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Αύξηση της χρηματοδότησης για προγράμματα ενεργειακής
απόδοσης του Οντάριο σε οικογένειες και επιχειρήσεις
Η κυβέρνηση του Οντάριο αυξάνει τη χρηματοδότηση για τα προγράμματα ενεργειακής
απόδοσης της επαρχίας κατά 342 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας τη
συνολική επένδυση σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε
σελίδα 3
σχέση με το τρέχον τετραετές πλαίσιο εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η προκαταρκτική
ψηφοφορία για τις
εκλογές στο Τορόντο
του 2022 ξεκινά
την Παρασκευή
Οι προκαταρκτικές κάλπες για τις
δημοτικές εκλογές στο Τορόντο ανοίγουν
την Παρασκευή και
θα διαρκέσουν οκτώ
σελίδα 3
συνεχόμενες ημέρες.
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www.greekpress.ca greekpressnews@gmail.com

Η Ημέρα των
Ευχαριστιών για το 2022
Αποτελεί μια ετήσια παραδοσιακή γιορτή
που γίνεται στη Βόρεια Αμερική και
ανήκει στην κατηγορία των φεστιβάλ της
σοδειάς. Με τη γιορτή των ευχαριστιών
απονέμονται ευχαριστίες προς το
Δημιουργό
για
τα
αγαθά
που
αποκόμισε
ο
σελίδα 5
καθένας στο τέλος
της σοδειάς.

Υποψήφιοι για τις Δημοτικές
εκλογές της 24ης Οκτωβρίου
Ο “Ελληνικός Τύπος” είναι στην ευχάριστη θέση να στηρίζει τους υποψηφίους
για το Δημοτικό συμβούλιο του Τορόντο και Περιχώρων. Στηρίζουμε τους
ομογενείς, φίλους αλλά και πολίτες που πιστεύουμε ακράδαντα πως έχουν
πολλά να προσφέρουν στις τοπικές και ευρύτερες κοινότητες του Τορόντο.

Προσχέδιο προϋπολογισμού:
2,1% ανάπτυξη και
0,7% πρωτογενές
πλεόνασμα το 2023

Διπλωματικό τείχος
αποτροπής της
Αθήνας στο παράνομο
τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ford tells education
workers who voted
in favour of strike
'don't force my hand'
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Higher interest rates
needed, signs of
economic slowdown not
enough, says Macklem
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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

Sweet California Peaches

1

Product of USA

Fancy Grade Sweet Yams

1

49

99

lb/3.28 kg

lb/4.39 kg

Cut From Canada “AAA” Grade Beef

Cored

3

99
/each

Deli Sliced

Back Attached

6.76 lb

99

1

/each
Agropur

10 lb bag

2

Deli Fresh

L’Extra Brie

1

15.83 lb

3

3

49

49

/100 g

/100 g

Dempster’s

Fontaine Sante

White or Whole Wheat
Bread

260 g

350-430 g

675

3

99

Sealtest

/each

Austrian Emmenthal Cheese

Hummus

12x100 g

3

99

lb/6.59 kg

15.83 lb

Yogurt

Honey Nut Cheerios or Broths
900 g
Cheerios

White Potatoes

99

/100 g

Astro

Ontario Grown

Asparagus

49

lb/3.73 kg

Campbell’s

2

Product of Mexico

99

Black Forest Ham

69

lb/33.05

General Mills

Jumbo Golden Pineapples

Ontario Raised Poultry

Capless Prime Rib Roast Fresh Chicken Legs

14

Product of Costa Rica

1

99

/each

Sealtest

/ each

225 g

473 ml

1 Lt

Natrel

2

Sealtest

2

99

99

/each

Real Whipped Cream

35% Cream

10% Cream

4

99

/each

Sun Maid

/each

Raisin Bread or
Cinnabon Bread

Sour Cream
500 ml

450 g

2

99
/each

2

99
/each

2

99
/each

1

99
/ each

4

29
/each
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Αύξηση της χρηματοδότησης
για προγράμματα ενεργειακής
απόδοσης του Οντάριο σε
οικογένειες και επιχειρήσεις
γράφει η Η κυβέρνηση του ΟντάΔήμητρα ριο αυξάνει τη χρημαΚολοβός τοδότηση για τα προLJI Reporter γράμματα ενεργειακής
απόδοσης της επαρχίας
κατά 342 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας τη συνολική
επένδυση σε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε σχέση με το τρέχον τετραετές πλαίσιο εξοικονόμησης
ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει νέα και διευρυμένα προγράμματα που θα βοηθήσουν οικογένειες
και επιχειρήσεις να μειώσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να εξοικονομήσουν
χρήματα στους λογαριασμούς ενέργειας,
συμβάλλοντας παράλληλα στην κάλυψη
των αναδυόμενων αναγκών του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της επαρχίας.
«Η επιτυχία της κυβέρνησής μας στην ώθηση της ηλεκτροκίνησης της βιομηχανίας και
των μεταφορών και η ισχυρή οικονομική
ανάπτυξη αυξάνει τη ζήτηση ηλεκτρικής
ενέργειας και η κυβέρνησή μας εξετάζει
κάθε επιλογή για να καλύψει αυτές τις επερχόμενες ανάγκες», δήλωσε ο Todd Smith,
Υπουργός Ενέργειας. «Μέχρι το 2025, αυτή
η επέκταση των προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης θα συμβάλει στην επίτευξη
αρκετής ετήσιας εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία περίπου 130.000 κατοικιών κάθε χρόνο και θα
μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές
κατά περισσότερα από 650 εκατομμύρια
δολάρια».
Αυτή η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει
ένα νέο εθελοντικό πρόγραμμα ανταπόκρισης στη ζήτηση κατοικιών με κίνητρο
για κατοικίες με υπάρχουσα κεντρική μονάδα κλιματισμού ή αντλίας θερμότητας
και έξυπνο θερμοστάτη για τη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας σε ώρες αιχμής
και χαμηλότερους λογαριασμούς. Θα παρέχει επίσης στοχευμένη υποστήριξη στους
καλλιεργητές θερμοκηπίου στο Νοτιοδυτικό Οντάριο, επιπλέον των βελτιώσεων σε
υπάρχοντα προγράμματα που παρέχουν
υποστήριξη σε επιχειρήσεις, δήμους, νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα για τη μείωση της
χρήσης ενέργειας και του ενεργειακού τους
λογαριασμού.

Η κυβέρνηση αποδέχθηκε τη σύσταση
του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Συστήματος
Ηλεκτρικής Ενέργειας (IESO) να αναπτύξει
αυτά τα νέα και διευρυμένα προγράμματα
ενεργειακής απόδοσης, τα οποία είναι από
τους ταχύτερους και πιο αποδοτικούς τρόπους κάλυψης των αναγκών του συστήματος, με την πρόθεση να είναι διαθέσιμα σε
επιλέξιμους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας
που ξεκινούν την άνοιξη του 2023.
«Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ένα σημαντικό μέρος του σχεδίου του Οντάριο για την
οικοδόμηση ενός καθαρότερου, πιο πράσινου Οντάριο», δήλωσε ο David Piccini,
Υπουργός Περιβάλλοντος, Διατήρησης και
Πάρκων. «Η χρήση λιγότερης ενέργειας είναι καλύτερη για τους ανθρώπους και τον
πλανήτη μας. Είναι επίσης ένας από τους
ταχύτερους και πιο αποτελεσματικούς
τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων, αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και διασφάλισης ότι μπορούμε να συνεχίσουμε
να παράγουμε την καθαρή, ανανεώσιμη και
οικονομικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια που
απαιτείται για την κάλυψη των μακροπρόθεσμων αναγκών της επαρχίας».
Αυτές οι βελτιώσεις αναμένεται να έχουν
ιδιαίτερο αντίκτυπο στο Νοτιοδυτικό Οντάριο, με περιφερειακή εξοικονόμηση αιχμής
ζήτησης 225 μεγαβάτ (MW). Αυτό θα βοηθήσει στην άμβλυνση των περιορισμών
του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στην
περιοχή και θα ενισχύσει την οικονομική
ανάπτυξη.
Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας από
αυτόν τον προγραμματισμό ενεργειακής
απόδοσης θα έχει ως αποτέλεσμα περίπου
τρία εκατομμύρια τόνους εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια ζωής του
- που ισοδυναμεί με την απομάκρυνση περίπου 600.000 οχημάτων εκτός δρόμου για
ένα χρόνο.

Η προκαταρκτική ψηφοφορία
για τις εκλογές στο Τορόντο του
2022 ξεκινά την Παρασκευή
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Οι προκαταρκτικές κάλπες
για τις δημοτικές εκλογές
στο Τορόντο ανοίγουν την
Παρασκευή και θα διαρκέσουν οκτώ συνεχόμενες
ημέρες.
Ο Δήμος του Τορόντο δήλωσε ότι οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν σε μια τοποθεσία εκ των προτέρων ψηφοφορίας στην
περιφέρειά τους μεταξύ 10 π.μ. και 7 μ.μ.
από 7 Οκτωβρίου έως 14 Οκτωβρίου.
Η πόλη ανέφερε ότι υπάρχουν 50

προκαταβολικές τοποθεσίες σε όλο το
Τορόντο.
Οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι υπάρχουν
τρεις επιπλέον ημέρες εκ των προτέρων ψηφοφορίας σε αυτές τις εκλογές σε σύγκριση
με το 2018.
Οι ψηφοφόροι θα πρέπει να φέρουν ταυτότητα που να δείχνει το όνομα και τη διεύθυνσή τους, μαζί με το δελτίο εκλογικών στοιχείων τους όταν πηγαίνουν να ψηφίσουν, αν
και η κάρτα στοιχείων ψηφοφόρου δεν είναι
υποχρεωτική.

Το Οντάριο θα διαθέσει τέσσερα νέα και διευρυμένα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης, γνωστά και ως προγράμματα Διαχείρισης Διατήρησης και Ζήτησης (CDM),
για να εξασφαλίσει ένα αξιόπιστο, προσιτό
και καθαρό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας
για την τροφοδοσία της επαρχίας, την ηλεκτροδότηση και την υποστήριξη ισχυρής
οικονομικής ανάπτυξης. Καθώς θα υπάρξει
ανάγκη για πρόσθετη δυναμικότητα ηλεκτρικής ενέργειας στο Οντάριο από το 2025 και
συνεχίζοντας στη δεκαετία, τα προγράμματα CDM είναι από τους ταχύτερους και πιο
αποδοτικούς τρόπους κάλυψης των αναγκών του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.
Διαχείριση Διατήρησης και Ζήτησης
Η κυβέρνηση του Οντάριο εγκαινίασε το
Πλαίσιο CDM 2021-2024 την 1η Ιανουαρίου 2021. Το πλαίσιο εστιάζει στη οικονομικά αποδοτική κάλυψη των αναγκών
του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας του
Οντάριο, μεταξύ άλλων με την εστίαση στην
επίτευξη περικοπών αιχμής της ζήτησης
στην επαρχία, καθώς και σε στοχευμένες
προσεγγίσεις για κάλυψη των αναγκών των
περιφερειακών ή/και τοπικών συστημάτων
ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα προγράμματα CDM παρέχονται από τον
Ανεξάρτητο Διαχειριστή του Συστήματος
Ηλεκτρικής Ενέργειας (IESO) μέσω της επωνυμίας Save on Energy. Αυτά τα προγράμματα καλύπτουν τις ανάγκες των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και βοηθούν τους
καταναλωτές να μειώσουν την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας για να μειώσουν τους
λογαριασμούς τους. Τα προγράμματα και τα
κίνητρα CDM είναι διαθέσιμα για ιδιοκτήτες κατοικιών, μικρές επιχειρήσεις, μεγάλες
επιχειρήσεις και εργολάβους και κοινότητες

των Πρώτων Εθνών.
Νέα και διευρυμένα προγράμματα
Τα τέσσερα νέα και διευρυμένα προγράμματα CDM θα περιλαμβάνουν:
• Ένα νέο Πρόγραμμα Απόκρισης Ζήτησης
Κατοικιών για σπίτια με υπάρχοντα κεντρικό
κλιματισμό και έξυπνους θερμοστάτες που
θα συμβάλλουν στην επίτευξη μειώσεων
αιχμής στη ζήτηση. Τα νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια θα μπορούσαν να εγγραφούν εθελοντικά σε αυτό το πρόγραμμα για
να λάβουν κίνητρο
• Στοχευμένη υποστήριξη για θερμοκήπια
στο Νοτιοδυτικό Οντάριο, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων για εγκατάσταση φωτισμού LED, μέτρων μη φωτισμού ή κατανεμημένων ενεργειακών πόρων πίσω από το
μέτρο (DER), όπως συνδυασμένη ηλιακή
παραγωγή και αποθήκευση μπαταριών.
• Βελτιώσεις στο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας για επιχειρήσεις, δήμους,
θεσμικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές
ώστε να συμπεριληφθούν προσαρμοσμένα
έργα ενεργειακής απόδοσης. Παραδείγματα
πιθανών έργων θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αναβαθμίσεις ψυκτικού συγκροτήματος και άλλες αναβαθμίσεις HVAC για μια
τοπική αρένα, συστήματα αυτοματισμού
κτιρίων και διαχείρισης αέρα για ένα νοσοκομείο ή αναβαθμίσεις φακέλων κτιρίων για
τοπική επιχείρηση.
• Βελτιώσεις στο Πρόγραμμα Τοπικών Πρωτοβουλιών για τη μείωση των φραγμών στη
συμμετοχή και την προσθήκη ευελιξίας για
κίνητρα για λύσεις DER.
Πρόθεση της κυβέρνησης είναι τα νέα και
διευρυμένα προγράμματα CDM να είναι διαθέσιμα σε επιλέξιμους πελάτες ηλεκτρικής
ενέργειας από την άνοιξη του 2023.

γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter
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Η κυβέρνηση του Οντάριο δίνει 57
εκατομμύρια δολάρια για να προσλάβει
και να διατηρήσει 225 νοσηλευτές
H κυβέρνηση του Οντάριο
ανακοίνωσε εκατομμύρια
δολάρια για την πρόσληψη
περισσότερων νοσοκόμων
στον τομέα της μακροχρόνιας περίθαλψης.
«Επενδύουμε 57 εκατομμύρια δολάρια τα
επόμενα τρία χρόνια για να προσλάβουμε
και να διατηρήσουμε έως και 225 επιπλέον
νοσηλευτές για τον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας», δήλωσε ο Paul Calandra,
Υπουργός Μακροχρόνιας Φροντίδας.
Ως μέρος του προγράμματος, τα σπίτια
μακροχρόνιας φροντίδας μπορούν να ζητήσουν χρηματοδότηση για επιλέξιμες δαπάνες απασχόλησης - συμπεριλαμβανομένων μισθών, παροχών και γενικών εξόδων
- για νεοπροσλαμβανόμενους νοσηλευτές.
Η χρηματοδότηση παρέχει επίσης έως και
$5.000 σε υποστήριξη μετεγκατάστασης
για νοσηλευτές που προσλαμβάνονται για
να εργαστούν με πλήρη απασχόληση σε
αγροτικές κοινότητες και οι οποίοι έχουν
συμφωνήσει να παρέχουν τουλάχιστον 12
μήνες υπηρεσίας.
Οι επαγγελματίες νοσηλευτές είναι εγγεγραμμένοι νοσηλευτές που έχουν
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

προηγμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση
και μπορούν να εργάζονται στον τομέα της
μακροχρόνιας περίθαλψης ως μέρος μιας
ομάδας υγειονομικής περίθαλψης που αναπτύσσει, εφαρμόζει και αξιολογεί τα σχέδια
φροντίδας των κατοίκων.
Πολλοί νοσηλευτές έχουν εγκαταλείψει τον
τομέα λόγω του νομοσχεδίου 124 της κυβέρνησης Ford, που περιορίζει τις ετήσιες
αυξήσεις μισθών στο 1% για πολλά τμήματα του δημόσιου τομέα στην επαρχία.
Ο Calandra δεν απάντησε σε αυτές τις ανησυχίες, ούτε απάντησε απευθείας σε ερωτήσεις σχετικά με το νομοσχέδιο 7, το οποίο
επιτρέπει στην κυβέρνηση να μεταφέρει
τους ασθενείς από το κρεβάτι του νοσοκομείου σε ένα σπίτι μακροχρόνιας φροντίδας
που δεν επιλέγουν.
Όταν ρωτήθηκε πόσες νοσοκομειακές κλίνες έχουν απελευθερωθεί, ο Paul Calandra
είπε ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν την
κατάσταση.
Υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένα νοσοκομεία αποφάσισαν να μην χρησιμοποιούν
την πρακτική που περιγράφεται στο επίμαχο νομοσχέδιο.

Position Title:
Full Time Superintendent - Live In
Position Summary:
Under the direction of the Environmental Services Manager, the
Superintendent is responsible for:
• Maintaining the property in a safe, clean, and good condition.
• Keeping exteriors, common areas, vacant units, sidewalks, roads and
lawns in a clean and safe condition.
• Servicing and maintaining equipment in good working order and
effecting small repairs where required.
• Cleaning, preparing units when they become vacant for occupancy
by new tenants.
• Assisting the Environmental Services Manager in all aspects of
building operations, tenant and public relations.
• Work as a part of the Environmental Services team.
• Performing other duties as assigned
Minimum Qualifications:
• Must be physically able to perform duties.
• Must be able to complete minor repairs.
• Excellent Customer service skills a must.
• Experience as a Superintendent an asset.
• Ability to speak Greek is an asset.
Please submit your resume to: mgitsidis@hellenichome.org
or fax to: 416-654-0943.

