτυρίας. Αυτοί οι μαθητευόμενοι ‘άριστοι’, έχουν ποδοπατήσει τη
Θεοδωρίδης Δημοκρατία στη χώρα που τη γέννησε, ενώ κυριολεκτικά είναι υπεύθυνοι
για τον άδικο χαμό χιλιάδων συμπολιτών μας που πέθαναν εκτός ΜΕΘ
(97.7% και σε υψηλά ποσοστά -74% μέσα στις ΜΕΘ) από τον κορονοϊό. Και όλοι οι πολίτες
περιμένουν τον πρωθυπουργό – άφαντο τουρίστα - της Ελλάδας να ζητήσει συγγνώμη για
τους 33.111 νεκρούς επειδή όπως είχε πει στη Βουλή “δεν υπάρχουν ενδείξεις πως όσοι
νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ πεθαίνουν σε μεγαλύτερο αριθμό απ’ αυτούς που είναι εντός
των ΜΕΘ”. Αυτή η κυβέρνηση είναι το απόλυτο όνειδος της Ελλάδας, και όποιος δεν το
καταλαβαίνει, τότε ας διαβάσει τον διεθνή τύπο, και ας περιμένει την κατάληξή της, που αν
κρίνουμε από το παρελθόν τους (λογιστική πτώχευση 2019-2014) τότε, από την απόλυτη
απελπισία η χώρα κοντεύει να περάσει στην ανυπαρξία!!!
Ανευθυνότητα ή δολοφονία;
Αλέξης Τσίπρας: «Πεταμένα λεφτά οι ΜΕΘ»
έλεγαν και «φέρτε μου μια έρευνα που να δείχνει
ότι εκτός ΜΕΘ πεθαίνουν» προκαλούσε ο ΠΘ στη
Βουλή. Τώρα που οι μελέτες αποδεικνύουν ότι
εκτός ΜΕΘ δε σώθηκε σχεδόν κανείς, θα ζητήσει
έστω μια συγγνώμη; Όχι από εμάς αλλά από τους
χιλιάδες που χάθηκαν άδικα.” Αυτά σκέφτεται ένας
φυσιολογικός πολίτης που καταλαβαίνει πως τον
έχει εξαπατήσει η κυβέρνηση. Εμείς δεν θα πούμε
για συγγνώμες, αλλά για την ΕΝΟΧΗ στάση της
κυβέρνησης στην υπόθεση του ερευνητή Θεόδωρου
Λύτρα. Ας θυμίσουμε λίγο το ιστορικό. Πριν καιρό οι
Τσιόδρας και Λύτρας – επιλογή του πρωθυπουργού
ως ειδικών συμβούλων επί της πανδημίας- έκαναν
μια μελέτη που έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου
στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας.
Αναφερθήκαμε σ’ αυτό εκτενώς παλιότερα. Το
ζήτημα είναι πως τον Ιούνιο 2022 ο Θ. Λύτρας
έστειλε το δεύτερο μέρος της μελέτης αυτής σε όλους τους εμπλεκόμενους. Η μελέτη ήταν
ξεκάθαρη για την εγκληματική διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση. Αναφέρει ο
ερευνητής Λύτρας: Σχεδόν ΚΑΝΕΝΑΣ από όσους έμειναν ΕΞΩ από τις μονάδες εντατικής
θεραπείας δεν επέζησε (97,7% ΠΕΘΑΝΑΝ) ενώ όσοι μπήκαν στις ΜΕΘ έχασαν την ζωή
τους σε ποσοστό 72,7%. Γι’ αυτά άλλωστε προειδοποιούσε ο ερευνητής ενάμιση χρόνο
πριν. Και τι έκανε η κυβέρνηση – επαναλαμβάνω στα μέσα Ιουνίου! Εκτός του ότι άφησε
σε αναστολή εργασίας 7000 υγειονομικούς (!!!), ΔΕΝ αύξησε τις ΜΕΘ αλλά επιστράτεψε
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ και παράλληλα ΕΚΡΥΨΕ την έρευνα και ΕΚΟΨΕ την πρόσβαση
του επιστήμονα από τα επιστημονικά δεδομένα του υπουργείου υγείας. Αν αυτό δεν είναι
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΦΙΜΩΣΗΣ ενός επιστήμονα και αδιαφανής διαχείριση της κρίσης, τότε τι
είναι; Αν το υπουργείο και η κυβέρνηση δεν ήταν ένοχοι, θα εμφάνιζαν την μελέτη και θα
έπαιρναν μέτρα. Αν ενδιαφέρονταν για την υγεία του κοσμάκη, θα έλεγαν, “ωραία κάναμε
λάθος, πάμε να κάνουμε κάτι (από όσα πρότεινε η μελέτη) για να σωθεί η κατάσταση”.
Αλλά αντί γι’αυτό, προσπάθησαν να κρύψουν τις ευθύνες τους και απλά συνέχισαν την
εγκληματική τους πολιτική! Χωρίς μάσκες, με ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα που είχε
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ την περίοδο του καλοκαιριού που άνοιξαν τα σύνορα και ερχόντουσαν οι
τουρίστες και ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ των ειδικών! Το αποτέλεσμα; Αυτό που έχουμε ξαναγράψει.
Δεκάδες χιλιάδες νεκροί απ’ την πανδημία (33.111) και πάνω από 10000 αυτοί που
πέθαναν εκτός ΜΕΘ. Δηλαδή, τους καταδίκασαν σε θάνατο! Να μην θυμηθούμε εδώ τον
τότε κυβ. Εκπρόσωπο Πέτσα που έλεγε πως αν άκουγαν την αντιπολίτευση να φτιάξουν
ΜΕΘ θα ξόδευαν άδικα χρήματα!!! Ή μέσα στη βουλή των Ελλήνων τον πρωθυπουργό να
ισχυρίζεται πως δεν γνωρίζει κάποια μελέτη που να δείχνει πως εκτός ΜΕΘ οι άρρωστοι
πεθαίνουν! Θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τραγικό. Εγκληματικά τραγικό. Ποιος θα τιμωρηθεί
για τις χιλιάδες αυτές άδικους θανάτους;
Εκλογές έρχονται, πάρε και συ μπάρμπα
κομμάτι απ’ το δάσος!
Πώς καταλαβαίνουμε ότι έρχονται εκλογές
όταν κυβερνάει η Δεξιά; (Μονίμως από την
Απελευθέρωση και μετά εκτός 15 χρόνια
κυβερνήσεων προοδευτικών) Όταν αρχίζουν
να νομιμοποιούν αυθαίρετες καταπατήσεις
ιδιοκτητών. Έτσι και τώρα, ο κούλης θα
νομιμοποιήσει τα ακίνητα που έχουν
καταπατήσει δασικές εκτάσεις και είναι
αυθαίρετα προσφέροντας στους ιδιοκτήτες
τους ένα μπόνους: Να πληρώσουν ως και 100
δόσεις τα πρόστιμα! Και μετά αναρωτιέστε γιατί η Ελλάδα έχει αυτό το χάος στους δρόμους,
στα χωριά, στα παραλιακά, που τα σπίτια ξεφυτρώνουν εκεί που δεν το περιμένεις. Θέλετε
κι άλλη απόδειξη για την καταστροφή του περιβάλλοντος εις όφελος των ιδιωτών; Θυμάστε
που πέρυσι κάηκαν 1.5 εκατομμύριο στρέμματα δάσους στην Εύβοια; Τότε οι κάτοικοι και
η κοινή γνώμη είχε ξεσηκωθεί διότι ήξεραν πως αυτό που έγινε ήταν προσχεδιασμένο!
Τώρα μαθαίνουμε πως οι γνωστοί επιχειρηματίες ετοιμάζονται να εγκαταστήσουν
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ανεμογεννήτριες στα καμένα! Δε χάνουν δευτερόλεπτο τα λαμόγια. Και τους διευκολύνει
φυσικά ποιος; Η κυβέρνηση των “αρίστων” που δεν έχει αφήσει τίποτε όρθιο στην Ελλάδα,
και αυτό σε 3.5 χρόνια! Διαβάστε την είδηση:
Ανεμογεννήτριες φυτρώνουν στα καμένα
Κωνσταντίνα Ιωακειμίδου
Το 2001 στην απόρρητη έκθεση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού
(ΔΑΕΕ) προς την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος για τα αίτια της πρόκλησης πυρκαγιών
στη Ν. Εύβοια, υπογραμμιζόταν ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως αυτές οφείλονται στην
εγκατάσταση και λειτουργία των ανεμογεννητριών στην περιοχή. Όπως χαρακτηριστικά
σημειωνόταν, η θέση αυτή «ενισχύεται από το γεγονός ότι αρκετές πυρκαγιές εξ αυτών
εμφανίζονται είτε με τη διαδικασία της έγκρισης εγκατάστασης ή της έναρξης των εργασιών
τους».
Την εν λόγω έκθεση υπέγραφε ο επικεφαλής της νεοσύστατης τότε ΔΑΕΕ Ανδριανός
Γκουρμπάτσης. Είκοσι ένα χρόνια μετά, ο υπαρχηγός ε.α του Π.Σ. και πραγματογνώμονας
διερεύνησης εγκλημάτων εμπρησμού κ. Γκουρμπάτσης επανέρχεται με πολυσέλιδη
και εξαιρετικά αναλυτική μελέτη του στο θέμα της διασύνδεσης ανεμογεννητριών και
πυρκαγιών εστιάζοντας στην περίπτωση της Καρυστίας στη Ν. Εύβοια.
Η επιλογή της Καρυστίας μόνο τυχαία δεν είναι. Και αυτό καθώς η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας είναι πρώτη πανελλαδικά στην αιολική εγκατάσταση, με τον Δήμο Καρύστου να
αναδεικνύεται σε πρωταθλητή με 829 ανεμογεννήτριες, που καλύπτουν ούτε λίγο-ούτε
πολύ το 29,8% της περιοχής!
Όπως προκύπτει από τη μελέτη, μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
το 2001, ο αριθμός των πυρκαγιών στην περιοχή αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο,
ενώ από την αντιπαραβολή των χαρτών διαπιστώνεται ότι μετά την κατάσβεσή τους
-παραδόξως- αντί για δέντρα φύτρωναν αιολικές εγκαταστάσεις. Στην περίπτωση δε της
κοινότητας Καφηρέως του Δήμου Καρύστου, ο υπερκορεσμός των αιολικών πάρκων είναι
τέτοιας έκτασης που η πυκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων έχει φτάσει σε ποσοστό
κάλυψης 160,3%.
Αποκαρδιωτική είναι παράλληλα η εικόνα, όπως προκύπτει από τους χάρτες, της αραίωσης
της βλάστησης και της δασικής κάλυψης στις συγκεκριμένες περιοχές σε σύγκριση με
αντίστοιχους χάρτες παρελθόντων ετών, καταρρίπτοντας τη ρητορική του λόμπι της
αιολικής ενέργειας περί αυξημένης προστασίας των δασών ως απότοκο των επενδύσεων
για τα αιολικά πάρκα.
Στο διά ταύτα, η μελέτη καταλήγει στο αβίαστο συμπέρασμα πως «το κίνητρο του
εμπρησμού δασών και δασικών εκτάσεων στην Καρυστία κατά την πρώτη δεκαετία του
2000 προφανώς συνίστατο στο κέρδος εταιρειών στον τομέα των ΑΠΕ ενώ μετά το 2006
και κυρίως τη διετία 2007-08 λόγω των θεσμικών αναδιαρθρώσεων που στο ενδιάμεσο
έχουν συντελεστεί, η πρόκληση πυρκαγιών στις εκτάσεις αυτές εξυπηρετεί την αποφυγή
χρονοβόρων διαδικασιών και με υψηλότερο κόστος για την αδειοδότησή τους».
Ο συγγραφέας της μελέτης διευκρινίζει πως η θέση της έρευνάς του είναι υπέρ των
ΑΠΕ, όμως υπό την αυστηρή προϋπόθεση του ελέγχου, της επιλογής του κατάλληλου
ενεργειακού μείγματος που θα υπηρετεί το κριτήριο της μικρότερης κάθε φορά δυνατής
επέμβασης στο περιβάλλον.
Σκάνδαλο Ζίμενς: Μετά 20 περίπου χρόνια,
δεν υπάρχουν ούτε μίζες ούτε λαμόγια!
Πέρασαν 20 χρόνια από τότε που η πολυεθνική
εταιρεία Ζίμενς παραδέχθηκε πως πλήρωσε
50 εκατομμύρια Ευρώ σε Έλληνες πολιτικούς
για μίζες για να προτιμώνται τα προϊόντα της
στο δημόσιο. Τότε μάλιστα καταδικάστηκαν
πρωτόδικα μερικά άτομα μεταξύ τους και ο
Χριστοφοράκος που έχει μεσοτοιχία βίλα με τον
Μητσοτάκη. Τότε η Ντόρα που ήταν υπουργός
άφησε το Χριστοφοράκο να δραπετεύσει στο
Λονδίνο, αν και υπόδικος. Ο Τσουκάτος, ταμίας
του ΠΑΣΟΚ δήλωσε στο δικαστήριο πως πήγε
1 εκατομμύριο Ευρώ στο κόμμα αλλά δεν ξέρει ποιος τα πήρε και πού πήγαν διότι δεν
κατετέθησαν στο ταμείο. Όλα αυτά τα ωραία, συνέβησαν τότε. Τώρα η ελληνική δικαιοσύνη
ΠΑΡΕΓΡΑΨΕ τα αδικήματα όλων πλην ενός που είναι φυγόδικος. Αθώοι λοιπόν οι λεβέντες
τους οποίους δήλωσε η Ζίμενς πως δωροδόκησε. Ιδού η Ελληνική δικαιοσύνη, κυρίαι και
κύριοι.
«Μαύρα ταμεία» της Siemens: Αθώοι όλοι, κυρίως λόγω... παραγραφής
Είκοσι χρόνια από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο με τα «μαύρα ταμεία» της Siemens, και
αφού η εταιρεία καταδικάστηκε να αποζημιώσει με ψίχουλα το ελληνικό δημόσιο, σήμερα
γράφτηκε το τέλος της δυσώδους αυτής υπόθεσης με την αθώωση των 20 από τους
συνολικά 22 κατηγορουμένους, κυρίως λόγω παραγραφής. Η δικαστική διαδικασία είχε
αρχίσει πριν από 15 χρόνια. Η απόφαση αυτή αποδεικνύει για άλλη μια φορά -μπορούμε
να δούμε τι έγινε και με το σκάνδαλο της Novartis- πως ενώ άλλες χώρες έσπευδαν και
σπεύδουν να ανακαλύψουν τις διαδρομές του παράνομου χρήματος, να αποκαλύψουν
τους ένοχους χρηματισμού και ξεπλύματος και κυρίως να πάρουν πίσω όσα περισσότερα
χρήματα μπορούσαν και να τα βάλουν στο δημόσιο ταμείο, η Ελλάδα περί άλλα τυρβάζει.
Και τελικά επιλέγει να μη βλέπει τα χαμένα δισεκατομμύρια για το ελληνικό Δημόσιο ούτε τα
τεράστια ποσά που δόθηκαν σε μίζες. Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων αποφάσισε
την πλήρη αθώωση των κατηγορούμενων που συνδέονται με το περιβόητο σκάνδαλο,
είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία για
την κατηγορία του ξεπλύματος βρόμικου συνεχίζεται στη σελίδα 23
χρήματος, ενώ για τους περισσότερους
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κρίθηκε ότι έπρεπε να παυθεί οριστικά η
ποινική δίωξη για τις πράξεις που έχουν
τελεστεί έως το 2002 λόγω παραγραφής.
Όσον αφορά τον Χρήστο Καραβέλα, που μέχρι σήμερα εξακολουθεί να φυγοδικεί, ενώ
σε βάρος του εκκρεμεί ποινή κάθειρξης 15 ετών από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δεν
εξετάστηκε η ποινική του μεταχείριση καθώς δεν ασκήθηκε από την πλευρά του έφεση.
Επίσης, απόφαση δεν εκφωνήθηκε ούτε για τον Δημ. Γυφτόπουλο, καθώς έχει αποβιώσει.
Η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου έχει ως εξής:
Μιχαήλ Χριστοφοράκος: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις που τελέστηκαν
έως το 2002 και για τις λοιπές αθώος κατά πλειοψηφία 4-1 (ένα μέλος είχε τη γνώμη ότι
έπρεπε να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω δεδικασμένου).
Πρόδρομος Μαυρίδης: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις που τελέστηκαν
έως το 2002 και για τις λοιπές αθώος κατά πλειοψηφία 4-1 (ένα μέλος είχε τη γνώμη ότι
έπρεπε να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω δεδικασμένου).
Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις που τελέστηκαν
έως το 2002 και για τις λοιπές αθώος ομόφωνα.
Karl Friedrich Eduard PIERER Von ESCH: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις
που τελέστηκαν έως το 2002 και για τις λοιπές αθώος ομόφωνα.
Thomas GANSWINDT: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις που τελέστηκαν
έως το 2002 και για τις λοιπές αθώος κατά πλειοψηφία 4-1 (ένα μέλος είχε τη γνώμη ότι
έπρεπε να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω δεδικασμένου).
Jörg Michael KUTSCHENREUTER: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις που
τελέστηκαν έως το 2002 και για τις λοιπές αθώος κατά πλειοψηφία 4-1 (ένα μέλος είχε τη
γνώμη ότι έπρεπε να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω δεδικασμένου).
Reinhard Herbert SIEKACZEK: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις που
τελέστηκαν έως το 2002 και για τις λοιπές αθώος κατά πλειοψηφία 4-1 (ένα μέλος είχε τη
γνώμη ότι έπρεπε να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω δεδικασμένου).
Wolfgang Paul Wilhelm RUDOLPH: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις που
τελέστηκαν έως το 2002 και για τις λοιπές αθώος ομόφωνα.
Heinz Wolfgang Ernst Keil Von JAGEMANN: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις
που τελέστηκαν έως το 2002 και για τις λοιπές αθώος κατά πλειοψηφία 4-1 (ένα μέλος είχε
τη γνώμη ότι έπρεπε να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω δεδικασμένου).
Franz Joseph RICHTER: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις που τελέστηκαν
έως το 2002 και για τις λοιπές αθώος ομόφωνα.
Γιώργος Σκαρπέλης: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για όλες τις πράξεις, λόγω
παραγραφής.
Νικόλαος ΝΙΝΤΟ: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για όλες τις πράξεις, λόγω παραγραφής.
Γιώργος Αργυρόπουλος: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για όλες τις πράξεις, λόγω
παραγραφής.
Δημήτριος Κουβάτσος: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις που τελέστηκαν
έως το 2002 και για τις λοιπές αθώος ομόφωνα.
Παναγιώτη Νικάκη: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις που τελέστηκαν έως
το 2002 και για τις λοιπές αθώος κατά πλειοψηφία 4-1 (ένα μέλος είχε τη γνώμη ότι έπρεπε
να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω δεδικασμένου).
Γιώργος Καλδής: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις που τελέστηκαν έως το
2002 και για τις λοιπές αθώος.
Αλέξανδρος Λέτσας: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις που τελέστηκαν έως
το 2002 και για τις λοιπές αθώος.
Φάνης Λυγινός: Παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις που τελέστηκαν έως το
2002 και για τις λοιπές αθώος.
Jean Claude OSWALD: παύει οριστικά την ποινική δίωξη για τις πράξεις που τελέστηκαν
έως το 2002 και για τις λοιπές αθώος.
Μάρθα Δημητριάδη-Καραβέλα: Αθώα
Πρόσεχε, σε παρακολουθούν!
Greek prime minister Kyriakos Mitsotakis has found
himself embroiled in a scandal being called the "Greek
Watergate." (Jeenah Moon / Bloomberg)
Έχουμε ξαναγράψει για το σκάνδαλο των υποκλοπών,
που ο Μητσοτάκης πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτηνα είναι υπεύθυνος παρακολουθήσεων από την
Ασφάλεια για πάνω από 15000 άτομα, μεταξύ τους
και πολιτικοί και δημοσιογράφοι. Η κυβέρνηση στην
αρχή δήλωσε πως οι παρακολουθήσεις ήταν ‘νόμιμες’
για λόγους Εθνικής Ασφάλειας. Μετά ανακάτεψαν
τις ξένες χώρες πως δήθεν είχαν δώσει το Ο.Κ.,
οι οποίες απλά τους διέψευσαν. Μετά, είπαν πως ο αρχηγός του τρίτου κόμματος τον
οποίο παρακολουθούσαν ήταν ‘κατάσκοπος’ ξένων συμφερόντων. Τέλος πάντων, και ο
πιο καλόπιστος πολίτης τους θεωρεί αστείους αυτούς τους ισχυρισμούς. Ξέρουμε πως
το να παρακολουθείς τον υποψήφιο -τότε για την αρχηγία του τρίτου κόμματος (που σε
ενδιαφέρει και για να συνεργαστείς μετεκλογικά μαζί του και να επέμβεις για να βάλεις
εγκάθετο τον ‘δικό’ σου Λοβέρδο, για να υπάρχει Δούρειος Ίππος μέσα στο τρίτο κόμμα
-ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ) δεν το κάνεις για να μάθεις τις προτιμήσεις του στον καφέ! Το κάνεις για
να επέμβεις στα εσωτερικά άλλου κόμματος. Και αυτό ήθελε ο κούλης. Όμως, όπως όλοι οι
καλοί μαφιόζοι, θέλεις να εξαφανίσεις τα ίχνη σου. Έτσι βάζεις ενδιάμεσους να αποκτήσουν
το κατασκοπευτικό λογισμικό (ιδιώτες επιχειρηματίες τους οποίους δωροδοκείς με μίζες)
και μετά σου το παρέχουν εσένα σαν κράτος και ούτε γάτα ούτε ζημιά! Και τόμπολα!
Ακριβώς αυτό ισχυρίζεται ο ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος Στέλιος Κούλογλου (tvxs)
που είναι και στην προανακριτική επιτροπή για τις υποκλοπές! Δηλαδή οι Λαβράνος και
Μπίτσιος με τις εταιρείες Krikel και Intellexa, νοίκιαζαν για λογαριασμό του δημοσίου το
Predator και έπαιρναν το ανάλογο τίμημα από τους κουμπάρους τους (Δημητριάδης –
ανιψιός του ΚΟΥΛΗ- που ‘παραιτήθηκε’) για να μη φαίνεται πως ο κούλης είχε αποκτήσει
το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης. Είπατε τίποτε;