Oι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση του
Οντάριο ψηφίσαν υπέρ της απεργίας
Doug Ford “παρακαλώ μην κάνετε απεργία”
Οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση του Οντάριο
ψήφισαν
συντριπτικά
υπέρ μιας απεργίας εάν
οι διαπραγματεύσεις με
την επαρχία συνεχίσουν
να καθυστερούν, αλλά πολλοί γονείς και
σχολικό προσωπικό μπορεί να αναρωτιούνται τι θα ακολουθήσει.
Τη Δευτέρα, η Καναδική Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων (CUPE) ανακοίνωσε ότι
οι εργαζόμενοι - συμπεριλαμβανομένων
των κηδεμόνων, των νηπιαγωγών και του
προσωπικού της διοίκησης του σχολείου ψήφισαν 96,5 % υπέρ της δράσης.
Η ψηφοφορία για την απεργία δεν σημαίνει
ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό θα βρεθεί
αμέσως στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι
γονείς δεν πρέπει να περιμένουν καμία άμεση διακοπή στις δραστηριότητες της τάξης
ή στο σχολικό πρόγραμμα.
Η απεργιακή ψήφος είναι μέρος μιας διαδικασίας που θα επιτρέψει στους εργαζόμενους να αναλάβουν νόμιμα συλλογική
δράση εργασίας στο μέλλον. Εάν οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε αδιέξοδο,
αυτό δίνει στο CUPE την επιλογή να ξεκινήσει μια απεργία 17 ημερών ή αντίστροφη
μέτρηση κλειδώματος σε μια προσπάθεια
να προχωρήσει η διαπραγμάτευση.
Το σωματείο πρέπει επίσης να ειδοποιήσει
πέντε ημέρες πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε
ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης μιας εκστρατείας εργασίας προς τον κανόνα ή μιας
απεργίας.
Την τελευταία φορά που οι εργαζόμενοι
στον τομέα της εκπαίδευσης διαπραγματεύτηκαν τις συλλογικές συμβάσεις τους
με την κυβέρνηση του Οντάριο το 2019, η
ανάλυση μιας διαμεσολάβησης της τελευταίας στιγμής οδήγησε σε μια εκστρατεία
«εργασία προς κανόνα». Κατά τη διάρκεια
της εκστρατείας, υπήρξε μερική απόσυρση
των υπηρεσιών που εκτελούσε το προσωπικό υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένου
του καθαρισμού διαδρόμων, γυμναστηρίων
και γραφείων, καθώς και παραλαβής σκουπιδιών εκτός σχολείου.
Μια πενθήμερη προειδοποίηση για απεργία σε ολόκληρη την επαρχία εκδόθηκε λίγες ημέρες αργότερα και επιτεύχθηκε μια
δοκιμαστική συμφωνία μετά από κάποιες
γράφει η
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διαπραγματεύσεις της τελευταίας στιγμής.
Η κυβέρνηση έχει προγραμματιστεί να
συναντήσει ξανά το συνδικάτο στις 17 και
18 Οκτωβρίου. Ωστόσο, εάν δεν γίνουν
αλλαγές στους μισθούς στην προσφορά,
δεν είναι σαφές εάν θα σημειωθεί μεγάλη
πρόοδος.
Το CUPE ζητά αύξηση μισθού $3,25 ανά
ώρα ή ετήσια αύξηση περίπου 11,7%. Υποστηρίζουν ότι δεδομένου ότι οι αυξήσεις μισθών έχουν περιοριστεί στο 1% λόγω του
νομοσχεδίου 124 τα τελευταία τρία χρόνια,
αυτού του είδους η αύξηση είναι απαραίτητη για να συμβαδίσει με τον πληθωρισμό.
Η κυβέρνηση, ωστόσο, έχει προσφέρει
στους εργαζόμενους που βγάζουν λιγότερα από $40.000 ετησίως αύξηση 2% και
σε όλους τους άλλους αύξηση 1,25% για τα
επόμενα τέσσερα χρόνια.
Το CUPE ζητά επίσης 30 επιπλέον λεπτά
αμειβόμενου χρόνου προετοιμασίας κάθε
μέρα, πέντε επιπλέον πληρωμένες ημέρες
πριν από τη σχολική χρονιά και αύξηση της
αμοιβής για υπερωρίες.
Doug Ford “παρακαλώ μην κάνετε απεργία”
Μία μέρα μετά ο πρωθυπουργός της Επαρχίας του Οντάριο Doug Ford έστειλε μήνυμα
στους εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης λέγοντας χαρακτηριστικά "Don't
force my hand."
Ο Doug Ford ρωτούμενος από δημοσιογράφους σχετικά με τα αιτήματα του κλάδου
των εργαζόμενων στα σχολεία, απάντησε
ότι “Δεν θα υποχωρήσουμε στην επιθυμία
να κρατηθούν οι τάξεις απαλλαγμένες από
αναταραχές. Προς τα συνδικάτα παρακαλώ
μην κάνετε απεργία. Πιστεύων πολύ στις διαπραγματεύσεις, αλλά μην το κάνετε, μην
κάνετε απεργία.”

Οι καναδικές επιχειρήσεις μπορούν
να επιβάλουν χρεώσεις πιστωτικών
καρτών από τις 6 Οκτωβρίου 2022
Από την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου , οι επιχειρήσεις στον
Καναδά θα μπορούν να μεταφέρουν χρεώσεις πιστωτικών καρτών στους πελάτες τους.
Η αλλαγή είναι το αποτέλεσμα ενός ομαδικού διακανονισμού πολλών εκατομμυρίων
δολαρίων που περιλαμβάνει τη Visa και τη
Mastercard για τα γνωστά τέλη ανταλλαγής
ή ολίσθησης: οι εταιρείες πιστωτικών καρτών, οι τράπεζες και οι επεξεργαστές πληρωμών εισπράττουν από τους εμπόρους με
κάθε συναλλαγή.
γράφει η
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Αυτές οι χρεώσεις μπορεί να κυμαίνονται
από περίπου 1% έως και 3% για κάρτες,
με προνόμια όπως επιστροφή μετρητών ή
πόντους επιβράβευσης που μειώνουν τα
επιχειρηματικά κέρδη.
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Η Ημέρα των Ευχαριστιών για το 2022
Στον Καναδά η Ημέρα των
Ευχαριστιών
γιορτάζεται
κάθε χρόνο τη δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Φέτος
καλούμαστε να γιορτάσουμε την Ημέρα των Ευχαριστιών την Δευτέρα 10 Oκτωβρίου.
Είναι πολιτειακή γιορτή σε όλες τις επαρχίες
της χώρας εκτός από το Νιου Μπρούνσβικ,
το Νιουφάουντλαντ, τη Νέα Σκοτία και στο
Νησί του Πρίγκιπα Εδουάρδου. Αποτελεί
μια ετήσια παραδοσιακή γιορτή που γίνεται
στη Βόρεια Αμερική και ανήκει στην κατηγορία των φεστιβάλ της σοδειάς. Με τη γιορτή
των ευχαριστιών απονέμονται ευχαριστίες
προς το Δημιουργό για τα αγαθά που αποκόμισε ο καθένας στο τέλος της σοδειάς. Η
παράδοση των εορτών των Ευχαριστιών
στον Καναδά χρονολογείται από το γεγονός
ότι ο Άγγλος εξερευνητής, Martin Frobisher,
ήρθε στα εδάφη που τώρα γνωρίζουμε ως
Καναδάς, ψάχνοντας για ένα βόρειο πέρασμα προς την Ανατολή. Όταν ο Frobisher
έφτασε στον Καναδά με το τρίτο ταξίδι του το
1578, πραγματοποίησε μια επίσημη τελετή
όπου έδωσε ευχαριστίες για την επιβίωση
του μεγάλου ταξιδιού - ένα από τα πλοία του
είχε χαθεί στο δρόμο. Αυτή θεωρείται από
πολλούς ως η παλιότερη αναφορά Γιορτής
Ευχαριστιών στη Βόρεια Αμερική, αν και ο
εορτασμός του τέλους της περιόδου της σοδειάς και οι ευχαριστίες για την επιτυχημένη
συγκομιδή αποτελούσαν μακραίωνη παράδοση ανάμεσα στις ινδιάνικες βορειοαμερικανικές φυλές.
Οι Πουέμπλο, οι Τσερόκι, οι Κρικ και άλλες φυλές διοργάνωναν αγροτικά φεστιβάλ,
τελετουργικούς χορούς κι άλλους εορτασμούς ευχαριστιών αιώνες πριν έρθουν οι
Ευρωπαίοι στην ήπειρο. Αργότερα στον
Φρόμπισερ απονεμήθηκε ο τίτλος του Ιππότη και το όνομά του δόθηκε σε έναν
κόλπο του βορείου Καναδά στον Ατλαντικό
Ωκεανό (Frobisher Bay). Την ίδια περίοδο Γάλλοι άποικοι, που είχαν φτάσει στον
Καναδά διασχίζοντας τον Ατλαντικό με επικεφαλής τον Σαμυέλ ντε Σαμπλέν (Samuel
de Champlain), διοργάνωσαν επίσης μια
γιορτή ευχαριστιών για την ασφαλή άφιξή
τους στο Νέο Κόσμο. Στη γιορτή αυτή καθιέρωσαν να μοιράζονται το φαγητό τους
με τους αυτόχθονες γείτονές τους Γενικά, η
καθιέρωση της Γιορτής Η ξεκίνησε από τους
πρώτους Ευρωπαίους αποίκους. Οι απαρχές της ανάγονται στις γιορτές που διοργάνωναν οι πρώτοι άποικοι μόλις έφταναν στη
νέα ήπειρο, ως ευχαριστήριο προς το Δημιουργό για την ασφαλή άφιξή τους. Η γιορτή
αυτή έχει άμεση συνάφεια με τις αγγλικές
και ευρωπαϊκές γιορτές της σοδειάς, κατά
τις οποίες διακοσμούσαν τις εκκλησίες με
φύλλα καλαμποκιού, καλαμπόκια, καρπούς
και άλλα αγροτικά προϊόντα. Την Κυριακή
των Ευχαριστιών τραγουδούσαν αγροτικούς ύμνους και τραγούδια και ζωγράφιζαν
σχετικά θέματα παίρνοντας ιστορίες από
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τη Βίβλο, που σχετίζονταν με την εβραϊκή
αγροτική γιορτή Σακότ (Sukkot).
Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ημέρα
των Ευχαριστιών άρχισε να γιορτάζεται μαζί
με την Ημέρα των Βετεράνων Πολεμιστών
μια Δευτέρα του Νοεμβρίου. Όμως, από το
1931 οι δύο εορτασμοί έγιναν ξεχωριστοί
και η Ημέρα των Ευχαριστιών μεταφέρθηκε
τη δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Καθώς
στον Καναδά η γιορτή έχει καθιερωθεί να
εορτάζεται Δευτέρα, οι Καναδοί διοργανώνουν το γεύμα των Ευχαριστιών όποια μέρα
από το τριήμερο μπορούν. Πολλοί διοργανώνουν κάποια οικογενειακή γιορτή αλλά
πολλοί συνηθίζουν να φεύγουν το τριήμερο
στην εξοχή και να συμμετέχουν σε διάφορες
υπαίθριες δραστηριότητες, όπως: κυνήγι,
ψάρεμα, πεζοπορία κλπ. Το κλασικό γεύμα
της Ημέρας των Ευχαριστιών περιλαμβάνει
την παραδοσιακή γεμιστή γαλοπούλα, σούπα κολοκύθας, σως από κράνμπερι, ψωμί
από καλαμπόκι, γλυκοπατάτες και φυσικά
μηλόπιτα με παγωτό! Η Ημέρα των Ευχαριστιών στον Καναδά συνδέεται με την ευρωπαϊκή παράδοση των φεστιβάλ συγκομιδής. Μια κοινή εικόνα που παρατηρείται
αυτή την εποχή του έτους είναι η κορνουκοπία, ή κέρατο, γεμάτη με εποχιακά φρούτα
και λαχανικά. Το cornucopia, που σημαίνει
"Κέρας της αφθονίας" στα λατινικά, ήταν
σύμβολο γενναιοδωρίας και αφθονίας στην
αρχαία Ελλάδα. Γαλοπούλες, κολοκύθες,
στάχυα και μεγάλες εκθέσεις φαγητού χρησιμοποιούνται επίσης για να συμβολίσουν
την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Τι είναι ανοιχτό και κλειστό
τη Δευτέρα Ημέρα των
Ευχαριστιών;

Η Ημέρα των Ευχαριστιών πλησιάζει και
αυτό σημαίνει ότι άλλο ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο είναι σχεδόν εδώ.
Είτε σκοπεύετε να μαζευτείτε με την οικογένεια και τους φίλους σας είτε απλώς να έχετε μια επιπλέον ημέρα άδειας, θα πρέπει να
έχετε κατά νου ότι ορισμένες επιχειρήσεις
θα είναι κλειστές ή θα λειτουργούν με μειωμένο ωράριο — και το TTC θα λειτουργεί με
πρόγραμμα διακοπών.
Ακολουθεί μια πλήρης λίστα με όσα είναι
ανοιχτά και κλειστά στο Τορόντο τη Δευτέρα των Ευχαριστιών.
Τα αξιοθέατα ανοίγουν τη Δευτέρα:
Canada’s Wonderland: CLOSED
Casa Loma: Ανοιχτό 9:30 π.μ. έως 10 μ.μ.
Πύργος CN: Ανοιχτό 9:30 π.μ. έως 9 μ.μ.
Χόκεϊ Hall of Fame: Ανοιχτό 10 π.μ. έως 5
μ.μ.
Κέντρο Επιστημών του Οντάριο: Ανοιχτό 10
π.μ. έως 5 μ.μ.
Ενυδρείο Ripley: Ανοιχτό 9 π.μ. έως 9 μ.μ.
Βασιλικό Μουσείο Οντάριο: Ανοιχτό 10 π.μ.
έως 5:30 μ.μ.
Πινακοθήκη του Οντάριο: 10:30 π.μ. έως 4
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μ.μ.
Μουσείο Aga Khan: ΚΛΕΙΣΤΟ
Ζωολογικός κήπος Τορόντο: Ανοιχτό 9:30
π.μ. έως 6 μ.μ.
LCBO
Όλες οι τοποθεσίες Beer Store και LCBO
θα είναι κλειστές τη Δευτέρα. Όπου επιτρέπεται από τους τοπικούς δήμους, ορισμένα
LCBO Convenience Outlets ενδέχεται να τηρούν το κανονικό ωράριο λειτουργίας τους.
Μέσα Συγκοινωνίας
Το TTC θα λειτουργεί με πρόγραμμα αργιών
τη Δευτέρα.
Το GO Transit θα λειτουργεί με ωράριο Κυριακής τη Δευτέρα.
Παντοπωλεία/φαρμακεία
Τα περισσότερα παντοπωλεία θα είναι κλειστά, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς St.
Lawrence, αλλά επιλεγμένες τοποθεσίες θα
είναι ανοιχτές τη Δευτέρα. Ελέγξτε την τοποθεσία σας για ώρες.
Όλες οι τοποθεσίες του Rabba Fine Foods
θα παραμείνουν ανοιχτές.
Ορισμένες τοποθεσίες των Shoppers Drug
Mart και Rexall θα είναι ανοιχτές τη Δευτέρα, καλέστε εκ των προτέρων ή ελέγξτε
online για τις ώρες της τοποθεσίας σας.
Εμπορικά κέντρα
Δευτέρα HoursEaton Centre: 11 π.μ. έως 7
μ.μ.
Hillcrest Mall 11 π.μ. έως 6 μ.μ.

Markville: 11 π.μ. έως 6 μ.μ.
Pacific Mall: 11 π.μ. έως 8 μ.μ.
Promenade Mall 11 π.μ. έως 6 μ.μ..
Εμπορικό κέντρο Square One: 11 π.μ. έως
6 μ.μ.
Toronto Premium Outlets 9:30 π.μ. έως 7
μ.μ.
Vaughan Mills: 11 π.μ. έως 7 μ.μ.
Το Dufferin Mall, το Fairview Mall, το
Scarborough Town Centre, το Sherway
Gardens, τα καταστήματα στο Don Mills και
το Yorkdale Mall θα είναι όλα κλειστά.
Κλειστά θα είναι οι τράπεζες και τα κρατικά γραφεία τη Δευτέρα
Δεν υπάρχει παράδοση αλληλογραφίας
τη Δευτέρα
Τα παραρτήματα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Τορόντο θα είναι κλειστά την
Κυριακή και τη Δευτέρα

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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Συνεχίζεται το Ελληνικό Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου “Περιήγηση στον Καναδά ”GIFFT

φωτο στη σελίδα 7, 18

Υπερήφανος χορηγός επικοινωνίας “Ελληνικός Τύπος” - “Greek Press” παρακολούθησαν περίπου 600 άτομα στην αίθουσα του κινηματογράφου Hot Docs Ted
Ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, το Ελληνικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου “Περιήγηση στον Καναδά” - Greek International Film Festival Tour of Canada και θα λήξει στις
9 Οκτωβρίου. Μια βιτρίνα και γιορτή των κινηματογραφόφιλων Ελλήνων.
Πραγματοποιείται 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!
Το Φεστιβάλ έκανε πρεμιέρα με την ταινία “Σμύρνη μου Αγαπημένη” όπου την

Rogers Cinema. Μεταξύ αυτών διακρίναμε τις παρουσίες, του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Αντωνάτου, των Επαρχιακών βουλευτών του Οντάριο, MPP Efi
Triantaffilopoulos, MPP Aris Babikian, της προέδρου της Ε.Κ.Τ. κ. Σκουτάκη, του προέδρου
του HHF κ. Λουράκη και πολλών μελών των παροικιακών συλλόγων και ομοσπονδιών.
Το καλωσόρισμα στην πρεμιέρα του Φεστιβάλ είχαν αναλάβει οι κυρίες Ντόρα Κονόμη και
Ειρήνη Αναργύρου γνωστές ως παραγωγοί του ραδιοφώνου “Agape Greek Radio”, ενώ
στο τέλος της ταινίας κατεύθυναν την ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ των παρευρίσκομενων καλεσμένων, της Ελληνίδας ηθοποιού Κατερίνας Γερονικολού και του σκηνοθέτη Atom
Egoyan.

Three Films at GIFFT
Smyrna, My Beloved - Echoes of the Past - When Mercury Held His Breath

James
Karas

GIFFT stands for Greek International Film Festival Tour of Canada. It started last year in Toronto and the second instalment shows films in nine cities across Canada. It is a
stunning project, the brainchild of Stan Papulkas. In Toronto and the other cities 6 feature films and 11 full-length documentaries as well as 23 shorts were shown between
September 30 and October 7, 2022, in Toronto.
I will comment on a few of the films that made the greatest impression on me. Space limitations in the paper make it impossible to review all of them.
Three films deal with pivotal and catastrophic events in Greek history. Smyrna, My Beloved tells the story of the destruction of that city and the murder or expulsion of its Greek
population in 1922. Echoes of the Past is a stunning view of the massacre of Kalavryta in 1943 while When Mercury Held Held His Breath- The Battle of Crete is a dramatic
documentary about the brutal Nazi invasion of that island in May 1941.

SMYRNA, MY BELOVED

Grigoris Karantinakis directs a large
cast in the telling of destruction of
the storied city. The film starts and
ends with the connected stories
of refugees in Lesbos in 1922 and
today. The main story is about
life in a civilized city where the
wealthy Baltatzis family enjoys
the cultural and social pleasures
in a society where Greeks, Turks,
Armenians, Jews and Europeans
live harmoniously.
That society starts breaking at the
seams as the defeat of Turkey and
Germany in World War I, the end of
the Ottoman Empire and the rise of
Turkish nationalism create schisms.
The Baltatzis family reflects the
divisions within their society with
the patriarch Dimitris (Leonidas
Kakouris)
considering
Smyrna
as their ancestral home while his
brother Spyros (Krateros Katsoulis)
is leery of the situation in Asia Minor and wants closer ties with Greece.
The family is well-connected and matriarch Filio Baltatzis (Mimi Denissi) while enjoying
life in the high society of the city wants her children, the beautiful Lefkothea (Anastasia
Pantousi) and her son Vassilis (Giannis Eglezos) to marry well. Lefkothea finds a good
husband but the war prevents their marriage. Unacceptably, the Vassilis falls in love with the
beautiful servant Zaharoula (Katerina Geronikolou).
In the background the ugly clouds are gathering. Their faithful servant Halil (Burak Hakki)
has joined the revolutionary followers of Kemal Ataturk. What is worse and fatal, Greece
has sent an ill-equipped and badly-led army intent on conquering a large swath of Turkey.
They are trounced and Kemal’s forces attack Smyrna with the intent of killing or driving out
the Greeks.
After we see the triumphal arrival of Greek forces parading behind the Archbishop of Smyrna
in his Byzantine finery, we witness the reality of utter defeat and devastation. The city is on
fire, the citizens are driven to the seashore and the ships of Greece’s allies in World War I
refuse to take a single refugee. The Turkish army goes on a four-day orgy of killing, raping,
robbing the people and destroying everything in sight. In a heart-wrenching scene, we see
Lefkothea emerge from the chaos in her wedding dress covered with blood. She staggers to
the shore and throws herself in the sea. She has nothing to live for.
There are scenes of decency and many more of brutality. The servant Halil saves his
mistress Filio in an act of decency and bravery. George Horton (Rupert Graves), the
American Consul in Smyrna pleads for action to save the victims of the holocaust, to no
avail. In a telling scene, he states that he is ashamed of being a human being.
Karantinakis working with a script by Mimi Denissi sets himself the ambitious task of
capturing what has become known as the Asia Minor Catastrophe through the lives people
of all classes as well as well as scenes of chaos, brutality and desperation as people try to
escape on ships in the harbour while their city is a blazing inferno.
Smyrna, My Beloved is an emotionally intense, beautifully filmed and simply stunning movie.

ECHOES OF THE PAST

On December 13, 1943, a Nazi division
massacred all the men, locked all the
women and children in the school and set it
on fire, looted the houses and burned down
the town of Kalavryta in Achaea, Greece.
Guerrillas of the Greek resistance had
killed 78 Nazi soldiers and the reprisal was
ordered in retaliation and as a lesson to the
local inhabitants about interfering with the
occupying Wehrmacht.
Echoes of the Past is a fictionalized telling of
the massacre and a movie whose emotional
impact takes a hold of you from the start and
keeps you enthralled to the very end. It is a
film of astonishing power.
The narrative is fictionalized but the massacre
is a fact of history. The background of the film
is the search by a German lawyer for the facts of the massacre with a view to compensating
the families of the victims.
Caroline Martin (Astrid Roos), a dedicated lawyer in modern Germany undertakes to
examine the facts and the evidence of the massacre. She finds Nikolas Andreou (Max von
Sydow) an old man suffering from cancer who is very reticent about the massacre. She
pursues her search and tries to find an Austrian connection.
In the meantime, we meet the Andreou family, the father Alexis (Nikolas Papagiannis), the
mother Maria (Danai Skiadi) and their two young sons Anestis (Tasos Karlis) and Nikolaos
(Maximos Livieratos). They are trying to survive as the German commander is billeted in
their house. Are the Germans suspicious and the commander there to watch them? Their
fear reaches fever pitch when the father comes home injured from his involvement with the
guerrillas and the killing of the Nazi soldiers.
General von Le Suire (Tomas Arana) orders a massive retaliation and all the townspeople
are ordered to gather in the school. The men are separated from the women and the taken to
a field atop a hill outside the village. Alexis and the older son Anestis are included with all the
men of the town. Director Nicholas Dimitropoulos shoots the scene on top of the hill slowly
showing the deliberate preparation of the Nazi soldiers as they prepare to execute their
task. The machine guns are positioned, loaded and the order is given. In a heart-wrenching
scene, all the men and children are mowed down as if they were just weeds.
The school is set on fire with orders that it be burned to the ground. We see and hear the
women as they scream, cry and desperately try to get out as the smoke envelopes them
and the flames are ready to engulf them. It is a horrifying scene. Then a Nazi soldier who
apparently cannot endure the barbarity that he is witnessing breaks down the door with his
gun and the petrified women and children escape.
A devastating scene follows as the women go to the place of the massacre to search for the
bodies of their family. Maria, her face blackened by the smoke in the school keeps calling
out the name of her son Anestis as she turns over bodies. We hear women wailing and
mourning over their dead relatives. It is a shattering and heartbreaking scene.
Max von Sydow is a guilt-ridden old man who teeters between suicide and a heart attack.
He is a survivor of the massacre and is paralyses by his inability to do anything about
it. Von Sydow gives a great performance
by just being silent much of the time. Maria
expresses the love, fear, pain and horror in συνεχίζεται στη σελίδα 7
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Συνεχίζεται το Ελληνικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου “Περιήγηση στον Καναδά ”GIFFT

We are proud to announce that the winner of the Best
Feature Film of GIFFT 2022 is Echoes of the Past!
Echoes of the Past wins Best Feature Film at GIFFT. Great to
have actor Tomas Arana with us and here to accept the award
on behalf of the producers. Tomas has been in over 80 films
including Gladiator and Bourne Supremacy to name a couple.

WHEN MERCURY HELD HIS BREATH THE BATTLE OF CRETE

October 4, 2022: Great panel discussion chaired by Irene Anargyrou
with guest speaker Andreas Batakis following the screening
of “When Mercury held his breath: the battle of Crete”!

her facial expression alone as she tries to
protect her children and her husband. She
has the eternal expression of a victim of
human tragedy. Tasos Karlis and Maximos Livieratos as the Andreou children gave superb
performances displaying innocence, intelligence and grace under pressure.
Tomas Arana as General von Le Suire was quietly vicious and his orders left no doubt about
the extent of his evil. But all the German were not monsters. The officers, aside from the
General, showed some compassion and one soldier, an Austrian, dared to break down done
the door where the women and children were about to be burned. The movie does not say
anything about his fate but we are certain that he was killed.
The story is written by Dimitrios Katsantonis and he deserves credit for much of the emotional
impact of movie. No documentary can bring us that close to the suffering of individuals and
the horrors of the historical event. The director gets the bulk of the credit for managing a large
cast superbly and producing an outstanding film.

συνέχεια από τη σελίδα 6

When Mercury Held His Breath The Battle of Crete also deals with
a major historical event. It has a
heroic side but a tragic end as it
tells the story of the Nazi invasion
of Crete in May 1941. The film was
directed by Victoria Vellopoulou
and it contains rare footage of
the airborne attack, interviews
with survivors of the battle and
commentary by historians with
intimate knowledge of the epic
event.
The invasion was named
Operation Mercury after the swift
god of Olympus because the Germans anticipated a quick victory after their invasion of
mainland Greece. The battle lasted only 13 days, from the initial attack on May 20 to the final
retreat of the Allied forces on June 1. 1941.
The Allied forces were made up of Greek, British, New Zealander and Australian forces. The
commander of the Allied forces was Major-General Bernard Freyberg, a New Zealand Army
officer, who had experience from World War I. He was appointed commander on April 20,
1941. One of the commentators on the documentary said that Freyberg lacked imagination
and another one classified him as stupid.
Over and above the professional, trained forces, were the ordinary Cretans who rose
against the invader with tenacity and bravery of unimaginable proportions. Along with the
troops, they fought against the landing Nazi paratroopers and killed thousands. The New
Zealanders had figured out to aim at the feet of a landing parachutist thus hitting him on his
body and insuring his death.
We see parts of the Cretan landscape from Maleme in the west to Sitia on the east. The
Allies had a huge advantage over the Nazis because they had decrypted the German
communications system and knew of the enemy plans and movements. They did not take
proper advantage of that knowledge.
We hear from old men who recall seeing the horror of the airborne attack on May 20, 1941,
as thousands of parachutists started landing on the island. This was the first airborne attack
because the Germans thought a naval attack would be difficult due to the presence of the
Royal Navy north of Crete. The airborne attack resulted in such serious losses that it was
never repeated.
Cretans from police officers to soldiers to ordinary people fought with whatever weapons
they could get their hands on. The fighting was conducted by the air and and naval forces
of both sides. The Allies scored some victories especially at the beginning but German
superiority in numbers made it clear that the battle could not be won and Freyberg ordered
retreat and evacuation from the island.
There were vicious reprisals by the Nazis in the aftermath with the murder of thousands of
civilians and the burning of villages. The Battle of Crete is an epic and terrible story but this
2021 documentary brings the events clearly and eloquently before us.
For more information about the Greek International Film Festival Tour of Canada and the
films shown visit www.gifft.ca
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Hello ! My name is Athina Tagidou and I am running for the
position of Mississauga Ward 3 Councillor.
Vote Athina on October 24th for positive change in Ward 3 !

Αθηνά
Ταγγίδου

Στις εκλογές της 24ης Οκτωβρίου στηρίζουμε τον κάτοικο του Μάρκαμ Γκρεγκ Μάρκος
Ο “Ελληνικός Τύπος” είναι στην ευχάριστη θέση να στηρίζει τους υποψηφίους για το Δημοτικό συμβούλιο του Τορόντο και Περιχώρων. Στηρίζουμε τους ομογενείς, φίλους αλλά
και πολίτες που πιστεύουμε ακράδαντα πως έχουν πολλά να προσφέρουν στις τοπικές
και ευρύτερες κοινότητες του Τορόντο. Σήμερα είμαστε χαρούμενοι που παρουσιάζουμε
τον Γκρεγκ Μάρκος, έναν οικογενειάρχη με δυο ενήλικα παιδιά επί 30 χρόνια πολίτη του
Μάρκαμ. Ο Γκρεγκ, αποφοίτησε στην επιστήμη των Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο του
Τορόντο και έκανε καριέρα ως Αναλυτής Επενδύσεων επί 25 χρόνια με τη δική του εταιρεία
επενδύσεων. Πριν τέσσερα χρόνια ξεκίνησε μια πετυχημένη εταιρεία προμηθειών τηλεπικοινωνιών στην θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Ο Γκρεγκ δεν έπαψε να εργάζεται εθελοντικά για πολλά χρόνια στον τομέα των κοινοτικών
σχέσεων και επιθυμεί να υπηρετήσει τους πολίτες του Μάρκαμ ως σύμβουλος στο δημοτικό συμβούλιο. Με ισχυρούς δεσμούς στο Μάρκαμ ο Γκρεγκ κατανοεί τις ανησυχίες και τις
επιθυμίες των κατοίκων του Μάρκαμ. Εάν εκλεγεί θα εξασφαλίσει μια ισχυρή φωνή για τους
πολίτες στο Συμβούλιο με το κοινό συμφέρον ως προτεραιότητά του. Για όσους βρίσκεστε
στην περιοχή του Μάρκαμ, σας συμβουλεύουμε να ψηφίσετε τον Γκρεγκ Μάρκος!
Για περισσότερες πληροφορίες, να τοποθετήσετε ταμπέλα του ή να προσφέρετε εθελοντική
εργασία ή να κάνετε κάποια δωρεά, επικοινωνήστε με το γραφείο του Γκρεγκ Μάρκος στο
(289) 818-5928
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Η διοίκηση της Κοινότητας συνεχίζει
το έργο της
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) ανακοινώνει τις παρακάτω αλλαγές:
1. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, το ΔΣ έλαβε την παραίτηση του Α’ Αντιπροέδρου
κ. Κωνσταντίνου Φλέγκα.
2. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, το ΔΣ έλαβε την παραίτηση της Γενικής Γραμματέα
κας Αθηνάς Κρανιά Κωνσταντάτου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κ. Φλέγκα και την κα. Κρανιά
Κωνσταντάτου για τις υπηρεσίες τους στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο.
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 5 Οκτωβρίου 2022, η Πρόεδρος κα.
Μπέτυ Σκουτάκη τόνισε τη σημασία της πλήρωσης του ρόλου του Γενικού Γραμματέα και
ζήτησε προτάσεις για υποψηφιότητες από τους συμβούλους.
3. Ο Δρ. Αναστάσιος Καραντώνης πρότεινε τον κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο για τη
θέση του Γενικού Γραμματέα. Η πρόταση δευτερώθηκε από την κα. Ελένη
Χριστοφιλοπούλου. Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα από τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να ευχηθεί στον νέο Γενικό Γραμματέα καλή επιτυχία
στη νέα του θέση.
Η θέση του Α' Αντιπροέδρου θα παραμείνει, προς το παρόν, κενή.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίοu

On Sunday, September 25, at Saint George’s church the
Consul General of Greece in Toronto, commemorated the
100 anniversary since the Asia Minor catastrophe where
many lives were lost. The Church choir also paid tribute
with commemorative songs.
May their memories be eternal.

60 years of teaching Greek
at McGill University

PRESS RELEASE

Changes to the Board of Directors
The Board of Directors would like to announce the following changes:
1. On September 22, 2022, the Board received the resignation of the 1st VicePresident, Mr.
Konstantinos Flegas.
2. On September 30, 2022, the Board received the resignation of the SecretaryGeneral, Ms.
Athena Kranias Konstantatos.
The Board of Directors would like to thank both Mr. Flegas and Ms. Kranias Konstantatos
for their services to the Greek Community of Toronto.
At the Meeting of Directors on October 5th, 2022, the President Ms. Betty Skoutakis
stressed the importance of the filling the role of Secretary-General and requested
nominations from the Directors.
3. Dr. Anastasios Karantonis nominated Mr. Christos Georgakopoulos to the role of
Secretary-General. The nomination was seconded by Mrs. Helen
Christofilopoulos. The Board voted in favour of the motion unanimously.
The Board would like to wish the new Secretary-General the best of luck in his new
position.
The position of 1st Vice-President will remain vacant for the time being.
On behalf of the Board of Directors

The Phrixos Papachristidis Chair in Greek and Greek-Canadian Studies, and the Department
of History and Classical Studies, invite you to a week of events to celebrate 60 years of
teaching Greek at McGill University.
1) Greek Centennials: "Celebrating victories and defeats"
Presented by Prof. Christina Koulouri, Professor in Modern and Contemporary History and
Rector of Panteion University of Political and Social Sciences, Athens.
Monday, October 17 | 5:00PM-6:30PM
Leacock Building, Room 232
2) Bicentennial Blues: "Greece and the Shackles of the Western Imagination"
The History & Classical Studies Dept Homecoming Lecture presented by Prof. Tassos
Anastassiadis, Associate Professor of History & Phrixos B. Papachristidis Chair in Modern
Greek Studies, McGill University.
Saturday, October 22 | 4:00PM-5:30PM
Birks Chapel, 3520 University
3) Empires Domesticated: "Travel, Arts and Culture in Ottoman Greek Merchants'
Homes in the 1700s"
The Tom Nacos & Family Annual Lecture presented by Dr. Maria Georgopoulou, Director of
the Gennadius Library of the American School of Classical Studies at Athens.
Monday, October 24, 2022 | 6:00PM
Faculty Club Ballroom, 3450 McTavish Street

Toronto City Councillor Nick Mantas
Visits Archbishop Sotirios
On Friday, September 30, 2022, Toronto City
Councillor Nick Mantas visited the Archdiocese and
met with His Eminence Archbishop Sotirios.
Mr. Mantas, who represents the ward of ScarboroughAgincourt, is a long-standing and faithful member
of the St. Nicholas Greek Orthodox Community of
Scarborough.
During the meeting, Archbishop Sotirios and
Councillor Mantas discussed various topics affecting
the Greek diaspora in Toronto, as well as broader
societal issues.
At the conclusion of the meeting, Councillor Mantas
asked for His Eminence's blessing in advance of the
municipal elections on October 24, 2022.
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Προσχέδιο προϋπολογισμού: 2,1% ανάπτυξη και 0,7% πρωτογενές πλεόνασμα το 2023
Πρωτογενές πλεόνασμα στο 0,7% του ΑΕΠ
και ανάπτυξη 2,1%, προβλέπει το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του
2023, που κατατέθηκε πριν από λίγο στη
Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων
της Βουλής.
Αναφορικά με το 2022, το πρωτογενές
έλλειμμα είναι χαμηλότερο των αρχικών
προβλέψεων και διαμορφώνεται στο 1,7%
του ΑΕΠ, έναντι πρόβλεψης για 2%, ενώ η
ανάπτυξη θα είναι στο 5,3%, έναντι αρχικής
εκτίμησης για 4,5%. Για το 2023 έχει συμπεριληφθεί το σύνολο των δημοσιονομικών
μέτρων, ύψους 3,5 δισ. ευρώ, που εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιπλέον 1 δισ. ευρώ αποθεματικό
για αυξημένες δαπάνες αντιμετώπισης της
ενεργειακής κρίσης, πρωτίστως για την επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
Μετά την κατάθεση του Προσχεδίου, ο
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης δήλωσαν
μεταξύ των άλλων, ότι
«ο Προϋπολογισμός του 2023 καταρτίζεται
υπό συνθήκες εξαιρετικά υψηλής αβεβαιότητας, αναφορικά με τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλείται να
συγκεράσει προκλήσεις που αφορούν την
ενεργειακή κρίση, την πληθωριστική πίεση στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, την
υγειονομική κρίση που, εάν και έχει υποχωρήσει, συνεχίζει να επιβαρύνει τις δαπάνες
του συστήματος υγείας, αλλά και τις αυξημένες δαπάνες για την αναγκαία αμυντική
θωράκιση της χώρας. Την ίδια στιγμή καλείται να διατηρήσει τη δημοσιονομική ισορροπία και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης,
αλλά και να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα
μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της ζωής
και της ευημερίας όλων των πολιτών.
Είναι σαφές ότι οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις μακροοικονομικές προβλέψεις,
τόσο σε Εθνικό όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο για το 2023, είναι αυξημένοι και συνδέονται κατά κύριο λόγο με τις γεωπολιτικές προκλήσεις, την εξέλιξη του πολέμου
στην Ουκρανία, τις συνθήκες εφοδιασμού
της Ευρώπης με φυσικό αέριο, τις τιμές της
ενέργειας και των καυσίμων και την Ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική».
Σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν οι υπουργοί
και περιλαμβάνονται στο Προσχέδιο, «η
Ελληνική οικονομία έχει επιδείξει σημαντική
ανθεκτικότητα, υποστηριζόμενη από τα δημοσιονομικά μέτρα της πολιτείας. Ως αποτέλεσμα, για το 2022 προβλέπεται ρυθμός
ανάπτυξης 5,3%, έναντι 4,5% που είχε προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του
2022 και 3,1% που είχε εκτιμηθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας του Απριλίου 2022,
τη στιγμή που ο Εναρμονισμένος Δείκτης
Τιμών Καταναλωτή εκτιμάται να αυξηθεί
κατά 8,8%, έναντι 5,6% που προβλεπόταν
στο Πρόγραμμα Σταθερότητας. Σε αυτό το
πλαίσιο, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται
να διαμορφωθεί σε 12,9% έναντι 13,9%
που προβλεπόταν στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και 14,2% στον Προϋπολογισμό
του 2022.
Το αποτέλεσμα αυτό υποστηρίχθηκε εντός
του 2022 από δημοσιονομικά μέτρα ύψους
4,7 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της
ενεργειακής κρίσης, μέτρα ύψους 4,3 δισ.
ευρώ για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, αλλά και μεταρρυθμίσεις προς
όφελος των πολιτών, όπως ενδεικτικά είναι

η διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού κατά
9,7% συνολικά μέσα στο 2022, η περαιτέρω
μόνιμη μείωση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), από το 2018 κατά
35% και η κατάργηση του φόρου γονικών
παροχών-δωρεών».
Αναφορικά με το 2023 όπως σημειώνεται
«υπό τις εξαιρετικά αβέβαιες συνθήκες διαμόρφωσης προβλέψεων και με βάση τις
τρέχουσες τιμές μελλοντικών συμβολαίων
της ενέργειας, ο Εναρμονισμένος Δείκτης
Τιμών Καταναλωτή αναμένεται να αυξηθεί
κατά 3%, έναντι 4% της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τις θερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ η ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί σε 2,1%, έναντι 1,4%
του μέσου όρου της Ευρωζώνης σύμφωνα
με τις θερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και 0,9% σύμφωνα με τις προβλέψεις Σεπτεμβρίου 2022 της ΕΚΤ. Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις για την ανάπτυξη
και τον πληθωρισμό, έχουν λόγω των συνθηκών ακραίας γεωπολιτικής αβεβαιότητας,
υψηλό βαθμό επισφάλειας και μπορεί να
αναθεωρηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν την κατάθεση του τελικού σχεδίου του προϋπολογισμού».
Να σημειωθεί ότι ο Προϋπολογισμός του
2023 είναι ο πρώτος κρατικός προϋπολογισμός τα τελευταία δώδεκα έτη, και όπως
αναφέρεται χαρακτηριστικά, «καταρτίζεται
εκτός του πλαισίου μνημονιακής επιτήρησης ή ενισχυμένης εποπτείας. Συνεπώς
πλέον, όλα τα δημοσιονομικά μεγέθη απεικονίζονται μόνο με τη κοινή μεθοδολογία
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA) και παραλείπονται πλέον εκτιμήσεις κατά πρόγραμμα.
Το γεγονός αυτό ωστόσο, καταδεικνύει την
εθνική ευθύνη απέναντι στις θυσίες των πολιτών τα τελευταία δώδεκα έτη, αλλά και στη
νέα γενιά, να διατηρηθεί η δημοσιονομική
ισορροπία της χώρας, βασιζόμενοι σε ίδιες
δυνάμεις, ακόμη και κάτω από αντίξοες διεθνείς συγκυρίες. Οι δημοσιονομικοί στόχοι
που είχαν τεθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, αναφορικά με το πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης, ήτοι ελλείμματος
2% του ΑΕΠ για το 2022 και πλεονάσματος
1,1% του ΑΕΠ για το 2023, αναθεωρούνται
σε έλλειμμα 1,7% του ΑΕΠ για το 2022 και
πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ για το 2023. Με
αυτό τον τρόπο διατηρείται η δημοσιονομική ισορροπία για την εν λόγω περίοδο,
διοχετεύοντας τους απαραίτητους πόρους,
έχοντας χτίσει με διορατικότητα ασφαλή ταμειακά διαθέσιμα, για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων κατά το νέο έτος».
Παράλληλα σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν
οι Χρ. Σταϊκούρας και Θ. Σκυλακάκης, «στο
ανωτέρω αποτέλεσμα, για το 2023 έχει
συμπεριληφθεί το σύνολο των δημοσιονομικών μέτρων, ύψους 3,5 δισ. ευρώ, που
εξαγγέλθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επιπλέον 1 δισ. ευρώ αποθεματικό για αυξημένες δαπάνες αντιμετώπισης
της ενεργειακής κρίσης, πρωτίστως για την
επιδότηση λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και την αντιμετώπιση δαπανών των
φορέων γενικής κυβέρνησης.
Επιπλέον, για το έτος 2023 προβλέπεται η
διάθεση πόρων ύψους 8,3 δισ. ευρώ από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
5,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, εκ των οποίων 3,5 δισ.
ευρώ από το σκέλος των επιχορηγήσεων,
στο οποίο έως σήμερα έχουν ενταχθεί 372

έργα και εμβληματικές επενδύσεις ύψους
13,5 δισ. ευρώ.
Όπως αναφέρθηκε, η αβεβαιότητα γύρω
από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις,
αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα
που δυσχεραίνει τη διενέργεια ασφαλών

προβλέψεων παγκοσμίως. Σε αυτό το
πλαίσιο, το βασικό όπλο οικονομικής
άμυνας της χώρας είναι η συνετή δημοσιονομική διαχείριση, κατευθύνοντας
τους πόρους που είναι διαθέσιμοι, στον
μετριασμό των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης στην Ελληνική κοινωνία
και τον παραγωγικό ιστό της χώρας.
Παράλληλα, η τήρηση των ρεαλιστικών
δημοσιονομικών στόχων είναι το διαβατήριο για την πρόσβαση στις αγορές,
τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του
Ελληνικού χρέους και την επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας, έτσι ώστε να διατηρηθεί η
θετική οικονομική προοπτική της χώρας για
τα επόμενα έτη».

ΣΥΡΙΖΑ: Αφαίμαξη και με τη βούλα
το προσχέδιο του προϋπολογισμού
που κατέθεσε η κυβέρνηση
Αφαίμαξη και με τη βούλα θεωρεί η Κουμουνδούρου το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατέθεσε η κυβέρνηση καθώς
όπως έλεγαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επιβεβαιώνει ότι τα νοικοκυριά «πληρώνουν
το μάρμαρο» μέσα από τους έμμεσους
φόρους.
Όπως έλεγαν από την Κουμουνδούρου το
προσχέδιο δείχνει πως:
-Τα έσοδα από ΦΠΑ είναι αυξημένα κατά 4
δισ. ή 23,3% σε σχέση με πέρυσι.
-Αποτελούν το 63% της συνολικής αύξησης
των φορολογικών εσόδων.
-Τα φορολογικά έσοδα συνολικά είναι αυξημένα κατά 6,4 δισ.
Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μιλούν για επιδότηση
της αισχροκέρδειας στον τομέα της ενέργειας με τουλάχιστον 9,5 δισ. από το ταμείο
ενεργειακής μετάβασης και τον Κρατικό
Προϋπολογισμό ενώ σημειώνουν πως ο
πληθωρισμός στην Ελλάδα βρίσκεται στο
12,1% και έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων
στα σούπερ μάρκετ που θα ξεπεράσουν το
10%.
Επιχείρηση συγκάλυψης καταγγέλλει ο
ΣΥΡΙΖΑ
Την ίδια στιγμή στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι ο πρωθυπουργός εκτός από το μέτωπο της ακρίβειας βρίσκεται εκτεθειμένος
από την υπόθεση των παρακολουθήσεων

καθώς όπως έλεγαν «την ώρα που στην
Ελλάδα επιχειρεί με κάθε τρόπο να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών, κλείνοντας άρον άρον τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής, μετά από αποκλεισμούς
κρίσιμων μαρτύρων, επίκληση του απορρήτου πέρα από κάθε συνταγματική πρόβλεψη, η Επιτροπή PEGA του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου έστειλε επιστολή στη Europol
ζητώντας να χρησιμοποιήσει εκ νέου τις
δυνατότητες που διαθέτει προκειμένου να
διερευνηθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών».
Κοινοβουλευτικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δήλωναν πως το σκάνδαλο των υποκλοπών
δεν τελείωσε καθώς το αμέσως επόμενο
διάστημα θα συγκληθεί εκ νέου - έστω και
καθυστερημένα - η Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας της Βουλής για τα νέα στοιχεία
που έχουν προκύψει στην υπόθεση και από
τα οποία δεν μπορεί να κρύβεται για πολύ ο
κ. Μητσοτάκης.

KKE -Για το προσχέδιο του
προϋπολογισμού 2023
Αν κάτι επιβεβαιώνει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2023, είναι ότι οι λαϊκές
ανάγκες θα συνεχίσουν να συνθλίβονται
στις συμπληγάδες, αφενός της δημοσιονομικής πειθαρχίας κι αφετέρου της στήριξης
της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που για το
λαό σημαίνουν νέα βάρη.
Αρκούν δύο μεγέθη του προσχεδίου για να
επιβεβαιώσουν αυτόν τον απροκάλυπτα
ταξικό χαρακτήρα: Από τη μία τα 14 δισ.
που θα κατευθυνθούν για τη στήριξη των
επενδυτικών σχεδίων κι από την άλλη τα
μόλις 3,5 δισ. που προορίζονται δήθεν για
την “ανακούφιση” του λαού και τα οποία θα
βγουν πάλι από τις τσέπες και τους φόρους
των λαϊκών νοικοκυριών.

Κι όλα αυτά την ώρα που η ακρίβεια σπάει
κόκαλα και τα σύννεφα μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης πυκνώνουν, καθιστώντας
τις προβλέψεις του προσχεδίου αβέβαιες
και τον κίνδυνο για νέα μέτρα σε βάρος του
λαού παραπάνω από πιθανό.
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Διπλωματικό τείχος αποτροπής της Αθήνας
στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο
Η Αθήνα διεθνοποιεί και πάλι τον τουρκικό
αναθεωρητισμό, με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια να συναντάται σε λιγότερες
από 24 ώρες με τους πρέσβεις Ηνωμένων
Πολιτειών, Γαλλίας, Βρετανίας και Κίνας
Μιλώντας για γαλάζια σύνορα και όχι γκρίζα, όπως τα θέλει η Τουρκία, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε, για ακόμα μια φορά, την
ελληνική αποφασιστικότητα απέναντι στις
τουρκικές απειλές. Την ίδια ώρα ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν, ο Μπαχτσελί, ξεπερνούσε κάθε όριο, κατονομάζοντας
ως τουρκικά, ακόμη και τα Δωδεκάνησα. Η
Άγκυρα, αντιμέτωπη με την αποδοκιμασία
των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης
για τα παράνομα τουρκολυβικά μνημόνια,
εξαπολύει νέες επιθέσεις σε Αθήνα και Βρυξέλλες. Δύο ημέρες πριν την Άτυπη Σύνοδο
Κορυφής στην Πράγα η τουρκική ηγεσία
κρατάει ψηλά τους τόνους. Στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκε
με δηλώσεις του νωρίτερα ο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν «ο Μητσοτάκης ζητά την βοήθεια των ΗΠΑ εναντίον τίνος; εναντίον της
Τουρκίας; Ό,τι και αν κάνετε εμείς θα είμαστε πάντα έτοιμοι να κάνουμε το αναγκαίο.
Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε».Καθώς η
επιχείρηση της Τουρκίας να δημιουργήσει
νέα δεδομένα στην περιοχή του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου βρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη, η Αθήνα απαντά αφενός
κινούμενη στο επίπεδο της διπλωματίας,
αφετέρου διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται
να δεχθεί τετελεσμένα επί του πεδίου. «Η
Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά
δικαιώματά της, ξεκαθαρίζει ο Κυριάκος
Μητσοτάκης».
«Ατσάλινες ασπίδες μας οι Ένοπλες Δυνάμεις μας και οι ισχυροί σύμμαχοί μας.

Έχουμε ξεκαθαρίσει, τα σύνορά μας έχουν
χρώμα γαλανό και όχι γκρίζο. Η γεωγραφία
δεν αλλάζει, αν κάποιος παραχαράσσει
τους χάρτες. Αντιστεκόμαστε στην καταπάτηση των συνόρων και στην αναβίωση
αυτοκρατορικών οραμάτων που πρόθυμα
κάποιοι θα ήθελαν να μιμηθούν στη γειτονιά
μας. Αυτές οι ανιστόρητες απειλές συντρίβονται στις δικές μας κόκκινες γραμμές» τόνισε ο πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της
Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ
Οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων μελών της αμερικανικής Βουλής των Αντιπροσώπων με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο
Μαξίμου και νωρίτερα, με τον Νίκο Δένδια
και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η
αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας είναι απαράδεκτη.
Παραλλήλως, η Αθήνα διεθνοποιεί και
πάλι τον τουρκικό αναθεωρητισμό, με τον
υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια να συναντάται σε λιγότερες από 24 ώρες με τους
πρέσβεις Ηνωμένων Πολιτειών, Γαλλίας,
Βρετανίας και Κίνας, δηλαδή των τεσσάρων
εκ των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Ράπισμα για το παράτυπο μνημόνιο από
τις Βρυξέλλες. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν
για θέματα εξωτερικών υποθέσεων Πίτερ
Στάνο με ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε ότι
«Το Μνημόνιο Συνεννόησης Τουρκίας-Λιβύης του 2019 παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, δεν συμμορφώνεται
με το Δίκαιο της Θάλασσας και δεν μπορεί
να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα
κράτη».
Το τουρκικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του

ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ: Οι ακροβασίες
του προϋπολογισμού της ΝΔ δεν
αποκρύπτουν τους κινδύνους
«Το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2023 που κατατέθηκε σήμερα
στη Βουλή, επιβεβαιώνει ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει με την ίδια αναποτελεσματική και βαθιά άδικη οικονομική συνταγή, παρά το γεγονός ότι αυτή επιβαρύνει
καθημερινά και δυσανάλογα τον οικογενειακό προϋπολογισμό των μικρομεσαίων και
ευάλωτων νοικοκυριών», σχολίασε το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής με ανακοίνωση του
Τομέα Οικονομικών.
Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ «μέσα
από μακροοικονομικές και δημοσιονομικές
ακροβασίες που προβλέπουν ότι η Γενική
Κυβέρνηση θα διανύσει μια δημοσιονομική
απόσταση 5 δισεκατομμυρίων ευρώ από το
πρωτογενές έλλειμμα του -1,7% το 2022 σε
πρωτογενές πλεόνασμα +0,7% το 2023, με
ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης της οικονομίας το 2023 μόλις 2,1%, σε σχέση με τον
ρυθμό ανάπτυξης 5,3% που προβλέπεται
για φέτος».
Επικρίνει την κυβέρνηση πως υποτιμά την
εξέλιξη του πληθωρισμού και τις επιπτώσεις του, ενώ υποτιμά και την επίπτωση
από την αύξηση των επιτοκίων, κινδύνους
που επισημαίνει και το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ενώ προσθέτει ότι «το
κυβερνητικό επιτελείο, παρά την τεράστια

δημοσιονομική επέκταση που πραγματοποίησε χωρίς σοβαρά κριτήρια, έχει μείνει
πλέον από «καύσιμα», αφήνοντας σχεδόν
απροστάτευτους τους πολίτες το 2023».
Επίσης θεωρεί ότι θα συνεχιστεί η άδικη
φορολογική πολιτική, γεγονός που αποτυπώνεται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και τονίζει ότι «οι πόροι του ΕΣΠΑ
και του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης χρησιμοποιούνται σαν καθρεφτάκια για
ιθαγενείς».
«Οσο αφορά την αξιολόγηση της ακρίβειας
και της σοβαρότητας των προβλέψεων του
Προσχεδίου Προϋπολογισμού 2023 δεν
χρειάζεται παρά να θυμίσουμε τις τεράστιες
αποκλίσεις του περσινού προσχεδίου του
κ. Σταϊκούρα από τον τελικό προϋπολογισμό που κατατέθηκε αλλά και από την έως
σήμερα εκτέλεση του», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

αναφέρει πως «η στήριξη
της ΕΕ στα μαξιμαλιστικά
αιτήματα της Ελλάδας
είναι αντίθετη τόσο με το
δικό της κεκτημένο, όσο
και με το διεθνές δίκαιο. Η
ΕΕ δεν είναι διεθνές δικαστικό όργανο για να σχολιάζει ή να δικάζει συμφωνίες μεταξύ κυρίαρχων
τρίτων χωρών».
Ελλάδα και Αίγυπτος βρίσκονται σε πλήρη σύμπλευση, με τον Νίκο Δένδια να ταξιδεύει στο Κάιρο, ενώ προηγήθηκε η από
κοινού καταγγελία της λιβυκής κυβέρνησης
ότι δεν νομιμοποιείται να υπογράφει τέτοιες
συμφωνίες.
Η Αθήνα κινείται σε κοινή γραμμή και με
Λευκωσία και Τελ Αβίβ, ενώ αλλεπάλληλες είναι και οι εσωτερικές αντιδράσεις στη
Λιβύη, με τον Πρόεδρο της Βουλής και την
αρμόδια Επιτροπή Ενέργειας να ανακοινώνουν ότι η θητεία της κυβέρνησης έχει λήξει.
«Ως εκ τούτου, το μνημόνιο που υπογράφηκε χθες είναι παράνομο και άκυρο και όπως
αναφέρει, συν τοις άλλοις, η ανακοίνωση
της λιβυκής Βουλής “δεν αξίζει ούτε το μελάνι με το οποίο εκτυπώθηκε» επισημάινουν
ελληνικές διπλωματικές πηγές.
Παρά τα μηνύματα, που εκπέμπονται
προς την Άγκυρα, ο εθνικιστής εταίρος του

Ερντογάν ξεπερνά κάθε όριο, χαρακτηρίζοντας επί της ουσίας «τουρκικό» το μισό
Αιγαίο.
«Η κυριαρχία, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, η
θαλάσσια δικαιοδοσία και ο εναέριος χώρος
των νησιών του βορείου Αιγαίου της Θάσου,
Σαμοθράκης, Λήμνου, Αγ. Ευστράτιου, Λέσβου, Ψαρών Χίου, Σάμου και Ικαρίας, βρίσκονται αναμφίβολα και νόμιμα πλέον στην
Τουρκία» αναφέρει ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί .
«Αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία
θίγει κυριαρχικά δικαιώματα και άλλων χωρών και είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό από τη διεθνή κοινότητα, δεν
θα το επιτρέψει αυτό ούτε η χώρα, ούτε οι
σύμμαχοί μας» σχολίασε ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου μιλώντας
στην ΕΡΤ.
Για την τουρκική προκλητικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ενημερώσει τους εταίρους και στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφής στην
Πράγα.