Άρθρο του Νικήτα Γεωργακόπουλου
Ντροπή και Αίσχος Κύριοι της κυβέρνησης.
Για ποια δημοκρατία μιλάτε; Αφού κανένας σας δεν
σέβεται τον Ναόν της καθώς και το Σύνταγμα. Την
δημοκρατία την έχετε πεθάνει και ενταφιάσθηκε
στο ίδιο μέρος που γεννήθηκε διά βοής. Αυτά που
είδα σε Ελληνικό κανάλι με γύρισαν πίσω στα
χρόνια της περιόδου 1945-1946 που κυβερνούσε
το παρακράτος της Δεξιάς. Παρ’ ότι που έχω
περάσει τα 91 μου όταν τα θυμάμαι πονάω. Αλλά
δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες της εποχής
εκείνης
Στην κατοχική περίοδο πολέμησα για την
απελευθέρωση της Πατρίδας μου καθώς και
όλη η οικογένειά μου κάτω από την Σημαία
του Ε.Α.Μ.(Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο)
του Ε.Λ.Α.Σ. (Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός) και της Ε.Π.Ο.Ν.(Ενιαία
Πανελλαδική Οργάνωση Νέων). Αυτό ήταν το αμάρτημά μου που το παρακράτοςτης
Δεξιάς με τιμώρησε με φυλακίσεις, ξυλοφορτώματα και με εικονικές εκτελέσεις. Επιπλέον ο
πατέρας μου δολοφονήθηκε όπως και ο αδελφός του, ένας εξάδελφός του και ο κουνιάδος
του.
Μετά την απελευθέρωση μου έψαχνα για δουλειά όπου έπιανα δουλειά σε μια εβδομάδα
ή δύο το πολύ ερχόταν η Ασφάλεια και έλεγε στο αφεντικό να με διώξει γιατί ήμουν
κομμουνιστής. Αυτό έγινε τουλάχιστον 10 φορές. Οι περισσότεροι για να μου δώσουν
δουλειά θα έπρεπε να έχω πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Ποίοι το ζητούσαν
αυτό; Οι συνεργάτες του κατακτητή, οι Εθνοπροδότες Γερμανοντυμένοι ταγματασφαλίτες.
Αυτό με ανάγκασε να γίνω λαθρομετανάστης στον ΚΑΝΑΔΑ όπου και έγινα μόνιμος
κάτοικος εξωτερικού.
Η Σημερινή Ελληνική Κυβέρνηση δυστυχώς δεν πιστεύει κατά την γνώμην μου στην
δημοκρατική ιδεολογία και δεν είναι Κυβέρνηση της παλαιάς δημοκρατικής Δεξιάς. Σήμερα
η Ελλάδα κυβερνάται από την άκρα δεξιά που της έχουν δοθεί Υπουργεία κλειδιά. Κύριε
Πρωθυπουργέ έχετε αποκαλέσει πολλές φορές τον εαυτόν σας Κυβερνήτη. Δεν είσαστε
Κυβερνήτης αλλά Πρωθυπουργός σε μια χώρα. Κυβερνήτης είναι ο λαός ψηφίζοντας
εκείνους που θα τον εξυπηρετούν και όχι Κυβέρνηση με Πρωθυπουργό που να
εξυπηρετούν μόνον τα ατομικά τους συμφέροντα και των φίλων τους. Πληρώνοντας ακριβά
τα παπαγαλάκια διαφημίζοντας τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνησή του για τα “καλά
της’’ έργα. Κύριε Πρωθυπουργέ η Κυβέρνησή σας και εσείς προσωπικά προσπαθείτε να
επιβληθείτε στο λαό και ειδικά στην Νεολαία. Φοβούμενοι μην και χάσετε την εξουσία; Αυτό
εξαρτάται από τον Λαό εάν ξυπνήσει από την χειμερίαν νάρκη.
Μετά την κατοχή το παρακράτος της Δεξιάς διάλυσε την Νεολαία της Ε.Π.Ο.Ν. (Ενιαία
Πανελλαδική Οργάνωση Νέων.) Η οποία Νεολαία είχε δώσει χιλιάδες θύματα για την
απελευθέρωση της Πατρίδας μας. Μετά την δολοφονία του Λαμπράκη έγινε η ίδρυσις της
Νεολαίας Λαμπράκη αλλά το κατεστημένο διέλυσε και τη Νεολαία Λαμπράκη. Η χούντα
του 1967 χτύπησε το φοιτητικό κίνημα του πολυτεχνείου όπου υπήρξαν τραυματίες και
έγιναν πολλές συλλήψεις. Ησημερινή Κυβέρνηση αστυνόμευσε τα Πανεπιστήμια γιατί;
Μήπως φοβάται τη Νεολαία; Με αυτό που κάνει μας λέγει ότι δεν την ενδιαφέρει το μέλλον
της χώρας. Λέγεται ότι, ο Λυκούργος έτρωγε τα παιδιά του για να μην του πάρουν την
εξουσία!!!. Κύριοι δίνετε ψίχουλα στον ευκολόπιστο και πάντα προδομένο Ελληνικό λαό
τάζοντάς του λαγούς με πετραχήλια πλην όμως οι λαγοί που τάζετε δεν έχουν πετραχήλια,
θα τα βάλει ο λαός όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Και κάτι άλλο: Οι παλαιοί στο χωριό μου
έλεγαν: Τάξε του Άγιου ψέματα και του παιδιού αλήθεια.
Στην προκειμένη περίπτωση παιδί είναι ο ΛΑΟΣ.
Τορόντο 24/9/2022.
Νικήτας.Γεωργακόπουλος.
Υ.Γ. Κύριε Πρωθυπουργέ συγγνώμη έχω μια ερώτηση. Στα τόσα ταξίδια σας στις Βρυξέλλες,
φαντάζομαι εκτός των άλλων θα έχετε συναντηθεί και με τον Κύριον Viktor Orban και θα
έχετε αποκομίσει καλή ιδέα για την διακυβέρνηση της χώρα μας.
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Η νέα γενιά με το ΚΚΕ για "το μεγάλο,
το ωραίο, το συγκλονιστικό" (Ν.
Μπελογιάννης)
Σοσιαλισμός, η απάντηση τον 21ο
αιώνα.
Με αυτό το σύνθημα, εμπνευσμένο
από τα λόγια του Νίκου Μπελογιάννη,
που φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια
από την εκτέλεσή του, το 48ο Φεστιβάλ
ΚΝΕ - Οδηγητή» μετά από περιοδείες
σε πολλές πόλεις της Ελλάδας,
κορυφώθηκε στις 22, 23 και 24
Σεπτέμβρη στην Αθήνα, στον γνώριμο
χώρο του Πάρκου «Αντ. Τρίτσης».
Το φεστιβάλ της ΚΝΕ (Κομμουνιστικής
Νεολαίας Ελλάδας), είναι η μοναδική
και μεγαλειώδη πολιτιστική και πολιτική
γιορτή της νεολαίας στην Ελλάδα. Στο
Φεστιβάλ της ΚΝΕ συναντιούνται εδώ
και 48 χρόνια η ελπίδα, η δημιουργία, ο
αγώνας. Για 48 χρόνια το φεστιβάλ της
ΚΝΕ μεταφέρει στη νεολαία το αισιόδοξο
μήνυμα για μία κοινωνία ελεύθερη
που ο στόχος της είναι η πρόοδος.
Περιοδεύει πολλές πόλεις της Ελλάδας
με αποκορύφωμα αυτό στην Αθήνα. Η
Ελληνική νεολαία βγαίνοντας από το
σκοτάδι της φασιστικής Χούντας βρήκε
στο φεστιβάλ της ΚΝΕ την πολιτιστική
ανάσα που την είχε τόσο ανάγκη
από τον αναχρονισμό του χουντικού
φασισμού.
Η
ΚΝΕ
διεκδικεί
το
Πάρκο
Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης
“Αντώνης Τρίτσης” να μείνει ανοιχτό
στο λαό και κλειστό στα επιχειρηματικά
συμφέροντα. Οι εκδηλώσεις του
Φεστιβάλ στο Πάρκο, είναι συμβολή
στον αγώνα για την προστασία του,
την ανάδειξή του, τη διεκδίκηση να
αναβαθμιστεί µε σύγχρονες υποδομές
ενάντια στην απαξίωση και την
υποβάθμισή του από την πολιτική
των προηγούμενων και της σημερινής
κυβέρνησης.
Οι τρεις ημέρες του φεστιβάλ
έστειλαν καθαρά το μήνυμα: Ήταν
μια συγκλονιστική λαοθάλασσα που
συναντήθηκε με την ανατρεπτική
πρόταση του ΚΚΕ, και έστειλε το
μήνυμα ότι ο λαός «δεν σφίγγει κι άλλο
το ζωνάρι», δεν «προσαρμόζεται»
στα «θέλω» των καπιταλιστών, των
κυβερνήσεων και των κομμάτων τους,
κόβοντας συνεχώς από τις ανάγκες του,
αλλά ετοιμάζεται για τις μεγάλες μάχες
που έρχονται, με το ΚΚΕ μπροστά!
Η κοσμοσυρροή όλες τις ημέρες
ήταν ασταμάτητη, ξεπερνώντας κάθε
προηγούμενο! Ανθρώπινα ποτάμια
εισρέουν χωρίς σταματημό από κάθε
πύλη, σχηματίζοντας μια λαοθάλασσα,
χωρίς να μπορεί να δει κανείς αρχή και
τέλος.
Δεν υπάρχει στέκι, μουσική σκηνή,
έκθεση που να μην ήταν πλημμυρισμένη
από κόσμο, που να μην επικρατούσε το
αδιαχώρητο.
Μιλώντας στο τηλέφωνο σε μία
συνέντευξη με οργανωτικά μέλη της
ΚΝΕ για το φεστιβάλ μας εξέφρασαν
την ικανοποίηση τους και με τον νεανικό
ενθουσιασμό τους μας τόνισαν: «Κάθε
χρόνο και καλύτερο», «κάθε χρόνο το
Φεστιβάλ είναι και μια έκπληξη». «Δεν
υπάρχει χώρος που να περάσεις και να
μη μάθεις ή να μη δεις κάτι καινούργιο,
να μην πάρεις απαντήσεις στα όσα ζεις
σήμερα, τον πόλεμο και την ειρήνη, την
ακρίβεια, πανεπιστημιακή αστυνομία,
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Για «το ωραίο, το μεγάλο,
το συγκλονιστικό»!
Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
για τα πάντα. Αυτή είναι η ΚΝΕ, παιδιά».
«Είναι εντυπωσιακό πώς δένεται αυτό
το φοβερό γιορτινό κλίμα με το πολιτικό
περιεχόμενο». «Εδώ έχει μέχρι και
έκθεση αφιερωμένη στη τεχνολογία»,
«ακόμα περισσότερες γιγαντοοθόνες»,
«όλα
είναι
σύγχρονα,
φωτεινά.
Μοναδική εμπειρία».
- Χρόνο µε το χρόνο προσπαθούμε
το Φεστιβάλ μας να γίνεται καλύτερο!
Για να υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες
όλων των ηλικιών και να περνάνε
ευχάριστες στιγμές. «Το Φεστιβάλ
µας είναι µία εικόνα από το όμορφο
μέλλον για το οποίο παλεύουμε!» και
πρόσθεσαν: «Η κόκκινη πολιτεία του
Φεστιβάλ “χτίζεται” και λειτουργεί µε
την εθελοντική σχεδιασμένη δουλειά
και προσφορά, την ανιδιοτέλεια και τον
ενθουσιασμό χιλιάδων µελών και φίλων
της ΚΝΕ και του ΚΚΕ».
Εκεί λοιπόν ξανά, στο πάρκο Τρίτση,
στο Ίλιον, στις εργατογειτονιές της
Δυτικής Αθήνας, το 48ο Φεστιβάλ
ΚΝΕ - «Οδηγητή» από την Πέμπτη το
βράδυ μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου
έγραψε πάλι Ιστορία.