ΥΠΕΞ για Τουρκία – Λιβύη: Η Ελλάδα
θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της
δικαιώματα με όλα τα νόμιμα μέσα
Οποιαδήποτε αναφορά ή ενέργεια σε εφαρμογή του τουρκο-λιβυκού «μνημονίου» του
2019 θα είναι εκ των πραγμάτων παράνομη
και αναλόγως της βαρύτητας της, θα υπάρξει αντίδραση τόσο σε διμερές επίπεδο,
όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ΝΑΤΟ, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του
το υπουργείο Εξωτερικών, αναφορά με την
υπογραφή «μνημονίου συνεργασίας» μεταξύ της κυβέρνησης εθνικής ενότητας (GNU)
της Λιβύης και Τουρκίας στον τομέα των
υδρογονανθράκων.
Το ΥΠΕΞ σημειώνει ότι η Αθήνα παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά τις εξελίξεις στη Λιβύη και τονίζει ότι η Ελλάδα έχει κυριαρχικά
δικαιώματα στην περιοχή, τα οποία προτίθεται να υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα
μέσα, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.
Υπενθυμίζει, δε, ότι η Ελλάδα έχει προβεί
σε οριοθέτηση της ΑΟΖ της με την Αίγυπτο,
συμφωνία, η οποία έχει συναφθεί με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.
Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:
«Η Ελλάδα παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά
τις εξελίξεις στη Λιβύη και ιδιαίτερα τη σημερινή υπογραφή “μνημονίου συνεργασίας”
μεταξύ της κυβέρνησης εθνικής ενότητας
(GNU) της Λιβύης και της Τουρκίας στον τομέα των υδρογονανθράκων.
Η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην
περιοχή, τα οποία προτίθεται να υπερασπιστεί με όλα τα νόμιμα μέσα, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει προβεί σε
οριοθέτηση της ΑΟΖ της με την Αίγυπτο,

συμφωνία, η οποία έχει συναφθεί με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.
Παράλληλα, η Ελλάδα διατηρεί, όπως ορίζει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το
Δίκαιο της Θάλασσας, δικαίωμα ipso facto
et ad initio σε υφαλοκρηπίδα, η οποία, ελλείψει διμερούς συμφωνίας ορίζεται με τη
μέση γραμμή.
Τέλος, επισημαίνεται ότι το τουρκο-λιβυκό
“μνημόνιο” του 2019 είναι παράνομο, άκυρο
και ανυπόστατο. Ως εκ τούτου, ουδείς έχει
κανένα δικαίωμα να το επικαλείται. Οποιαδήποτε αναφορά ή ενέργεια σε εφαρμογή
του εν λόγω “μνημονίου” θα είναι εκ των
πραγμάτων παράνομη και αναλόγως της
βαρύτητας της, θα υπάρξει αντίδραση τόσο
σε διμερές επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ.
Η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενημερώνει τους
εταίρους και συμμάχους της για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας.
Εκφράζεται η ικανοποίηση για τις δηλώσεις
του Προέδρου, καθώς και της Επιτροπής
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της λιβυκής
Βουλής των Αντιπροσώπων, αναφορικά
με την ακυρότητα και έλλειψη νομιμότητας
του μνημονίου που υπεγράφη σήμερα στην
Τρίπολη».
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Why tech companies are opening
new offices in Ontario despite
allowing remote work
In the first months of the COVID-19
pandemic, Shopify Inc.'s Tobi Lutke was
among the first tech leaders to declare
most of his staff would "permanently work
remotely" because "office centricity is over."
His belief in remote work went so far
that he even dropped listing Ottawa as
the e-commerce giant's headquarters in
news releases in favour of using "internet,
Everywhere."
But more than two years later, his software
company will become a key tenant of the
very thing Lutke criticized: an office building.
Shopify's impending move into The Well -a high-profile retail, office and residential
development encompassing 3.1 hectares
at King Street West and Spadina Avenue
in Toronto -- makes it one of the many tech
companies not backing away from new
digs even as their leaders espouse hybrid
or remote work arrangements that will have
staff visiting an office much less frequently
than pre-pandemic.
Google will similarly takeover a new building
at 65 King St. E. in Toronto, despite Alphabet
Inc. CEO Sundar Pichai requiring staff work
only three days a week in office.
Amazon's third Toronto office, YYZ18 at 18
York St., will soon expand from eight to 11
floors, though the e-commerce firm's tech
and corporate employees were told a year
ago they can work remotely two days a
week.
Facebook parent company Meta even
revealed 2,500 new hires announced in
March would mostly be housed in a new
downtown Toronto space larger than its
current MaRS Discovery District home,
but has declined to share its size or
whereabouts. Meta CEO Mark Zuckerberg
has allowed all full-time employees to apply
to work from home, if their jobs allow for
remote work.
So why spend on new and often bigger
offices most staff will only use half the time
or less?
There's several reasons, said John
Trougakos, a University of Toronto professor
of organizational behaviour and human
resources management.
"Some of this is momentum they had before
the pandemic and plans they had that they
are just following through with," he said.
Shopify and Google, for example,
announced Toronto offices before the health
crisis helped make remote and hybrid work

widespread.
Google spokesperson Lauren Skelly said in
an email that thecompany keeps investing in
offices, despite its hybrid model, because it
believes "intentional, in-person collaboration
is key to driving innovation, supporting
creativity and solving complex problems."
As for Shopify, spokesperson Jackie Warren
said the company is "digital by design," but
continues to "value highly intentional, inperson gatherings" a few times a year.
She added Shopify was initially slated to
occupy 254,000 square feet at The Well in
downtown Toronto, with the option to expand
to up to 433,752 square feet.
The firms behind The Well, Allied Properties
Real Estate Investment Trust and RioCan
Real Estate Investment Trust, said after
exercising its first option to expand to an
additional 90,000 square feet in June 2020,
Shopify declined another 90,000 square
feet. RioCan added Shopify's total leased
space will now total 340,000 square feet.
Warren would not confirm or share why
the option was declined, but Allied's chief
financial officer Cecilia Williams said in an
email her company was able to lease the
space at "materially higher net rents within
four weeks to a tech user."
That doesn't surprise Michael Case, the
managing director for office leasing for
downtown Toronto at real estate firm CBRE.
"We're still seeing many tech companies
expand and take more office space in
downtown Toronto, but arguably that pace of
growth has slowed," he said.
CBRE found downtown Toronto's office
vacancy rate was two per cent pre-pandemic
-- the lowest in North America and the third
lowest in the world by Case's count. It's
since jumped to 11.6 per cent, a rate he still
considers "healthy."
The national downtown office vacancy rate
was 9.4 per cent at the onset of the health
crisis and has since risen to 16.9 per cent.
Case attributes the slowing growth and
higher vacancy rates to fading investor
exuberance within the sector, which already
triggered layoffs at tech companies such as
Shopify, Netflix, Clearco and HootSuite.
But Trougakos said prominent tech
companies are still keen on new offices
because they see them as a chance to get
ahead and create space for future needs.
He thinks they consider splashy new offices
a "physical monument" to a brand that can

Ford tells education workers who voted
in favour of strike 'don't force my hand'
Ontario Premier Doug Ford sent a message
Thursday to education workers who voted in
favour of a strike: "Don't force my hand."
The Canadian Union of Public Employees
announced earlier this week that its
members, such as early childhood
educators, custodians and administration
staff, voted 96.5 per cent in favour of a strike.
Ford was asked at a news conference
Thursday if he would legislate them back
to work in the event of a stoppage. He
said he won't "budge" on wanting to keep
classrooms free of disruptions.
"To the unions, the teachers unions: please
don't go on strike. Don't force my hand," Ford
said. "I'm a strong believer in negotiating,
but do not, do not go on strike."
CUPE represents education workers and
school support staff, not teachers. The four
major teachers' unions are at various stages
of bargaining after contracts expired Aug.
31, but none has taken a strike vote.
CUPE was set to bargain Thursday and
Friday with the government and the union
has said the two days of talks would be key
in determining next steps.
Laura Walton, president of CUPE's Ontario

School Boards Council of Unions said
in a statement Thursday that the union's
proposals are reasonable, necessary and
affordable, and Ford has the power to accept
them today.
"If he does that, the lowest paid education
workers who are paid on average only
$39,000 a year won't have to strike to
make ends meet and to defend services for
students from Ford's cuts," she wrote.
The government has offered raises of two
per cent a year for workers making less
than $40,000 and 1.25 per cent for all other
workers, while CUPE is looking for annual
increases of 11.7 per cent.
CUPE has said the government's offer
amounts to an extra $800 a year for the
average worker.

Advance voting for 2022 Toronto
election begins Friday
Advance polls for the Toronto municipal
election open on Friday and will run for eight
consecutive days.
The City of Toronto said voters can cast a
ballot at an advance voting location in their
ward between 10 a.m. and 7 p.m. from Oct.
7 until Oct. 14.
The City said there are 50 advance locations
across Toronto.

Officials noted that there are three additional
advance voting days in this election
compared to 2018.
Voters should bring ID showing their
name and address, along with their voter
information card when they go to cast a
ballot, though the voter information card is
not mandatory

be a way to attract and retain talent, when
the sector rebounds again.
These companies are targeting those inoffice days as being collaborative and
creative, "as opposed to the head down
work," Trougakos said.
"Some of the spaces are going to have to be
reconfigured space that's more conducive
to the new way that people are going to be
working."
Meta spokesperson Alex Kucharski alluded
to this feeling, writing in an email that offices
will "always" be important to the company,
which will "adapt these spaces to suit the
needs of our employees no matter where
they're working."

Meanwhile, Amazon spokesperson Dave
Bauer wrote, "there is no one-size-fits-all
approach for how every team works best for
a company of our size."
That's true for corporate approaches to real
estate too, Trougakos said.
While some companies will adopt remote
or hybrid work forever and downsize or
close offices, others will be more liberal with
space or even stringent about how many
and which days staff need to be in an office
and when they can be at home.
"We're past the point where there's only one
standard way to work," he said. "Companies
are going to have to figure out what works
best for them and their people."
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Ontario Investing in Construction
Sector to Combat Labour Shortage
The Ontario government is working for
workers by investing $3.7 million to help up
to 2,500 workers start or advance in wellpaying careers in the construction industry.
This decade, Ontario will need 100,000
more construction workers to help deliver
the province’s ambitious infrastructure
plans, including 1.5 million homes by 2031.
“Construction workers are heroes who keep
our province running by building the roads,
hospitals, homes, and schools that we rely
on every day,” said Monte McNaughton,
Minister of Labour, Immigration, Training
and Skills Development. “With billions of
dollars in infrastructure investments on the
horizon, we need all hands on deck to get
the job done. Our government will continue
to invest in programs that ease labour
shortages and give workers the tools to earn
bigger paycheques for themselves and their
families.”
This investment will help Merit Ontario, an
organization that supports contractors who
employ both unionized and non-unionized
workers, to expand their online job bank to
match thousands of people with construction
jobs at more than 300 small, medium and
large employers in their communities.
The job bank helps jobseekers assess

their skills, access additional training, and
prepare for interviews. Furthermore, this
funding continues to support Merit’s online
training centre which is helping up to 2,500
construction workers train for the next step
in their careers and earn more take-home
pay.
“The Government of Ontario’s continued
investment in Construction Ontario helps
small and medium-sized construction
employers and their employees access highquality, engaging and accessible training to
help them improve their productivity and
enhance health and safety in the workplace,”
said Mike Gallardo, President and CEO of
Merit Ontario. “We thank the Government of
Ontario and Minister McNaughton for their
continued commitment to ensuring workers
across the province have access to training
no matter where they live.”
This project is funded by Ontario’s Skills
Development Fund, a $560 million initiative
that supports innovative programs that
connect job seekers with the skills and
training they need to find well-paying careers
close to home. The third round of funding
launched last week, prioritizes projects that
support people with criminal records and
those on social assistance.

Higher interest rates needed,
signs of economic slowdown
not enough, says Macklem
Bank of Canada governor Tiff Macklem
says more interest rate hikes are necessary
to bring inflation down, despite some early
signs of a slowing economy.
Speaking to the Halifax Chamber of
Commerce on Thursday, Macklem said
high inflation increasingly reflects domestic
pressures on prices.
The governor said while global events such
as the pandemic and the Russian invasion
of Ukraine have fed into higher prices,
demand is outpacing supply more broadly in
the Canadian economy.
Macklem said, in hindsight, the bank's
early assessment that high inflation was
temporary was "overly optimistic."
As the economy fully reopened in the spring,
pent-up demand for services in sectors like
travel and recreation began driving inflation
even higher, he said.
"Canadians experienced these pressures
first-hand when trying to book a campsite or
reserve a table at their favourite restaurant,"
Macklem said, according to a prepared text
of his speech released in Ottawa.
After inflation reached an annual rate of 8.1
per cent in June, the pace of price increases
in Canada has since slowed, largely due
to lower gas prices. In August, the annual
inflation rate was 7.0 per cent.
However, Macklem said the core measures
of inflation "have yet to decline meaningfully"
even as headline inflation has come down.
As the Bank of Canada monitors inflation
and the effects of higher interest rates, the
governor said it will be paying close attention
to its core measures of inflation, which tend
to be less volatile than the overall inflation
rate.
Macklem said there are some signs that
global inflationary forces are easing, and
that food inflation should soon begin to

come down.
Despite commodity prices falling and
global supply chains easing, though, these
developments are not enough to bring
inflation down, he said.
With labour markets still tight, the economy
still in "excess demand" and inflation still too
high, Macklem said more interest rate hikes
will be necessary.
The central bank has been monitoring
inflation expectations among people and
businesses over concern inflation could
become "entrenched." High inflation
expectations can lead to businesses setting
future prices even higher and workers
demanding higher wages in future wage
contracts.
Macklem said to keep inflation expectations
in control, "Canadians will need to see
inflation clearly coming down."
"Simply put, there is more to be done," he
said.
The Bank of Canada is set to make its next
interest rate announcement on Oct. 26.
Since March, the central bank has raised its
key interest rate from 0.25 per cent to 3.25
per cent, one of the fastest rate hike cycles
in its history.
The housing market has cooled considerably
in response to higher borrowing costs.
Economic growth has also slowed as the
economy has posted three consecutive
months of job losses. However, the full effect
interest rate hikes will take time to work its
way through the economy.
Macklem said high inflation hurts people
and business by creating "uncertainty and
unfairness" and distorting decision making
and undermining confidence.
The governor said the bank is "resolute" in
its commitment to restore price stability in
Canada.

Ontario Expanding Energy
Efficiency to Help Families and
Businesses Keep Costs Down
The Ontario government is increasing
funding for the province’s energy-efficiency
programs by $342 million, bringing the total
investment to more than $1 billion over the
current four-year electricity conservation
framework. This funding will support new and
expanded programs that will help families
and businesses reduce their electricity use
so they can save money on their energy
bills, while helping to meet the province’s
emerging electricity system needs.
“Our government’s success in driving
electrification of industry and transportation
and strong economic growth is increasing
electricity demand, and our government
is looking at every option to meet these
upcoming needs,” said Todd Smith, Minister
of Energy. “By 2025, this expansion of
energy-efficiency programs will help deliver
enough annual electricity savings to power
approximately 130,000 homes every year
and reduce costs for consumers by over
$650 million.”
This funding will support a new voluntary
Residential Demand Response Program
with an incentive for homes with an
existing central air conditioning or heat
pump unit and smart thermostat to help
lower energy use at peak times and lower
bills. It will also provide targeted support
for greenhouse growers in Southwest
Ontario, in addition to enhancements to
existing programs that provide support for
businesses, municipalities, hospitals and
other institutions to reduce their energy use
and their energy bill.
The government accepted the Independent
Electricity System Operator’s (IESO)
recommendation to roll out these new and
expanded energy-efficiency programs,
which are among the fastest and most costeffective ways of meeting system needs,
with the intention that they will be available
to eligible electricity customers beginning in
Spring 2023.
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“Energy conservation is an important part
of Ontario’s plan to build a cleaner, greener
Ontario,” said David Piccini, Minister of the
Environment, Conservation and Parks.
“Using less energy is better for people and
our planet. It’s also one of the fastest and
most effective ways to save money, address
climate change and help ensure we can
continue to generate the clean, renewable
and affordable electricity needed to meet
the province’s long-term needs.”
These enhancements are expected to have
a particular impact in Southwest Ontario,
with regional peak demand savings of 225
megawatts (MW). This will help to alleviate
electricity system constraints in the region
and foster economic development.
The overall savings from this energy
efficiency programming will result in an
estimated three million tonnes of greenhouse
gas emission reductions over its lifetime - the
equivalent to taking approximately 600,000
vehicles off the road for one year.
“With strong economic growth and
electrification increasing system demands,
the IESO is committed to meet growing
system needs and ensuring grid reliability by
enhancing energy efficiency programming,”
said Lesley Gallinger, President and CEO,
the IESO. “Energy efficiency is one of the
most reliable and cost-effective approaches
to ensuring reliability on the grid. By using
energy wisely, we increase opportunities
to support electrification initiatives and
decarbonization efforts at the same time.”

Ford government giving $57M to recruit
and retain 225 nurse practitioners
Against the backdrop of an Etobicoke longterm care home, the Ford government has
announced millions of dollars to hire more
nurses for the long-term care sector.
“We are investing $57 million over the next
three years to recruit and retain up to 225
additional nurse practitioners for the longterm care sector,” said Paul Calandra,
Minister of Long-Term Care.
As part of the program, long-term care
homes can request funding for eligible
employment expenses – including salary,
benefits, and overhead costs – for newly
hired nurse practitioners. The funding also
provides up to $5,000 in relocation support
for nurse practitioners who are hired to work
full-time in rural communities and who have
agreed to provide a minimum of 12 months
of service.
Nurse practitioners are registered nurses
who have an advanced university education
and who may work in the long-term care
sector as part of a health-care team that
develops, implements, and evaluates
residents’ care plans.

Many nurses have left the sector because
of the Ford government’s Bill 124, which
limits annual salary increases to one per
cent for many parts of the public sector in
the province.
Calandra didn’t address those concerns,
nor did he directly address questions about
Bill 7, which allows the government to move
patients from a hospital bed to a long-term
care home not of their choosing.
When asked how many hospital beds that
has freed up, Calandra said they were
continuing to monitor the situation.
There are reports that some hospitals have
decided against using the practice outlined
in the controversial bill.
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Προεδρικές Κύπρου: Έτσι θα
λειτουργήσουν τα εκλογικά
κέντρα στο εξωτερικό
Εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο μέχρι τις
27 Δεκεμβρίου, 2022
Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι
στις προσεχείς προεδρικές εκλογές, της 5ης
Φεβρουαρίου 2023 και σε τυχόν επαναληπτική εκλογή στις 12 Φεβρουαρίου 2023, θα
λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, για τους εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ή θα
εγγραφούν μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου, 2022.
Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό, καταρτίζεται ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων
εκλογέων από το μόνιμο εκλογικό κατάλογο
της Κύπρου, κατόπιν σχετικής δήλωσης που
υποβάλλεται από τους ενδιαφερομένους.
Σημειώνεται ότι εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, δύναται να
λειτουργήσουν μόνο σε όσες πόλεις ο αριθμός των ψηφοφόρων που θα υποβάλουν
δήλωση υπερβαίνει τους πενήντα (50).
Για το σκοπό αυτό, έχουν ετοιμαστεί ειδικά
έντυπα δηλώσεων, τα οποία καλούνται οι
κάτοχοι εκλογικού βιβλιαρίου, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό, να τα συμπληρώσουν

κατάλληλα και να τα υποβάλουν έγκαιρα, το
αργότερο μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου, 2022.
Έντυπα δηλώσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τις Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, τα κατά τόπους
Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, από
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τα
Κέντρα Πολιτών (Κυπριακά Ταχυδρομεία),
από την Υπηρεσία Εκλογών, στο Υπουργείο
Εσωτερικών, καθώς και ηλεκτρονικά από
την ιστοσελίδα των εκλογών στη διεύθυνση
elections.gov.cy.
Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν σε
έντυπη μορφή στους πιο πάνω χώρους,
καθώς και μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση
aps.elections.moi.gov.cy.

Εκδήλωσή- Συνέδριο: «Η Καθ' Ημάς
Ανατολή Ενθύμησις – 100 Χρόνια
από τη Μικρασιατική Καταστροφή»
Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
Χαιρετισμό στο συνέδριο «Η Καθ' Ημάς
Ανατολή Ενθύμησις» που διοργανώθηκε από τον Δήμο Χερσονήσου Κρήτης, το
Ίδρυμα «Έλλη Αλεξίου» και το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών & Σπουδών «Ι. Καποδίστριας» επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 100
χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή,
απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας κ. Ιωάννης
Χρυσουλάκης. Η εκδήλωση τέθηκε υπό την
Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και
της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την
UNESCO, και υποστηρίχθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Ελλάδος Ομίλων και Κέντρων
για την UNESCO.
Ο Γενικός Γραμματέας, κ. Ιωάννης Χρυσουλάκης υπογράμμισε την σημασία ανάλογων
εκδηλώσεων μνήμης για τα 100 χρόνια από
τη Μικρασιατική Καταστροφή με τον ξεριζωμό μιας μακραίωνης και εμβληματικής
κοιτίδας του ελληνικού πολιτισμού. Σήμερα,
τόνισε, στην συλλογική μνήμη του Ελληνισμού εξακολουθεί να υπάρχει η άσβηστη
μνήμη των χαμένων πατρίδων και η ανάγκη
κινητοποίησης όλου του νοητικού και ψυχικού μας δυναμικού για την κριτική ενατένιση
και αποτίμηση του παρελθόντος με μοχλό
την γνώση της ιστορίας μας, την προσπέραση της λήθης και την αναζήτηση της αλήθειας, με στόχο την ενίσχυση της συλλογική
μας εγρήγορση και εθνικής μας αυτοσυνειδησίας, και με σκοπό την οικοδόμηση ενός
καλύτερου μέλλοντος για την χώρα και
όλους τους Έλληνες.
Ο κ. Γενικός Γραμματέας υπογράμμισε την

ξεχωριστή κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική συνεισφορά του Μικρασιατικού
Ελληνισμού και την συμβολή τους γενικότερα στον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη της
χώρας. Η μεγαλύτερη όμως συνεισφορά
του ήταν ίσως το γεγονός ότι μετέφερε σε
όλους τους Έλληνες, ακόμα και σε όσους
εξακολουθούσαν τότε αλλά και τώρα να βρίσκονται εκτός των συνόρων της χώρας, το
πνεύμα του Αγώνα. Ενός Αγώνα βασισμένου σε αξίες όπως η έννοια της προκοπής,
του μόχθου και, πρωτίστως, της συλλογικότητας και της εθνικής ενότητας. Το ’22 η
Ελλάδα, έχασε μια από τις πιο δημιουργικές

Α.Κατσανιώτης: Οι ομογενείς μας
αποτελούν μια διαρκή γέφυρα
επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ
της Ελλάδας και της Βραζιλίας
Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του υφυπουργού Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας (12.10.2022). Κατά την παραμονή του ο
υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για
θέματα Απόδημου Ελληνισμού, όπως
αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, παρέστη
σε δεξίωση που παρέθεσε η πρεσβεία
στην προξενική κατοικία του Σάο Πάολο
με τη συμμετοχή του πρέσβη της Ελλάδας στη Βραζιλία Ιωάννη Τζόβα-Μουρούζη και περίπου 50 επιφανών Ελλήνων ομογενών που διαπρέπουν στους τομείς της
επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού. Το
«παρών» έδωσε και ο πρέσβης της Κύπρου
στη Βραζιλία Ευαγόρας Βρυωνίδης, με τον
οποίο τίμησαν την 62η επέτειο Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ο κ. Κατσανιώτης συμμετείχε στην κυριακάτικη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου
Πέτρου, χοροστατούντος του μητροπολίτη
Μπουένος Αϊρες και Νοτίου Αμερικής Ιωσήφ. Προς τιμήν του υφυπουργού Εξωτερικών πραγματοποιήθηκε εκδήλωση από
τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας του
Σάο Πόλο Σταύρο Κυριόπουλο, με την συμμετοχή πλήθους ομογενών της περιοχής, οι
οποίοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για
την επίσκεψη μέλους της ελληνικής κυβέρνησης έπειτα από αρκετά χρόνια.
Τέλος, ο υφυπουργός Εξωτερικών πραγματοποίησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις
του Σωματείου «Αρετή» το οποίο αποτελεί
ανεξάρτητο φορέα για την προώθηση του
ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής
γλώσσας στη Βραζιλία.
Ο κ. Κατσανιώτης, κατά την αποχώρησή του από το Σάο Πάολο, δήλωσε: «Με
έντονη παρουσία και ενεργό συμμετοχή
στην οικονομική, πολιτική και πολιτιστική
ζωή της Βραζιλίας, οι ομογενείς μας αποτελούν μια διαρκή γέφυρα επικοινωνίας
και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Είναι, αναμφισβήτητα, πολύτιμη η συμβολή
της εστίες αλλά ενδυνάμωσε την εθνική της
ομοιογένεια, βρέθηκε στην νικηφόρα πλευρά της ιστορίας, άκμασε μεταπολεμικά και
έγινε μια σύγχρονη χώρα.
Χρέος όλων μας, σήμερα, 100 χρόνια από
τον ξεριζωμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, είναι ο αναστοχασμός για τα γεγονότα
αυτά. Το μπόλιασμα της συλλογικής μας
συνείδησης και του εθνικού μας εγρηγορός
με τις ιδέες και αξίες που οι Μικρασιάτες Έλληνες, της Καθ’ Ημάς Ανατολής, μετέφεραν
στην χώρα. Η γνώση της ιστορίας μας και
η κριτική και ειλικρινής ενατένιση των γεγονότων αυτών, καθώς και η συνέχιση των
προσπαθειών ιστορικής τεκμηρίωσης και
ανάλυσης για τον ξεριζωμό του ‘22, μπορεί
να συμβάλλουν στην ενίσχυση και εμπλουτισμό της εθνικής μας αυτοσυνειδησίας,
υπογράμμισε ο κ. Γενικός Γραμματέας.
Τούτο είναι ιδιαίτερα κρίσιμο ενόψει εντεινόμενων προκλήσεων στο σύγχρονο κόσμο,
με την ανάδυσή νέων αλλά και παλαιών
δυνάμεων αυταρχισμού, εθνικισμού και
βίας. Δυνάμεων που υπονομεύουν και βάλουν ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο και τις αξίες των Ηνωμένων Εθνών. Χαρακτηριστικά
αναφέρθηκε στις ανιστόρητες αξιώσεις και

των απανταχού αποδήμων μας στην προώθηση των ελληνικών θέσεων στη διεθνή
κοινή γνώμη. Αλλά η σχέση αυτή είναι
αμφίδρομη. Η ελληνική Πολιτεία μεριμνά
για τη σύσφιγξη των σχέσεων αποδήμων
μας με τη μητέρα Πατρίδα και για το λόγο
αυτό, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για
την ελληνική διασπορά, έχουμε υλοποιήσει
και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε σειρά
δράσεων για τον ελληνικό πολιτισμό, την
ελληνόγλωσση παιδεία και τη βελτίωση των
προξενικών μας υπηρεσιών».
Σε αναρτήσεις του στο Twitter, ο υφυπουργός έγραψε: Οι ομογενείς μας αποτελούν διαρκή γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ
Ελλάδας και Βραζιλίας. «Είμαστε σταθερά
δίπλα τους» διαμήνυσε και σημείωσε ότι η
ελληνική κοινότητα του Σάο Πάολο μέσα
από τις παραδόσεις, τα γράμματα και την
πίστη, κρατά ισχυρούς τους δεσμούς με τη
μητέρα πατρίδα, ενώ παράλληλα δημιουργεί ισχυρές σχέσεις φιλίας μεταξύ Ελλάδας
και Βραζιλίας.
Επόμενος σταθμός του υφυπουργού Εξωτερικών θα είναι το Μπουένος Άιρες όπου
μεταξύ άλλων θα συναντηθεί με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Αργεντινής Pablo
Anselmo Tettamanti, τον υπουργό Υπoδομών Gabriel Katopodis, την επικεφαλής της
Banco Nacion Silvana Batakis, τους εκπροσώπους και τα μέλη της Ένωσης Πελοποννησίων Λατινικής Αμερικής «Ο Γέρος του
Μορία» κά.
απειλές της Τουρκίας, με ολοένα μεγαλύτερη κλιμάκωση της επιθετικής της ρητορικής
και με την διαρκή αμφισβήτηση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Με μια Τουρκία που
έχει παραβιάσει την Συνθήκη της Λωζάννης
ξεριζώνοντας το ελληνικό στοιχείο της Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της Τενέδου, ενώ συνεχίζει να διαδραματίζει έναν
αποσταθεροποιητικό ρόλο στην Ανατολική
Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Καύκασο. Αλλά και την ρωσική εισβολή στην
Ουκρανία, με την επίκληση εξίσου ανερμάτιστων και έωλων επιχειρημάτων, εξέλιξη
που κατέστησε την Ουκρανία τη δεύτερη
ευρωπαϊκή χώρα, μετά την Κύπρο που δέχθηκε μεταπολεμικά εισβολή και καθεστώς
κατοχής στα εδάφη της.
Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας έθεσε το
Συνέδριο υπό την Αιγίδα υπογραμμίζοντας
τη στήριξή της σε ανάλογες πρωτοβουλίες
που υπηρετούν την διατήρηση της εθνικής
ιστορικής μνήμης, καθώς η ενθύμισις της
ιστορίας μπορεί να μας εμπνεύσει και να
μας χαλυβδώσει για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων του σήμερα, κατέληξε ο κ. Γενικός Γραμματέας.
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Toronto • Montreal • Vancouver

Happy Thanksgiving
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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WWW.SELECTBAKERY.CA
Call Us: 416-421-2400

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

MONDAY – SUNDAY 9 AM – 6 PM

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE

Diana’s Seafood
Delight

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

Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας
2101 Lawrence Ave. East M1R 3C3 (416) 288-9286
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Συνεχίζεται το Ελληνικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου “Περιήγηση στον Καναδά ”GIFFT
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Η 9 τού Νοέμβρη είναι η ημέρα που
έχει καθιερωθεί ως
«Ευρωπαϊκή
Ημέρα κατά του Φασισμού». Στις 9 του
Νοέμβρη του 1938 τα πρωτοπαλίκαρα
της παραστρατιωτικής πτέρυγας του
Γερμανικού
Ναζιστικού
κόμματος
περιμένουν να νυχτώσει και ξεχύνονται
στους δρόμους της Βιέννης και άλλων
πόλεων.
Είναι αυτά τα «τάγματα εφόδου» που
αρχίζουν να σπάνε τις βιτρίνες των
Εβραϊκών καταστημάτων, να χτυπούν
βίαια και να σκοτώνουν μετανάστες
και όσους φαίνονταν να μην είναι
σαν και αυτούς, δηλαδή λευκοί με τα
χαρακτηριστικά της Άριας φυλής.
Είναι αυτή η νύχτα που έμεινε στην
ιστορία σαν η «Νύχτα των Κρυστάλλων»
από τα σπασμένα τζάμια και τα κεφάλια
των ανθρώπων που έσπαγαν εκείνο
το βράδυ σε όλη την επικράτεια του Γ.
Ράιχ από τα τάγματα εφόδου των Ναζί.
Ο απολογισμός εκείνη την νύχτα; 91
νεκροί Εβραίοι, 30.000 «αιχμάλωτοι»,
πολλοί εκ των οποίων οδηγήθηκαν
σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, 1.000
καμένες συναγωγές, πάνω από 7.000
κατεστραμμένα
καταστήματα
και
λεηλατημένα εβραϊκά σπίτια, νοσοκομεία
και σχολεία. Είναι ο προάγγελος για
το τεράστιο έγκλημα που επρόκειτο
να συμβεί στην ανθρωπότητα με την
εξάπλωση του Ναζισμού και φασισμού
στη διάρκεια του δεύτερου παγκόσμιου
πολέμου.
Μετά από αυτόν τον πόλεμο, ο
φασισμός έκανε την εμφάνιση του στην
μεταπολεμική Ελλάδα με την Χούντα
του 1967. Το φασιστικό δηλητήριο το
οποίο καλλιεργήθηκε από τα ακροδεξιά
στοιχεία πήρε την μορφή του τέρατος
της «Χρυσής Αυγής». Με το μόρφωμα
αυτό αναβίωσε ο φασισμός στην
Ελλάδα σε σημείο που έφτασε να είναι
πολιτικό κόμμα.
Το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής είναι
το παιδί της δεξιάς γιατί βγήκε από
την μήτρα της. Το μίσος που βγαίνει
από το μόρφωμα αυτό εκδηλώνεται
σε ότι αντιδραστικό υπάρχει στην
κοινωνία σήμερα. Στα πρότυπα των
ταγμάτων εφόδου των Ναζί άρχισαν
τις επιθέσεις σε εργάτες, μετανάστες
και Έλληνες αντιφασίστες. Τα τάγματα
εφόδου έκαναν την εμφάνιση τους στην
Ελλάδα από το 2012 με τις εφόδους
σε πανηγύρι στη Ραφήνα και σε λαϊκή
αγορά στο Μεσολόγγι με επικεφαλής
τα φασιστόμουτρα βουλευτές τους. Στη
συνέχεια αυτά τα ναζιστικά τάγματα
εφόδου της χρυσής Αυγής, έκαναν
επιθέσεις σε μετανάστες, και Έλληνες
αντιφασίστες.