Δώστε μας μία εικόνα για την συμμετοχή
του κόσμου και τα δρώμενα στο
φεστιβάλ τους ρωτήσαμε:
- Είναι πολύ νωρίς να δώσουμε μία
ακριβή εικόνα για τον αριθμό των
επισκεπτών
στο
φεστιβάλ
αλλά
μπορούμε να πούμε ότι αυτό το φεστιβάλ
ήταν το μεγαλύτερο από συμμετοχή
κόσμου και καλλιτεχνών. Ήταν δεκάδες
χιλιάδες κόσμου που το επισκέφτηκαν
και συνολικά 350 καλλιτέχνες ανέβηκαν
στις πέντε σκηνές του φεστιβάλ τις τρεις
ημέρες διάρκειας του.
Με το ΚΚΕ μπορούμε να τα
καταφέρουμε. Γιατί το ΚΚΕ είναι εδώ,
παρών, δεν έλειψε ποτέ και από
πουθενά από κανέναν αγώνα, από
καμιά διεκδίκηση. Γιατί το ΚΚΕ έχει
το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο, θέσεις και
προτάσεις για το σήμερα, που όμως
ταυτόχρονα δείχνουν και πού πρέπει να
πάει ο αγώνας μας για να έχουμε όλοι
και όλες μια καλύτερη ζωή. Σκεφτείτε
πως αν μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα
μπροστά, αυτό θα γίνει γιατί μόνο το ΚΚΕ
φωτίζει τον δρόμο για τον λαό κι αυτός
είναι η νέα κοινωνία που παλεύουμε
και οραματιζόμαστε, ο νέος κόσμος της
δημιουργίας, ο σοσιαλισμός».
Μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών της

proutis0107@rogers.com
μουσικής και του θεάτρου κόσμησαν
τις σκηνές του φεστιβάλ με ποιότητα
που διασκέδαζε και μόρφωνε. Με την
παραδοσιακή, λαϊκή και έντεχνη μουσική
χόρεψαν οι νέοι και διασκέδασαν μαζί
μας.
Η ΚΝΕ τίμησε την ζωή και το έργο του
μεγάλου δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη
μέσα από την ιστορία του Φεστιβάλ της
ΚΝΕ. Εκδήλωση - συζήτηση με θέμα
«Μίκης Θεοδωράκης: Η ζωή και το έργο
του μεγάλου δημιουργού μέσα από την
ιστορία του Φεστιβάλ ΚΝΕ - "Οδηγητή"»
Τίμησε τον Μίκη Θεοδωράκη στην
επέτειο ενός χρόνου «Παίρνουμε τη
σκυτάλη για να μάθουν τα επόμενα
μέλη και φίλοι της ΚΝΕ, κάθε νέος
αγωνιστής το τεράστιο έργο του Μ.
Θεοδωράκη που είναι συνώνυμο της
ίδιας της ιστορίας των αγώνων του λαού
μας», τόνισε το μέλος της ΚΝΕ, Ελένη
Παπαδοπούλου.
Το πρόγραμμα της Κεντρικής Σκηνής
άνοιξε με ένα βίντεο-αφιέρωμα στον
Κώστα Καζάκο, στη ζωή, τη δράση και
την πολύτιμη προσφορά του. Με βαθιά
θλίψη αποχαιρετάμε τον σπουδαίο
σκηνοθέτη και ηθοποιό, τον αγαπημένο
μας σύντροφο, Κώστα Καζάκο, που με
το έργο του έβαλε ξεχωριστή σφραγίδα
στο σύγχρονο ...