Αυτά τα εγκληματικά τάγματα εφόδου
της
συμμορίας
λειτουργούν
με
μαφιόζικους κανόνες. Πρέπει αρχικά
το υποψήφιο μέλος να αποδείξει την
πίστη του στην οργάνωση κάνοντας

Φασισμός: Η κοινωνική Μάστιγα
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
ορισμένες πράξεις. Να επιτεθεί και να
χτυπήσει μετανάστες, αλλοδαπούς
και ανθρώπους με διαφορετικό
χρώμα. Τα χτυπήματα σε μετανάστες
μπορεί να φτάσουν και μέχρι να
τους αφαιρέσουν την ζωή ή να τους
αφήσουν σακάτηδες.
Οι εγκληματικές αυτές πράξεις
αμείβονται και αναγνωρίζονται από
την οργάνωση και το μέλος αρχίζει
και παίρνει μία υπεύθυνη θέση
στην ιεραρχία. Από την δικογραφία
στην δίκη της εγκληματικής Χρυσής
Αυγής έγινε γνωστό από την μάνα του
δολοφονημένου Παύλου Φύσσα το
δίκτυο επικοινωνίας για την δολοφονία
του Παύλου Φύσσα. Μέσω ενός δικτύου
περνάει η πληροφορία στα ανώτερα
στρώματα της οργάνωσης για να δοθεί
η συγκατάθεση της παράνομης πράξης.
Από τα μέλη περνάει η πληροφορία
στον πυρηνάρχη και στη συνέχεια στα
ανώτερα κλιμάκια της οργάνωσης. Με
αυτό τον τρόπο δόθηκε από την ηγεσία
η συμφωνία για την δολοφονία του
αντιφασίστα μουσικού Παύλου Φύσσα.
Στην δίκη ενάντια της συμμορίας
αυτής φάνηκαν με καθαρό τρόπο οι
μαφιόζικες ταχτικές και μέθοδοι που
χρησιμοποιήθηκαν από τους φασίστες
της Χρυσής Αυγής.
Το δικαστήριο «έδειξε» τον βουλευτή
της Χρυσής Αυγής Γιάννη Λαγό ως
εντολέα των όσων συνέβησαν το βράδυ
της δολοφονίας του γιου της η Μάγδα
Φύσσα, σημειώνοντας ότι ο Γ. Λαγός
είχε και τηλεφωνική επικοινωνία για τη
δολοφονία με τον αρχηγό της ναζιστικής
οργάνωσης, Νίκο Μιχαλολιάκο. Η
μάρτυρας Μάγδα Φύσσα στη κατάθεσή
της στο δικαστήριο πριν λίγες ημέρες,
δήλωσε ότι η Χρυσή Αυγή είναι
εγκληματική οργάνωση που εκπαιδεύει
δολοφόνους.
Η Μάγδα Φύσσα περιέγραψε όλα
όσα αποκαλύφτηκαν για μία σειρά
τηλεφωνημάτων που προηγήθηκαν και
ακολούθησαν τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, τη νύχτα της 17ης Σεπτέμβρη
2013:
Περίπου με τον ίδιο μαφιόζικο τρόπο
δολοφόνησαν τον 27χρονο Σαχζάτ
Λουκμάν εργάτη μετανάστη
ενώ
εκείνος πήγαινε με το ποδήλατό του στη
δουλειά του στη Λαϊκή.
Γύρω στις τις 3 τα ξημερώματα της 17ης
Ιανουαρίου 2013 στα Πετράλωνα επί
της οδού Τριών Ιεραρχών, o 29χρονος
πυροσβέστης Χρήστος Στεργιόπουλος
και ο 25χρονος Διονύσης Λιακόπουλος
επιβαίνοντας σε μηχανάκι-σκούτερ και
οπλισμένοι με πτυσσόμενα μαχαίρια
«πεταλούδα». Τον μαχαίρωσαν και
οι δύο σε αρκετά σημεία (7 συνολικά
μαχαιριές), ο Λιακόπουλος στην καρδιά
και ο Στεργιόπουλος στην πλάτη και τα
χέρια, και τον παράτησαν αιμόφυρτο
στην άσφαλτο όπου άφησε την
τελευταία του πνοή. Η επίθεση είχε όλα
τα χαρακτηριστικά μιας επίθεσης ενός
μικρού ευέλικτου τάγματος εφόδου.
Έκπληξη από τη σιωπή της Εκκλησίας
Στην κηδεία του χουντικού αξιωματικού

proutis0107@rogers.com

Ντερτιλή σημειώθηκαν τα έκτροπα με
την παρουσία βουλευτών της ΧΑ και την
στήριξη του Μητροπολίτη και κήρυκα
του μίσους Αμβρόσιου. Στη συνέχεια,
ο Αμβρόσιος ο οποίος ο οποίος, πριν
από λίγους μήνες, τον είχε επισκεφθεί
στις φυλακές Κορυδαλλού, εκφώνησε
επικήδειο μετά τον αρχιβασανιστή
του ΕΑΤ -ΕΣΑ Θ. Θεοφιλογιαννάκο.
λέγοντας ότι ο Ντερτιλής ήταν ήρωας
σαν τον Κολοκοτρώνη και τον Σωκράτη,
αφήνοντας άναυδη την κοινή γνώμη.
Προβληματισμό και έκπληξη προκαλεί
το γεγονός ότι η Εκκλησία της Ελλάδας
δεν έχει βγάλει ανακοίνωση για τον
Μητροπολίτη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων
και όσα θλιβερά ειπώθηκαν από αυτόν.
Αμέσως μετά την τελετή και έξω
από την εκκλησία, νοσταλγοί της
Επταετίας φώναξαν τα συνθήματα
''Ελλάς,
Ελλήνων,
Χριστιανών'',
''Δόξα και τιμή στον Νίκο Ντερτιλή''
και ''Αλήτες, προδότες, πολιτικοί''. Την
ώρα του ενταφιασμού ακούστηκαν
πυροβολισμοί, οι οποίοι προήλθαν από
αδιευκρίνιστο σημείο.
Η εκκλησία εξακολουθεί την ίδια
εκκωφαντική σιωπή και με την παρουσία
ιερωμένων παίρνει μέρος σε φασιστικές

εκδηλώσεις μίσους όπως αυτή το
Γράμμου-Βίτσι.
Η άνοδος του φασισμού είναι τεράστιο
κοινωνικό θέμα. Ταυτόχρονα και ο
πόλεμος που διεξάγεται στην Ευρώπη
με τις απειλές να προχωρήσει σε ένα
πυρηνικό όλεθρο απειλεί όλη την
ανθρωπότητα. Τα θέματα αυτά απειλούν
τον άνθρωπο και όχι μόνο την ποιότητα
της ζωής αλλά και την ζωή την ίδια.
Πριν λίγες ημέρες στο Μόντρεαλ ο
Εργατοϋπαλληλικός Σύνδεσμος τίμησε
την μνήμη του Παύλου Φύσσα με μία
αντιφασιστική εκδήλωση στην αίθουσα
του. Στο Τορόντο, παρόλη την δράση
των δημοκρατικών οργανώσεων στο
παρελθόν, ο Ελληνισμός παραμένει
τελείως αμέτοχος στην εξέλιξη των
γεγονότων.
Ο Ελληνισμός της πόλης του Τορόντο
έχει μακροχρόνια εμπειρία αγώνων για
την Ειρήνη και την Δημοκρατία. Δεν θα
πρέπει να αγνοήσει αυτή την εμπειρία τη
στιγμή που απειλείται η ανθρωπότητα με
τον πόλεμο στην Ευρώπη. Τα μηνύματα
που φτάνουν από τον έξω κόσμο είναι
απειλητικά για την ανθρωπότητα. Είναι
επιτακτική ανάγκη να πάρουμε θέση
σε ζητήματα που αφορούν όλους μας
σαν άτομα με πολιτικό κριτήριο και
να εκφράσουμε τα δημοκρατικά μας
αισθήματα όπως και τα αισθήματα για
την Ειρήνη. Η άγνοια και η λησμονιά
για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν
τιμούν τους αγώνες που έκανε ενωμένος
ο Ελληνισμός του Τορόντο.
Λόγω της σπουδαιότητας του τεράστιου
κοινωνικού θέματος με την άνοδο
του φασισμού και τον εγκληματικό
χαρακτήρα του αλλά και τον πόλεμο
που διεξάγεται σήμερα στην Ευρώπη,
θα συνεχίσουμε το άρθρο στην επόμενη
έκδοση της εφημερίδας το δεύτερο
μέρος της παρουσίασης.
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Μήνυμα ΠτΔ: «Για 62
χρόνια σφυρηλατούμε την
αποφασιστικότητα μας»
Μ΄ήνυμα αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας έστειλε ο ΠτΔ ενόψει
της συμπλήρωσης 62 χρόνων από
την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας
της Κύπρου. Στην ανακοίνωση
του καταθέτει τον απεριόριστο σεβασμό σε όσους θυσιάστηκαν για
την πατρίδα μας και αποτίει τιμές
σε όλους όσους συμμετείχαν στον
αγώνα κατά της αποικιοκρατίας.
Ολόκληρο το μήνυμα του ΠτΔ:
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 62 χρόνων από την ανακήρυξη και εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, απευθύνομαι στο σύνολο
του Κυπριακού λαού με αίσθημα σεβασμού,
και εκτίμησης.
Αποτίνω τη δέουσα τιμή σε όλους όσοι
αγωνιζόμενοι για απαλλαγή από την αποικιοκρατία και στη συνέχεια την προστασία
της από τους εισβολείς προσέφεραν στην
πατρίδα την ίδια τη ζωή τους.
Καταθέτω τον απεριόριστο σεβασμό μου
σε εκείνους που με θυσίες υπερασπίστηκαν
τη δημοκρατική νομιμότητα στη χώρα μας
κατά το πραξικόπημα το 1974.
Χάρη στους δικούς τους αγώνες, με τις οδυνηρές, αλλά και τις θετικές εμπειρίες του συνόλου του λαού μας, πιστέψαμε στις δικές
μας δυνάμεις και αντιμετωπίσαμε με σθένος
προβλήματα και κρίσεις που έθεσαν μέχρι
και την ύπαρξη μας υπό αμφισβήτηση. Είναι χάρη στους αγώνες του λαού μας που
σήμερα η χώρα μας απολαμβάνει τη θέση
της ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας,
ως ισχυρός πυλώνας σταθερότητας και
συνεργασίας σε μια περιοχή που ιστορικά
ευρίσκεται στον πυρήνα μεγάλων συγκρούσεων. Η πιο βαθιά και χαίνουσα πληγή στο
σώμα της πατρίδας μας δεν είναι άλλη από
την τουρκική κατοχή.
Από τον Ιούλιο του 1974 και για 48 χρόνια, η Κύπρος και οι πολίτες της, ιδιαίτερα
οι Ελληνοκύπριοι, στερούνται στοιχειώδη
ανθρώπινα δικαιώματα. Το δικαίωμα στην
ιδιοκτησία, στην ασφάλεια, στην περιουσία,
στην ελεύθερη διακίνηση. Ο στρατός κατοχής επιβάλλει έκτοτε το δίκαιο των όπλων.
Στα δέκα σχεδόν χρόνια που ευρίσκομαι
στην Προεδρία, δεν παρέλειψα να κάνω οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει έστω
και κάποιο ρήγμα σε αυτή την απαράδεκτη
κατάσταση.
Χάρη στις δικές μας πρωτοβουλίες και τις
δημιουργικές μας προτάσεις, στο Κραν Μοντανά πετύχαμε να φέρουμε την Τουρκία
ενώπιον των ευθυνών της για πρώτη φορά
να συζητά την ασφάλεια και την αποχώρηση του στρατού κατοχής. Πετύχαμε να καταθέσει ο ίδιος ο ΓΓ ένα συνοπτικό πλαίσιο
έξι σημείων, το οποίο την υστάτη η τουρκική
πλευρά υπονόμευσε με αποτέλεσμα την κατάρρευση και αυτής της προσπάθειας.
Πολλές φορές έκτοτε κατέθεσα δημιουργικές προτάσεις, χωρίς να υπολογίσω το πολιτικό κόστος στο εσωτερικό μέτωπο. Πάντοτε, βέβαια, έχοντας υπόψη τις αυστηρά
διαμορφωμένες κόκκινες γραμμές ασφαλείας που συλλογικά έχουμε διαμορφώσει ως
πολιτική ηγεσία.
Έντονη και ειλικρινής ήταν και είναι η επιθυμία μου για επίτευξη λύσης, η οποία πάντοτε προσέκρουε στην τουρκική αδιαλλαξία

η οποία τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί
ακόμη πιο επιθετική, προβάλλοντας ανερυθρίαστα διεκδικήσεις για αναγνώριση κυριαρχίας στο ψευδοκράτος.
Με την πολιτική, τις δηλώσεις και τις καθημερινές της προκλήσεις, η Τουρκία κινείται,
πλέον, εντελώς έξω από το πλαίσιο, όχι
μόνο του διεθνούς δικαίου που ούτως ή
άλλως καταπατεί εδώ και χρόνια, αλλά και
εκτός του πλαισίου της ορθολογικής προσέγγισης επιχειρώντας να δημιουργήσει
εντάσεις και ανασφάλεια.
Όλοι αναγνωρίζουν πως ότι πετύχαμε στα
62 χρόνια ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας, το πετύχαμε με τους αγώνες και τις θυσίες του λαού μας και πάντοτε περνώντας
μέσα από συμπληγάδες.
Για 62 χρόνια σφυρηλατούμε την αποφασιστικότητα μας και κάθε φορά, μετά από
κάθε κρίση, ανασυγκροτούμε και θωρακίζουμε τη χώρα μας.
Τίποτε δεν μας εκτροχίασε από τη σταθερή πορεία προς τα εμπρός και αυτό, μεταξύ
άλλων, το μαρτυρεί η καθημερινή πρόοδος
μας σε όλους τους τομείς, η οικονομική σταθερότητα που με τις θυσίες των πολιτών
πετύχαμε, τα μεγάλα έργα στη χώρα μας,
το υψηλό επίπεδο μόρφωσης των πολιτών
μας, το κράτος πρόνοιας και η ευημερία
στην κοινωνία μας και η προσήλωση στους
σχεδιασμούς για το μέλλον του τόπου, μεσα
από την παρακαταθήκη που αφήνουμε με
το Εθνικό Σχέδιο “Κύπρος το Αύριο”. Αυτό
το μεγάλο έργο, αυτό το όραμα για το αύριο
δεν μπορεί να είναι αποσυνδεδεμένο με την
επιθυμία μας για εξεύρεση μιας βιώσιμης
και λειτουργικής λύσης στο κυπριακό πρόβλημα που θα δώσει την ευκαιρία ειρηνικής
και δημιουργικής συμβίωσης με τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας.
Πρόεδρος: Έλαβε δεκάδες συγχαρητήρια
μηνύματα για την επέτειο Ανεξαρτησίας
Δεκάδες συγχαρητήρια μηνύματα από ξένους ηγέτες και ΓΓ διεθνών οργανισμών
έλαβε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος
Αναστασιάδης, με την ευκαιρία της εθνικής
επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας,
ανάμεσα στους ηγέτες που απέστειλαν
συγχαρητήρια μηνύματα είναι ο Πάπας
Φραγκίσκος, ο ΓΓ του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο
Πρόεδρος της Κίνας, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, ο Πρόεδρος της Γερμανίας, ο Πρόεδρος
της Ιταλίας, ο Πρόεδρος της Πολωνίας, ο
Πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου, ο Βασιλιάς Κάρολος της Αγγλίας,
ο Βασιλιάς Φίλιππος της Ισπανίας, ο Βασιλιάς Φίλιππος του Βελγίου και άλλοι ηγέτες
από την Ευρώπη και τον κόσμο.

Παρέμβαση ΠτΔ στην Πράγα:
Μίλησε για Κυπριακό και τουρκικές
απειλές εναντίον Κύπρου-Ελλάδας
Στο Κυπριακό και στις συνεχιζόμενες απειλές της Τουρκίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης σε Παρέμβαση του στις εργασίες
της Συνάντησης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Κοινότητας που πραγματοποιούνται σήμερα στην Πράγα, της Τσεχίας, με τη συμμετοχή συνολικά 44 ηγετών από κράτη της
ευρωπαϊκής ηπείρου.
Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ το απόγευμα σήμερα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Μάριος Πελεκάνος, αναφερόμενος στη συμμετοχή του Προέδρου Αναστασιάδη είπε ότι
«ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με θέμα
‘Ειρήνη και Ασφάλεια’.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε την
υποστήριξη της Κύπρου όσον αφορά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας καθώς όλες οι χώρες μαζί, της ευρωπαϊκής ηπείρου, μπορούν να συμβάλουν

στη διατήρηση της σταθερότητας, της
ασφάλειας και της ειρήνης.
Όσον αφορά τις τοποθετήσεις του Προέδρου, θα πρέπει να πούμε ότι αναφέρθηκε
τεκμηριωμένα στις ομοιότητες μεταξύ του
τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία
μετά τη ρωσική εισβολή και των όσων συνέβησαν και συνεχίζουν να συμβαίνουν στην
Κύπρο μετά από την τουρκική εισβολή το
1974.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε τη
μεγάλη σημασία ο διεθνής παράγοντας να
αντιδράσει στη συνεχώς αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα τόσο
εναντίον της Κύπρου όσο και εναντίον της
Ελλάδας. «Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας εφαρμόζοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά».
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε, επίσης, πόσο «μεγάλη σημασία έχει ο διεθνής παράγοντας να κινητοποιηθεί, έτσι
ώστε να αποτρέψουμε αυτή την επιθετική
συμπεριφορά».

Διαβήματα ΥΠΕΞ προς ΟΥΝΦΙΚΥΠ για
το τελεσίγραφο του ψευδοκράτους
Το Υπουργείο Εξωτερικών προβαίνει στις
απαραίτητες ενέργειες και διαβήματα προς
την Ειρηνευτική Δύναμη, από την οποία
αναμένει τη δέουσα αντίδραση αναφέρει το
Υπουργείο σε ανακοίνωσή του σε συνέχεια
δημοσιευμάτων στον τ/κ Τύπο αναφορικά
με το διαφαινόμενο τελεσίγραφο του ψευδοκράτους προς την UNFICYP.
Σε σχέση με το θέμα το Υπουργείο Εξωτερικών διευκρινίζει ότι η εντολή της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο
καθορίζεται από τα σχετικά με την Κύπρο
Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ. Σε αυτά η Κυβέρνηση της Κυπριακής
Δημοκρατίας δίνει τη συγκατάθεση της για
την ανάπτυξη και παρουσία της Ειρηνευτικής Δύναμης στο έδαφος της.
Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζει, η Κυπριακή Δημοκρατία, ως το μόνο κράτος στην

Κύπρο, έχει συνάψει Συμφωνία με τον ΟΗΕ
από το 1964, η οποία ρυθμίζει το καθεστώς
της Ειρηνευτικής Δύναμης.
«Τέτοιες συμφωνίες, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών υπογράφει μόνο με κράτη, στο
κυρίαρχο έδαφος των οποίων αναπτύσσει
τις ειρηνευτικές του αποστολές. Εξάλλου,
το έδαφος της νεκρής ζώνης δεν αποτελεί
ουδέτερη περιοχή, αλλά έδαφος που παραχώρησε η Κυπριακή Δημοκρατία στην Ειρηνευτική Δύναμη για να επιτηρεί την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και για να
διευκολύνει την άσκηση των όρων εντολής
της», τονίζει το ΥΠΕΞ.
Τέλος, αναφέρει ότι προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και διαβήματα προς την Ειρηνευτική Δύναμη, από την οποία αναμένει
τη δέουσα αντίδραση.

Δημοσκόπηση ΣΙΓΜΑ: Πρώτος αλλά
με πτώση ο Χριστοδουλίδης
Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε την
περίοδο 22 Σεπτεμβρίου με 28 Σεπτεμβρίου και λήφθηκαν 1018 επιτυχημένες συνεντεύξεις
Στην πρώτη θέση παρά τις απώλειες κατατάσσει τον Νίκο Χριστοδουλίδη η δημοσκόπηση του ΣΙΓΜΑ.
Στη δεύτερη θέση είναι ο Αβέρωφ
Νεοφύτου και ακολουθεί ο Ανδρέας
Μαυρογιάννης.
Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε την
περίοδο 22 Σεπτεμβρίου με 28 Σεπτεμβρίου και λήφθηκαν 1018 επιτυχημένες
συνεντεύξεις.
Πρώτος ο Χριστοδουλίδης στον 1ο γύρο
Στο ερώτημα ποιον θα ψηφίζατε εάν οι
εκλογές διεξάγονταν σήμερα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατακτά την πρωτιά με ποσοστό 31%, αμέσως μετά είναι ο Αβέρωφ
Νεοφύτου 19,3% και τρίτος ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 16,5%.