Στην «Διεθνούπολη» 35 αντιπροσωπίες
κομμουνιστικών νεολαιών από όλο τον
κόσμο, πήραν μέρος στις συζητήσεις
και να στέλνουν πολλαπλά μηνύματα
αλληλεγγύης των λαών.
εχωριστή
σημασία
αποκτά
ένα
ιδιαίτερο περίπτερο, αποτυπώνοντας
τον προλεταριακό διεθνισμό και την
κοινή πάλη των λαών ενάντια στον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία
αλλά και τις άλλες πολεμικές εστίες: Στη
μία του όψη υπάρχουν δίπλα δίπλα οι
Οργανώσεις από Ρωσία και Ουκρανία
και στην άλλη του οι Οργανώσεις από
Τουρκία και Συρία, στέλνοντας και
έτσι μήνυμα φιλίας και αλληλεγγύης,
ότι οι λαοί και τα παιδιά τους στις
χώρες που βρίσκονται στη φωτιά των
ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων δεν
έχουν τίποτα να χωρίσουν. Ότι οι λαοί
των χωρών που οι καπιταλιστές έχουν
βάλει να πολεμούν μεταξύ τους θέλουν
και μπορούν να ζήσουν ειρηνικά.

Αντιπροσωπείες από χώρες της
Ευρώπης, της Ασίας, από μακρινές
χώρες της Λατινικής Αμερικής όπως
το Μεξικό, από τη Σρι Λάνκα, το
Πακιστάν και άλλες βρίσκονται στα
περίπτερά τους, ανοίγοντας συζήτηση
με τους επισκέπτες και φέρνοντας μαζί
πείρα από τη δράση τους, αλλά και
αναμνηστικά που μπορεί να προμηθευτεί
ο επισκέπτης του Φεστιβάλ.
Γιατί στον πόλεμο των ιμπεριαλιστών,
που κλιμακώνεται, διέξοδο θα δώσουν
οι λαοί, διαλέγοντας όχι στρατόπεδο
ληστών, αλλά τον δρόμο των δικών
τους συμφερόντων!
Γιατί το μέλλον της νέας γενιάς δεν είναι
η χαμοζωή με τα ψίχουλα και τα «pass»,
δεν είναι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος,
η αδικία και η εκμετάλλευση, αλλά «το
μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό»,
που βρίσκεται στον αγώνα και στη
σύγκρουση με το σάπιο καπιταλιστικό
σύστημα, για τη νέα κοινωνία, τον
σοσιαλισμό - κομμουνισμό!
Να παλέψουμε για όλα τα σύγχρονα
δικαιώματα, για να ικανοποιηθούν οι
σύγχρονες ανάγκες µας στη μόρφωση,
στη δουλειά, στη ζωή.
Στα μηνύματα που εκπέμπει η
Διεθνούπολη, στην έκφραση της
κοινής πάλης των λαών ενάντια στους
ιμπεριαλιστικούς πολέμους, υπακούει
και το στήσιμο του χώρου. Ο τίτλος
«Διεθνούπολη» είναι γραμμένος σε
10 διαφορετικές γλώσσες σε ένα
γιγαντοπανό δίπλα σε ένα άλλο που
αναγράφει «Προλετάριοι όλων των
χωρών ενωθείτε» σε ελληνικά και
αγγλικά.
Διαβαίνοντας στους χώρους, όπου
δεν πέφτει καρφίτσα ακούς τον κόσμο
να μιλάει για αυτά που γίνονται γύρω
του. Δεν είναι απλά μια γιορτή της
νεολαίας, δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο
νεολαιίστικο φεστιβάλ που γίνεται. Το
πιο σημαντικό, το πιο σπουδαίο, είναι
ότι ολόκληρο το Φεστιβάλ είναι η εικόνα
από το μέλλον, από «το μεγάλο, το
ωραίο, το συγκλονιστικό».
Αυτά είναι μερικά μόνο απ' όσα μας
είπε ένας νεολαίος: «Οι φίλοι μου
ήταν προκατειλημμένοι με το ΚΚΕ και
την ΚΝΕ. "Ελα μωρέ, όλοι ίδιοι είναι.
Όλοι τα ίδια λένε", μου έλεγαν. "Σιγά
τώρα μην ασχολούμαστε με κόμματα".
Χτες τους έφερα "με το ζόρι". Σήμερα
είμαστε πάλι εδώ», μας λέει ο 19χρονος
Γιάννης. «Δεν το περίμενα. Εδώ όλα
είναι αλλιώτικα, απίθανα. Δεν μπορώ να
το φανταστώ πώς στήνονται όλα αυτά.
Οι κατασκευές είναι τεράστιες. Τόσα
χρώματα. Οι εκθέσεις, οι γιγαντοοθόνες,
οι συναυλίες. Εντάξει, μπράβο παιδιά.
Όλοι εδώ με την ΚΝΕ, δύναμη!», λέει
ένας από τους «προκατειλημμένους»
φίλους του.
Το Σάββατο το βράδυ μια συγκλονιστική
λαοθάλασσα συναντήθηκε με την
ανατρεπτική πρόταση του ΚΚΕ. Ήταν
η μεγάλη κορύφωση του φεστιβάλ η
πολιτική συγκέντρωση που μίλησε ο
Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής
Επιτροπής
του
ΚΚΕ
Δημήτρης
Κουτσούμπας.
Τον κάλεσε στην εξέδρα για την κεντρική
ομιλία ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ
Νίκος Αμπατιέλος ο οποίος έδωσε
τον δικό του χαιρετισμό σε αυτή την
μεγαλειώδη εκδήλωση της ΚΝΕ.
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Ο Ελληνικής καταγωγής Νίκος Παχής
κατεβαίνει υποψήφιος για το Δημοτικό
Συμβούλιο στην περιοχή Don Valley East
Ένα ‘δικό’ μας παιδί, ο Νίκος Παχής, βάζει υποψηφιότητα για δημοτικός σύμβουλος στην
περιοχή Don Valley East. Οι εκλογές για την επιλογή δημοτικού συμβουλίου της πόλης θα
γίνουν στις 24 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδι.
Κάθε ψηφοφόρος θα πρέπει να σιγουρευτεί πως μπορεί να ψηφίσει συμβουλευόμενος τις
οδηγίες για ψηφοφόρους στο https://www.ontario.ca/page/municipal-elections
ή αν δεν χειρίζεται το κομπιούτερ μπορεί να επικοινωνήσει κατωτέρω:
Central Municipal Services Office (Toronto)
Address: 777 Bay Street, 13th Floor, Toronto ON M7A 2J3
Tel: 416-585-6226 or Toll-free: 1-800-668-0230
Fax: 416-585-6882

Λίγα λόγια για τον Νίκο Παχή.

Ο Νίκος Παχής, παιδί μεταναστών στο Τορόντο ήταν από μικρός αισιόδοξος και με θέληση
να βοηθά τους συμπολίτες του. Εξυπηρετικός και πρόθυμος να βοηθήσει, με δυναμική
προσωπικότητα έχει τον χαρακτήρα κάποιου που θέλει να είναι στήριγμα για τους άλλους.
Για 30 χρόνια εργάζεται στην πόλη του Τορόντο σε καίριο τομέα της εκδόσεως αδειών και
γνωρίζει από πρώτο χέρι πόσο σημαντικό είναι για έναν επιχειρηματία να εκπληρωθούν
τα όνειρά του για το άνοιγμα και την λειτουργία μιας επιχείρησης. Δεκάδες συμπολίτες
μας μπορούν να βεβαιώσουν πως έτυχαν άψογης εξυπηρέτησης από τον Νίκο που έκανε
ό,τι περνούσε από το χέρι του ώστε να τους εξυπηρετήσει. Άλλωστε, κέρδισε το βραβείο
αριστείας της πόλης για την υποδειγματική εξυπηρέτηση των πελατών του. Ο Νίκος Παχής
είναι υπέρμαχος της ψυχικής ευεξίας στον χώρο εργασίας. Για τον σκοπό αυτό είναι συνήγορος ψυχικής υγείας με την αρκετή εμπειρία από την εργασία του στο CAMH.
Εάν εκλεγεί σύμβουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Νίκος σκοπεύει να θέσει ζητήματα ελέγχου ενοικίων, συντήρησης ενοικίασης, ασφάλειας της κοινότητας, βελτίωσης της συγκοινωνίας, προσβασιμότητας στις υπηρεσίες της πόλης, προσιτής στέγασης και πολλά άλλα!
Ένας αληθινός άνθρωπος, ο Νίκος Παχής ελπίζει να κάνει την διαφορά στην κοινότητα
χρησιμοποιώντας την εμπειρία, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του για να είναι πραγματικά αυτό που χρειάζονται οι πολίτες.
Υποστηρίξτε τον Νίκο Παχή. Υποστηρίξτε ένα δικό μας παιδί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Υποστηρίξτε όλους και όλες τις ελληνικής καταγωγής υποψηφίους για τις επόμενες Δημοτικές εκλογές.

Death and the King’s Horseman - Review
of 2022 Stratford Festival Production
For the latter part of its
season The Stratford Festival
has chosen an extremely
difficult but phenomenal
play that is both timely and
James
Karas
overdue. It is Death and the
King’s Horseman by Nigerian
playwright Wole Soyinka, and it receives
exemplary treatment at the Tom Paterson
Theatre.
Death and the King’s Horseman is a
complex, poetic play based on a true story.
The king of the Yoruba tribe, Nigeria, dies
and his horseman, a high ranking official,
must commit suicide in order to help his
former employer in the next world. This is an
entrenched, venerable, highly honourable
and honoured tradition that brooks no
argument. It is part of the lifeblood of the
Yoruba people.
Soyinka has dramatized the incident that
occurred in the 1940s, transposed it to
the time of World War II and put his stamp
on it. Elesin, the Horseman to the King, is
preparing to die but goes to the boisterous
marketplace for the last time. The Praise
Singer questions the Horseman who plans
to end his life but also wants to enjoy his last
night on earth with a woman that is not his
wife.
The first scene lasts about 40 minutes of
the recitation of poetry by Elesin, boisterous
antiphonal exchanges with a chorus of
seven women and a chorus of seven men
as well as exchanges with the Praise Singer.
Much of the scene consists of recitation of
poetry with rich language and complex

images that would be difficult to understand
and appreciate fully. But the production gave
us an added problem Much if not most of
what was said was incomprehensible.
The Yoruba patois of which most of the
audience was unaware was difficult to
decipher. At first, I thought of this as
unacceptable, but the program informs us
that the production has a Yoruba Dialect
Coach (Wole Oguntokun). The meaning of
the exchanges was fairly clear even if the
words were not all understood and Soyinka
and director Tawiah M’Carthy clearly
intended us to hear the text in its authentic
cadences.
In the early 1940s, the time of the play,
Yoruba a was a British colony and Simon
Pilkings (Graham Abbey) was the District
Officer. He is a classic example of an
imperial overlord. arrogant, bigoted to the
point of being unable to consider the natives
as people let alone appreciate their culture.
He and his wife wear a native costume
that is offensive, but they refuse to remove
it because they want to win a prize at a

costume ball. But he will not permit Elesin to
die because he considers it barbaric.
The District Officer has Elesin arrested
and with an obtuseness that will not allow
any argument he does not permit Elesin to
fulfil his pr-ordained and honourable duty,
his death, an act that has significance far
deeper that the Englishman can even begin
to understand.
I will not disclose the tragic end of the play in
the belief that most people may not know it.
The performances elicited by director
M’Carthy are models of superb acting in
exceedingly difficult roles. Anthony Santiago
as Elesin, the King’s Horseman recites
the sometimes tortuously difficult poetry
and can project the man of honour, the
man who wants to enjoy his last hours on
earth and the tortured being who may be
denied his ultimate duty as a human being.
His performance is superb for the depths
of feeling that he displays and the many
challenges that he faces.
Amaka Umeh is the lithe Praise Singer
who displays vocal and physical agility
giving a simply outstanding performance
Akosua Amo-Adem plays Iyaloja, Mother
of the Market. She is the leader of the
seven women who react to Elesin’s poetic
recitation and are involved in the rest of the
play. One cannot praise her enough for the
forcefulness of her acting, her humanity and
utterly memorable performance.

Graham Abbey gives a superior performance
as the District Officer as does Maev Beaty
as his wife Jane, who is a more sympathetic
person towards the natives than him.
There is a riveting scene between Elesin,
representing the deeply rooted ethos of the
Yoruba and the representatives of supposed
civilized ideas of the English who are
slaughtering people and being slaughtered
in the war in Europe while showing utter
ignorance of the convictions and traditions
of their conquered subjects.
Rachel Forbes’ set shows the marketplace
in the first scene and then switches to a
balcony for the finely attired colonial masters
including the visiting English Prince. They
are having a costume ball and are almost
impervious to the actions of the natives,
including possibly a riot. The final scene
takes place in a holding cell where Elesin
is held to prevent him from fulfilling his life’s
work.
This is theatre at its best and is worth seeing
more than once. I hope the production will
be videotaped for watching again in the near
future.
Death and the King’s Horseman by Wole
Soyinka opened on August 27, 2022, and
will run until October 29, 2022, at the Tom
Patterson Theatre as part of the Stratford
Festival in Stratford, Ontario. www.
stratfordfestival.ca
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΙΝΑ ΠΟΙΩΣΙΝ ΥΜΙΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ
ΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΟΙΣ ΟΜΟΙΩΣ»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Κατά Λουκά, κεφ. 6:31-36)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
«Χρυσό κανόνα» έχουν ονομάσει οι άνθρωποι αυτή τη φράση του
Κυρίου. Λίγες λέξεις μέσα στις οποίες
βρίσκονται όλοι οι ανθρώπινοι νόμοι.
«Χρυσός κανόνας» που μπορεί να
πλάσει χρυσούς ανθρώπους.
Ο πιο υπέροχος νόμος στην πολυνομία των ανθρώπων. «Όπως θέλετε
να συμπεριφέρονται σε σας οι άλλοι, με τον ίδιο τρόπο να συμπεριφέρεσθε και σεις σ’ εκείνους».
Νόμος δικαιοσύνης.
Αυτή η δικαιοσύνη είναι θεοδίδακτη,
είναι αρετή και εντολή. Σαν αρετή
είναι χαραγμένη στις καρδιές των
ανθρώπων, φυτεμένη στα κατάβαθα της ψυχής. Μητέρα του νόμου κι
αδελφή της αγάπης. Πηγή της ειρήνης και
της ευτυχίας. Η ευημερία κι η πρόοδος είναι
ανάλογη προς τη δικαιοσύνη που επικρατεί.
Εκεί που χτυπιέται η δικαιοσύνη, οι νόμοι είναι ασθενικοί.
Η μεγαλύτερη δυστυχία που μπορεί να πλήξει ένα πλάσμα, είναι να υποφέρει από την
αδικία.
«Ο μισείς μηδενί ποιήσεις», λέγει στην
Παλαιά Διαθήκη ενώ στη Καινή Διαθήκη διατυπώνεται με πιο ακριβέστερο και τελειότερο τρόπο. Δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος ν’
αποφεύγει μόνο το κακό, αλλά να φροντίζει
να κάνει πάντοτε το καλό. Η διάπραξη του
καλού είναι πιο υπέροχη από την αποφυγή
του κακού. Εκείνος που βοηθεί κι εξυπηρετεί
και προσφέρει, είναι ανώτερος από εκείνον
που δεν κλέπτει ξένη περιουσία.
Η δικαιοσύνη νομοθετήθηκε πρώτον από τον
Θεό, και μετά τίμησαν και δόξασαν και δίδαξαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι.
«Δικαιοσύνη μάθετε οι ενοικούντες επί
της γης», βρονοφωνάζει ο Θεός με το στόμα του προφήτη Ησαΐα. «Δίκαιος Κύριος
και δικαιοσύνας ηγάπησεν»
(Ψαλμ.
10,7).
Δεν ανέχεται ο Θεός την καταπάτηση της
δικαιοσύνης.
Δεν υποστηρίζει άδικες υποθέσεις.
Μισεί και τιμωρεί την αδικία. «Ο αδικών κομιείται ο ηδίκησε» (Κολ. 3:25). Ο Θεός είναι
αγαθός, αλλά τιμωρός.
Όποιος αδικεί, θα λάβει την ανταπόδοση
της αδικίας που έκανε. Ο παράδεισος είναι
κλειστός στους άδικους και πλεονέκτες κι ας
κατέχουν μεγάλα αξιώματα.
«Ουκ οίδατε ότι άδικοι βασιλείαν Θεού ου
κληρονομήσουσι; Ερωτά μ’ έντονο ύφος
ο Απ. Παύλος.
Ο Χριστιανός δεν πρέπει να έχει καμία σχέση και κανένα σύνδεσμο με την αδικία. «Αποστήτω από αδικίας πας ονομάζων το όνομα
Κυρίου» (Β΄Τιμ. 2:19).
Όποιος ονομάζει κι ομολογεί τ’ όνομα του Κυρίου, πρέπει ν’απομακρυνθεί από την αδικία.
Κι αρχηγοί, κι οι προϊστάμενοι κι οι υπάλληλοι, κι οι πλούσιοι κι οι φτωχοί, κι οι κυβερνήτες κι οι πολίτες. Όλοι πρέπει να ασκούν το
έργο της δικαιοσύνης, δίχως μεροληψίες και
προκαταλήψεις και δωροδοκίες!... ιδιαίτερα
οι δικαστές (Δευτ. 16:18-19).

Το έργο της δικαιοσύνης είναι δύσκολο,
αλλά θειο. Ποιος δεν το θέλει; Ποιος δεν
το ποθεί; Αλλά οι περισσότεροι μόνον για
τον εαυτόν τους.
Η αδικία έχει χρωματίσει τόσο βαθειά την
εποχή μας.
Έχει μπολιάσει φρικτά τους ανθρώπους.
Έχει ανοίξει πληγές αθεράπευτες.
Έχει ρίξει μύριες ψυχές στην απόγνωση και
τη δυστυχία. Δίχως μαχαίρι τραυματίζει και
σκοτώνει. Με τη πιο μεγάλη ευκολία χρησιμοποιεί το ψέμα και την πλάνη και την υποκρισία και τον δόλο και την κλοπή και την
πλεονεξία και κάθε αθέμιτο κι άνομο μέσο.
Κουρασμένοι γι’ αυτό οι άνθρωποι ζητάνε
δικαιοσύνη.
Άγιος ο πόθος «Μακάριοι οι πεινώντες
και διψώντες την δικαιοσύνην», είπεν ο
Κύριος. Ευλογημένοι κι ευτυχισμένοι όσοι
την αρετή και την ηθική τελειότητα ολόψυχα
ποθούν. Δεν θα τους αφήσει πεινασμένους
και διψασμένους ο Θεός. Θα τους χορτάσει
από την αρετή της δικαιοσύνης.
Πόσες φορές όμως άνθρωποι προσβάλουν
την δικαιοσύνη με τη διαγωγή τους!
Ενώ θα ήθελαν πάντα από τους άλλους να
τους φέρονται μ’ αγάπη και καλοσύνη, αυτοί
αντιφάσκουν και σφάλουν και παραβαίνουν
τον «Χρυσό κανόνα».
Άλλοτε είναι άδικοι στις κρίσεις τους για τους
άλλους.
Άλλοτε η καχυποψία δηλητηριάζει τις σχέσεις τους με τους αδελφούς τους.
Άλλοτε κομματιάζουν την αγάπη τους, ή τη
νοθεύουν με ελατήρια ιδιοτελή.
Από τους άλλους είναι όλο απαιτήσεις, αλλά
τις δικές τους υποχρεώσεις δεν τις αναγνωρίζουν. Για δικαιώματα μιλούν συχνά. Για καθήκοντα όμως σπάνια. Στα λάθη και τις παρεκτροπές τους απαιτούν και θέλουν επιείκεια,
όταν όμως σφάλλουν οι άλλοι, είναι σκληροί
κι εκδικητικοί και πολύ δύσκολα συγχωρούν.
Είναι μεγάλη ευτυχία νάχει κανείς λευκό παρελθόν! Να έχει υπηρετήσει τη δικαιοσύνη
καθώς πρέπει. Νάχει βαδίσει το μονοπάτι της
ανιδιοτελούς αγάπης και της καλοσύνης. Νάχει αφήσει αθάνατα ίχνη στο πέρασμά τους».
Ο «χρυσός κανόνας» πάντως του Κυρίου θα
στέκεται πάντοτε πάνω από όλους τους ανθρώπινους νόμους.
«Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως».

Καναδά Σωτήριος: Η Καταστροφή
της Σμύρνης και οι σύγχρονες
προκλήσεις της Τουρκίας
Στην επέτειο των 100
ετών από τη Μικρασιατική Καταστροφή αναφέρθηκε ο Αρχιεπίσκοπος
Καναδά κ. Σωτήριος σε
βιντεοσκοπημένο μήνυμα του.
Ο Σεβασμιώτατος, με
αφορμή την καταστροφή
της Σμύρνης το 1922,
τον διωγμό των Ελλήνων
αλλά και τις προκλήσεις
που δέχεται και σήμερα
η Ελλάδα από τη γείτονα χώρα, έναν αιώνα
μετά, τόνισε πως πρέπει να διεκδικούμε και
να προστατεύουμε τα δικαιώματα μας και
ταυτόχρονα, όπως ο Χριστός, να συγχωρούμε και να προσευχόμαστε για όσους τα
επιβουλεύονται.

Απομαγνητοφώνηση
μηνύματος

“Αυτόν τον καιρό μελετούμε, στενοχωρούμεθα και ενθυμούμεθα την Μικρασιατική
Καταστροφή του 1922.
Και ενθυμούμεθα τους Αγίους τους Μάρτυρες της εποχής εκείνης με αρχηγό τον Άγιο
Χρυσόστομο τον Μητροπολίτη Σμύρνης,
πάρα πολλούς Ιερείς και ακόμα περισσότερους Χριστιανούς μας. Και ξέρετε ότι εσφαγιάσθησαν, επνίγηκαν, σκοτώθηκαν, χιλιάδες άνθρωποι. Και γιατί;
Γιατί υπάρχει αυτή η έχθρα μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων και όχι μόνο μεταξύ
του Χριστιανισμού και Μωαμεθανισμού. Και
θα ήθελα εμείς που ενθυμούμεθα όλα αυτά
τα πράγματα αυτόν τον καιρό να δούμε αν
ήταν Ο Χριστός τι θα έκανε. Ο Χριστός ξέρετε τι θα έκανε, θα συγχωρούσε τους πάντες
και τα πάντα. Θυμηθείτε τι έκανε πάνω στον
σταυρό. Πάνω στον σταυρό Ο Χριστός ενώ
τον καρφώσανε εκεί, πριν ξεψυχήσει σαν
άνθρωπος, παρακάλεσε τον Πάτερα του Το
Θεό και του είπε, “Πάτερ, άφες αυτοίς, ου
γάρ οίδασι τί ποιούσι»
Γιατί το έκανε Ο Χριστός αυτό. Γιατί εμείς
μερικές φορές κάνουμε λάθος. Νομίζουμε
ότι Ο Χριστός είναι αρχηγός της θρησκείας.
Ο Χριστός δεν είναι αρχηγός της θρησκείας, είναι ο μόνος αληθινός Θεός, Τριαδικός
Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και σαν
Θεός αυτό κάνει όχι μόνο τώρα που σταυρώθηκε Ο Χριστός στον σταυρό αλλά όταν
οι Πρωτόπλαστοι παρήκουσαν τον Θεό και
έφυγαν από την αγάπη, από την αγκαλιά
του και εξορίστηκαν στη γη, τότε Ο Θεός
ήταν έτοιμος να τους συγχωρήσει και περίμενε την επιστροφή τους. Και όχι μόνο αυτό
αλλά απεφάσισε και απέστειλε τον Μονογενή του Υιό Τον Ιησού Χριστό και σταυρώθηκε και ξεψύχησε σαν άνθρωπος πάνω στον
σταυρό για να σωθεί το ανθρώπινο γένος.
Όλοι εμείς να σωθούμε.
Γι’ αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι μας εδίωξαν, μας
εφόνευσαν και μας πέταξαν στη θάλασσα.
Να τους συγχωρούμε και να παρακαλούμε
Το Θεό να τους συγχωρήσει και αυτούς.
Βέβαια πρέπει να είμαστε πάρα πολύ
προσεκτικοί και δεν πρέπει να είμαστε

καρπαζοεισπράκτορες. Πρέπει να διεκδικούμε τα δικαιώματα μας και να τα προφυλάσσουμε. Αλλά προσέξτε. Αν εμείς
προσευχόμαστε και θελήσει Ο Θεός και
όλοι αυτοί οι Τούρκοι, οι Μουσουλμάνοι,
οι οποίοι κάνουν αυτά τα οποία κάνουνε,
γίνουνε Χριστιανοί, τότε θα υπάρξει αδελφοσύνη, συνεργασία, ειρήνη και τότε θα
υπάρξει πραγματική πρόοδος. Θυμηθείτε Ο
Χριστός δεν είναι αρχηγός θρησκείας μόνο,
είναι ο ίδιος Ο Θεός. Ο αληθινός Θεός, ο
Τριαδικός Θεός. Οι άλλοι είναι αρχηγοί των
θρησκειών και για αυτό εκείνο το οποίο βάζουν μπροστά είναι το συμφέρον το δικό
τους, το συμφέρον της θρησκείας τους. Και
όταν διδάσκουνε ότι δια παντός μέτρου, δια
σιδήρου, όπλων και οτιδήποτε άλλο, νικήστε τους αντιπάλους και υποτάξτε τους και
κάντε τους να γίνουν οπαδοί της θρησκείας
μας, αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι δεν
είναι αληθινοί στο θέμα αυτό. Ενώ Ο Χριστός τι είπε, συγχωρήστε τους πάντες και
τα πάντα, προσπαθήστε με αγάπη να συμπεριφέρεστε σε όλους τους ανθρώπους
για να υπάρξει ειρήνη και γαλήνη. Γιατί; Διότι Ο Θεός δεν έστειλε Τον Γιο Του για να
κρίνει και να καταδικάσει τους ανθρώπους,
τον έστειλε για να τον διδάξει και να του πει
την αλήθεια και τον φέρει κοντά στην αλήθεια, όπου η αλήθεια η πραγματική είναι ο
ίδιος Ο Θεός.
Για αυτό λοιπόν, να ενθυμούμαστε όλους
αυτούς οι οποίοι εσφαγιάσθηκαν έπαθαν
τόσα δεινά και κακώς τα έπαθαν, αλλά εμείς
πρέπει συγχρόνως να προσευχόμεθα και
για τους άλλους.
Παραδείγματος χάρη, ακούμε όλοι στις ειδήσεις ότι υπάρχουν τόσες κατηγορίες και
απειλές εκ μέρους του Ερντογάν και των
Τούρκων. Ακούσατε όμως και τον πρωθυπουργό της Ελλάδας τον κ. Μητσοτάκη ο
οποίος είπε με άλλα λόγια “μολών λαβέ”,
έλα να τα πάρεις. Δεν θα παραδώσουμε
τίποτε. Αλλά να προσευχόμαστε ώστε να
μετανοήσουν οι άνθρωποι αυτοί και να
μπορούνε να συνεργαστούνε με όλους τους
ανθρώπους.
Γι’ αυτό αγαπημένοι μου Χριστιανοί δεν
πρέπει να ξεφεύγει ποτέ από τον νου μας
ότι Ο Χριστός είναι όχι μόνο αρχηγός θρησκείας αλλά είναι ο ένας ο αληθινός Θεός.
Έτσι πρέπει να τον προσκυνούμε αυτά
πρέπει να κάνουμε και πρέπει να προσευχόμαστε για όλους τους άλλους όχι να τους
δικάσει Ο Θεός αλλά να τους συγχωρήσει
και να τους φωτίσει να Τον Ακολουθήσουν
όπως τον ακολουθούνε οι Χριστιανοί.
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Επέτειος της Άλωσης της Τριπολιτσάς: Οι Αρκάδες του Τορόντο
τίμησαν την κορυφαία στιγμή της Ιστορίας τους
Η Άλωση της Τριπολιτσάς αποτέλεσε σταθμό για την εδραίωση και την εξέλιξη της Επανάστασης. Από τις πρώτες ημέρες του Εθνικού ξεσηκωμού ο Κολοκοτρώνης είχε συλλάβει
την ιδέα της πολιορκίας και της άλωσης της Τριπολιτσάς.
201 χρόνια από εκείνη την ημέρα,η Παναρκαδική Ομοσπονδία, τίμησαν την ιστορική επέτειο, τελώντας στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, την Κυριακή το πρωί, Επιμνημόσυνη
Δέηση και Αρτοκλασία.

Η άλωση της Τριπολιτσάς (23 Σεπ. 1821)

Άλωση της Τριπολιτσάς ή σφαγή της Τριπολιτσάς ονομάζεται στη νεότερη ελληνική ιστορία η κατάληψη της πόλης της Τρίπολης στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, έξι μήνες μετά από την
έναρξη της επανάστασης του 1821. Την κατάληψη ακολούθησε σφαγή του πληθυσμού,
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παρά την αντίθεση του Κολοκοτρώνη και των περισσότερων καπεταναίων. Από την σφαγή
εξαιρέθηκαν οι Αλβανοί υπερασπιστές της πόλης, οι οποίοι είχαν στο μεταξύ συνθηκολογήσει με τους Έλληνες. Για το ίδιο γεγονός χρησιμοποιείται ο συνοπτικός τίτλος Απελευθέρωση της Τριπολιτσάς.
Με την άλωση της Τριπολιτσάς εδραιώθηκε η δυναμική της Ελληνικής Επανάστασης, δεδομένου ότι έφερε την επικράτηση
των Ελλήνων σε όλη την Πελοπόννησο,
πλην ορισμένων φρουρίων. Η Οθωμανική
αυτοκρατορία, μετά από την αποτυχημένη
εκστρατεία του Μαχμούτ Πασά Δράμαλη,
ο οποίος επιχείρησε την ανακατάληψη της
Πελοποννήσου τον Ιούλιο του επομένου
έτους, τελικά πέτυχε να ανακαταλάβει την
πόλη της Τρίπολης τον Ιούνιο του 1825
με τον Ιμπραήμ Πασά, αποτέλεσμα το
οποίο ανέτρεψε η κατοπινή Ναυμαχία του
Ναυαρίνου.
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