Παράσταση νίκης
Στην παράσταση νίκης, το 50% βλέπει νικητή των εκλογών τον Νίκο Χριστοδουλίδη,
το 19% τον Αβέρωφ Νεοφύτου και το 8%
τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. 21% των ερωτηθέντων απάντησε πως δε γνωρίζει δεν
απαντά.
Τονίζεται ότι, στην προηγούμενη δημοσκόπηση του ΣΙΓΜΑ που διεξήχθη τον Ιούνιο
η διαφορά στην παράσταση νίκης ήταν στο
15%, ενώ τώρα αυξήθηκε στο 31%.
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Να τολμήσει η Αθήνα οριοθέτηση
ΑΟΖ με την Κύπρο
Λίγα 24ωρα πριν να τον
υποδεχθούν στα ευρωπαϊκά σαλόνια της Ε.Ε.,
στη σύνοδο της Πράγας,ο
Ερντογάν χρησιμοποίησε
το χαρτί του τουρκο-λιβυκού Μνημονίου για να
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ενισχύσει και να διευρύνει
τα μέτωπα της έντασης.
Συντηρώντας το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, της ανατολικής Μεσογείου (κυπριακή ΑΟΖ), χρειάστηκε και
το… όπλο της Λιβύης. Την ώρα, που ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Τζέικ
Σάλιβαν πήγε στην Άγκυρα και συνάντησε
τον εξ απορρήτων του Τούρκου Προέδρου,
Ιμπραχήμ Καλίν, μεγάλη αντιπροσωπεία με
επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μετέβη στην Τρίπολη
της Λιβύης. Υπογράφηκε, στα πλαίσια του
τουρκο-λιβυκού συμφωνία για έρευνες και
γεωτρήσεις σε θάλασσα και ξηρά, με την
εμπλοκή της τουρκικής εταιρείας πετρελαίων ΤΡΑΟ. Παρακολουθώντας τις τουρκικές
ενέργειες θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει πως έχει ένα συγκεκριμένο μοντέλο,
το οποίο ακολουθεί, εφαρμόζει σε όλες τις
περιπτώσεις. Πρότυπο, το οποίο σε κάποιο
βαθμό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και…
πετυχημένο είναι αυτό της Κύπρου. Από τις
συμφωνίες οριοθέτησης με το ψευδοκράτος, τα συμβόλαια του κατοχικού καθεστώτος με την ΤΡΑΟ μέχρι και τις έρευνες και τις
γεωτρήσεις που έγιναν και θα γίνουν στην
κυπριακή ΑΟΖ, αποτελούν μοντέλο, που
«μεταφέρεται» και σε άλλες περιπτώσεις.
Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η εξέλιξη, με την
Τουρκία και το καθεστώς της Τρίπολης; Τα
επόμενα βήματα θα δείξουν εάν η Άγκυρα
θα κρατήσει το χαρτί αυτό εκβιαστικά για να
έχει την Αθήνα στην πρίζα ή θα προχωρήσει σε ενέργειες. Δηλαδή, να προχωρήσει η
κατοχική Τουρκία και να ξεκινήσει έρευνες
σε περιοχές, που βρίσκονται εντός της ελληνικής θαλάσσιας περιοχής. Να ξεκινήσει
έρευνες και στη συνέχεια γεωτρήσεις σε
περιοχές που καλύπτουν και την τμηματική
οριοθέτηση που έγινε μεταξύ Ελλάδος και
Αιγύπτου (γι’ αυτό και ο Έλληνας ΥΠΕΞ Νίκος Δένδιας μεταβαίνει στο Κάιρο την Κυριακή για συνομιλίες με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Σούκρι).
Η επίσκεψη στην Τρίπολη και οι υπογραφές, εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό
της Άγκυρας στην περιοχή. Εντάσσονται
στα πλαίσια της επεκτατικής πολιτικής της

κατοχικής δύναμης, με τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τους κατασκευασμένους χάρτες της
τουρκικής μεγαλομανίας. Η Άγκυρα χρησιμοποιεί το καθεστώς της Τρίπολης, που
ειρήσθω εν παρόδω αμφισβητείται η νομιμότητά του εκ των έσω, από το κοινοβούλιο,
για να εκπληρώσει τα σχέδιά της. Χρησιμοποίησε το καθεστώς, σε μια χώρα που βιώνει συνθήκες χάους, για την προώθηση της
επεκτατικής πολιτικής.
Είναι σαφές πως με τη νέα αυτή εξέλιξη, η
κατοχική δύναμη τεντώνει περισσότερο το
σχοινί και δεν την απασχολεί κατά πόσο θα
κοπεί. Η Αθήνα επικαλείται -και σωστά- το
Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Το ζητούμενο είναι πώς αντιμετωπίζεται η επεκτατική
Τουρκία. Η αποτροπή περνά μέσα από διάφορες κινήσεις. Η αποτροπή πιθανού κτυπήματος από την Τουρκία ή εξαναγκασμού
της Ελλάδος να πράξει τούτο, περνά μέσα
και από τη λογική του «ισοδύναμου τετελεσμένου». Και μέσω της δημιουργίας φόβου
στην Τουρκία ότι θα έχει σημαντικό κόστος
αν επιτεθεί κατά της ελληνικής πλευράς.
Πέραν από τη στρατιωτική ισχύ, που είναι
απαραίτητη και σημαντική και λειτουργεί
αποτρεπτικά, υπάρχουν κι άλλες κινήσεις
να γίνουν. Όπως για παράδειγμα, να τολμήσει η Αθήνα να καλέσει τη Λευκωσία για
συνομιλίες για οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των
δύο κρατών. Μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το 2019, η Αθήνα προχώρησε σε
συμφωνία με το Κάιρο (2020), αν και αυτή
η επιλογή της τμηματικής οριοθέτησης μεταξύ 27ου και 28ουμεσημβρινού, άφησε την
περιοχή ανατολικότερα ανοικτή στην Τουρκία για τις παράλογες αξιώσεις της. Διά της
παραλείψεως έγινε κι αυτό! Η οριοθέτηση
ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος, για να
προχωρήσει χρειάζεται πολιτική απόφαση
και αποφασιστικότητα να προστατευτούν
τα συμφέροντά τους. Να τολμήσουν χρειάζεται. Έχοντας σχέδιο, πολιτική και όχι όπλο
το θεαθήναι.

Τατάρ: Αυτό είναι το επόμενο
βήμα στο Βαρώσι
Σε συνέντευξή του στην Χουριέτ που παραχώρησε στο Βαρώσι, ο Τ/κ ηγέτης είπε
ότι «το Βαρώσι με δύο υπέροχες παραλίες
πλέον δεν είναι ‘πόλη φάντασμα’, είναι μια
πόλη μουσείο».
«Περιμέναμε 47 χρόνια να υπάρξει συμφωνία. Δεν υπήρξε, οι Ε/κ εγκατέλειψαν
τις προσπάθειες. Ήταν δικαίωμά μας να
ανοίξουμε το Βαρώσι, το κάναμε. Παρά
την πανδημία, ο αριθμός των ατόμων που
επισκέφθηκαν το Βαρώσι ξεπέρασε τις 750
χιλιάδες», είπε ο Ερσίν Τατάρ.
Ο Τ/κ ηγέτης υποστήριξε ότι «τα οικόπεδα
ανήκουν σε βακούφια από την εποχή της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μερικά από
τα κτίρια που είναι χτισμένα σε αυτά ανήκουν σε Ε/κ και Βρετανούς. Υπάρχουν και

δημόσια κτίρια. Γι αυτό το θέμα, υπάρχει η
Επιτροπή Ακίνητης Περιουσίας. Όσοι θέλουν πίσω την ακίνητη περιουσία τους θα
πρέπει να κάνουν αίτηση σε αυτή την επιτροπή με τον τίτλο ιδιοκτησίας τους».
«Το επόμενο στάδιο στο Βαρώσι μπορεί
να είναι το άνοιγμα ορισμένων δημόσιων
κτιρίων. Τον δεύτερο χρόνο των εγκαινίων
του στις 8 Οκτωβρίου 2022, στις 12:00 ακριβώς, θα δώσουμε δώρο στον πρώτο που
θα έρθει και θα το γιορτάσουμε με μια συναυλία. Η πιο όμορφη παραλία στον κόσμο.
Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Βρίσκω ηρεμία, προσπαθώ να έρχομαι συχνά», είπε ο
Ερσίν Τατάρ.
Για την άρση του εμπάργκο όπλων στην
Κύπρο από τις ΗΠΑ, ο Ερσίν Τατάρ

Η στήλη του Μέτοικου

ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΤΟ
ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ
Η λαϊκή θυμοσοφία έχει αφήσει
στην πορεία των
χρόνων σοφές ρήσεις που αντέχουν
στο χρόνο και είναι αδιάψευστες.
Μια απ’αυτές λέει:
Αυτός που δεν
ντρέπεται, ο κό-

ξεκινήσετε λίγο νωρίς μη σα πιάσει ο ύπνος
στο δρόμο. Όσο για την πολεμική σας τέχνη,
την είδαμε. Όταν βρεθούν μπροστά σας δυο
ντουφέκια το βάζετε στα πόδια. Εκείνο στο
οποίο πραγματικά είναι να σάς θαυμάζει
κανείς είναι η ικανότητα σας να εκτελείτε εν
ψυχρώ αιχμαλώτους, γέροντες μέσα στα καφενεία και τις πλατείες και να βιάζετε γυναίκες
μέσα στα σπίτια τους.
Ο άλλος, ο εκπρόσωπός του, ο Ομέρ Τσελίκ;
Άλλο ανέκδοτο. Οι έλληνες λέει μάς προκαλούν στο Αιγαίο. Έχουν στρατό στα νησιά.
Νησιά που ουσιαστικά δεν τους ανήκουν.
Τι λες καημένε. Γιατί να μην υπάρχει στρατός
στα νησιά; Το πλήθος των αποβατικών που
έχετε στα παράλιά σας για πιο σκοπό το προορίζετε; Μήπως για καινούργια απόβαση στη
..... Νορμανδία; Τα άρματα μάχης στην Ίμβρο
και την Τένεδο που βάλατε εκεί είναι ... προς
πώλησιν; Η στρατιά που αναπτύξατε στα
δυτικά της χώρας σας βρίσκεται εκεί ,για να
γυρίσετε πολεμική κινηματογραφική ταινία;
‘‘ Μια από τις σημαντικότερες εντάσεις που
βιώνουμε γύρω μας είναι η προσπάθεια κλιμάκωσης των προκλήσεων στο Αιγαίο και
τη Μεσόγειο εκ μέρους της Ελλάδος και της
Νότιας Κύπρου ‘‘ εφθέγξατο ο μέγας Τσελίκ.
Τώρα, ποιος προκαλεί ποιον, είναι άλλου
παπά ευαγγέλιο. Διαμαρτύρεται γιατί,λέει, οι
ΗΠΑ στέλλουν όπλα και έχουν βάσεις στην
Ελλάδα. Είναι πολύ απλό, κύριε εκπρόσωπε. Μια αυστηρή προειδοποίηση και απειλή
από το Σουλτάνο σας και οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν πολιτική. Είναι τόσο δύσκολο; Όλους τους απειλείτε, τώρα τις ΗΠΑ θα
φοβηθείτε;
Δεν χωνεύει τον Δένδια, γιατί λέει, τριγυρίζει
στην Ευρώπη, λέει ψέματα και κακολογεί την
Τουρκία. Άσε, προσθέτει, που πολλοί Έλληνες του λένε να μην τον λαμβάνει υπόψιν
γιατί το κάνει προωθώντας .... πολιτικές φιλοδοξίες του. Ε βέβαια, είναι ολοφάνερο. Όταν
λέει θα υπερασπίσουμε τα σύνορά μας, δεν
είναι .... άκρατη πολιτική φιλοδοξία;
Ε.. τι να πει κανείς παρά το ‘‘ Όποιος δεν
ντρέπεται ο κόσμος είναι δικός του.‘‘

υποστήριξε ότι «ο εξοπλισμός του νησιού
είναι πέραν της λογικής, είναι πολιορκία».
Υποστήριξε ότι «τα βήματα των ΗΠΑ είναι
παράνομα και δημιουργούν ένταση».
Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Προέδρου Αναστασιάδη ότι «δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια», ο Τ/κ ηγέτης
είπε «ας μιλάει ο καθένας ανάλογα με το
μπόι του». «Εάν χρειαστεί, η Δημοκρατία
της Τουρκίας μπορεί να στείλει πρόσθετες
στρατιωτικές ενισχύσεις εντός μίας ώρας.
Ούτε εμείς ούτε η Δημοκρατία της Τουρκίας έχουμε βλέψεις για την άλλη πλευρά. Το
μόνο που θέλουμε είναι να μπορέσουμε να
συνεχίσουμε να ζούμε με ασφάλειά, ειρήνη
και ηρεμία», ανέφερε.
Ερωτηθείς εάν θα υπάρξει απευθείας πτήση
από τη Ρωσία στα κατεχόμενα, ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι «ορισμένες εταιρείες προσπάθησαν να πάρουν άδεια για αυτό. Έχουμε
κι εμείς μια αίτηση». «Πραγματοποιούμε διαβουλεύσεις για να αποφύγουμε διπλωματικά και πολιτικά προβλήματα. Ήδη, τουρίστες από κάθε χώρα έχουν την ευκαιρία να
έρθουν μέσω της Τουρκίας», ανέφερε.
Ο Τ/κ ηγέτης είπε ακόμη ότι θέλει να εκφράσει την απογοήτευσή του για την Βρετανία.
«Ο πρίγκιπας Κάρολος έγινε βασιλιάς, ο

πατέρας του είναι Έλληνας. Τρέφει θαυμασμό για τους Έλληνες. Αλλά ο λαός της
Βρετανίας γνωρίζει την αλήθεια και η Βρετανία αδικεί τους δικούς της ανθρώπους»,
υποστήριξε ο Ερσίν Τατάρ.
Για την ομιλία του Τούρκου Προέδρου από
την έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι «ήταν μια ιστορική ομιλία».
«Πρέπει να έχουμε το δικό μας κράτος. Η
έκκληση για αναγνώριση έχει πάει την πολιτική μας ένα βήμα παραπέρα. Δεν είναι πλέον δυνατό να ενωθούν αυτές οι δύο δομές,
δύο κράτη. Μια στέγη, μια κυριαρχία δεν
γίνεται. Δεν καθόμαστε στο τραπέζι χωρίς
την αναγνώριση της κυριαρχίας και της ισότητας. Εάν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία
θα είναι στη βάση δύο κρατών» είπε.
Στην ερώτηση «ποιος και πότε θα αναγνωρίσει την τδβκ», ο Τ/κ ηγέτης είπε «είμαστε
στην ημερήσια διάταξη για να γίνουμε δεκτοί στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών
ως παρατηρητής, πρώτα ο Αλλάχ θα γίνει.
Το επόμενο διάστημα, οι διμερείς μας σχέσεις με τις χώρες θα είναι δυνατές με τους
φοιτητές που σπουδάζουν στην τδβκ, με την
αύξηση του τουρισμού. Θα γίνει σταδιακά,
με διπλωματικά βήματα».

σμος είναι δικός του.
Αυτό ισχύει απόλυτα για τους γείτονες της
Ελλάδος Τούρκους. Έχουν τόσο εξαχρειωθεί, που σεριανίζουν την γλώσσα τους πέρα
δώθε αμολώντας κοτσάνες ασήκωτες. Μέρα
δε με τη μέρα όλο και πιο μεγάλες. Είναι ο
μόνος λαός που έχει αφομειώσει απόλυτα
την θεωρία των Ναζί. ‘‘Λέγε, λέγε όλο και πιο
χοντρά ψέματα, στο τέλος κάτι θα μείνει.‘‘ Δυστυχώς υπάρχουν και οι άσχετοι και αδαείς
που καμιά φορά πιστεύουν.
Ας δούμε μερικά παραδείγματα.
Ο μέγας αρχηγός τους είπε πρόσφατα: ‘‘Κοιτάτε τα νησιά στο Αιγαίο. Εκεί έχουμε τις πατρογονικές μας εστίες!!!!, τα τζαμιά μας. Τα
νησιά μας που τα κατακρατούν παράνομα οι
Έλληνες‘.‘
Βρε αθεόφοβε. Ποιές πατρογονικές σας εστίες. Το Αιγαίο είναι ελληνικό τρεις χιλιάδες
χρόνια πριν ξεκινήσετε από τη Μογγολία,
νομάδες, με πορεία προς τη Δύση. Και από
πότε οι κατακτητές ενός τόπου αποκτούν
δικαιώματα στη γη και έχουν πατρογονικές
εστίες; Και τι να πουν οι Έλληνες για την Αγιά
Σοφιά, την Παναγία Σουμελά, τις χιλιάδες Εκκλησιές, τα ιστορικά μνημεία που σκεπάζουν
τη χώρα σου από τη μια άκρη στην άλλη;
Ποιοι έχουν ρίζες και σε ποιά γη. Δεν σκέφτεσαι πως υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν
λίγη Ιστορία και γελούν;
‘‘ Τρέμετε Έλληνες, είπε την άλλη φορά.
Μάθετε κολύμπι. Μπορεί να ρθούμε νύκτα‘‘
Κατ΄’αρχήν μεγάλε, οι Έλληνες από την αυγή
της Ιστορίας τους ποτέ δέν φοβήθηκαν ούτε
τους πολλούς ούτε και τους λογάδες. Τώρα,
μέρα δεν ξέρετε να πολεμάτε και θα πολεμήσετε νύκτα; Κοιτάτε, αν θα ρθείτε νύκτα, να
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Ένα χρονογράφημα για τα ψέματα που μεταδίδουν τα ιδιωτικά και κρατικά
μέσα συσκότισης του Ελλαδιστάν, κανάλια, εφημερίδες και ιστοσελίδες,
επειδή πληρώνονται συνεχώς χρήματα των φορολογούμενων πολιτών (40
εκατομμύρια Ευρώ από Λίστα Πέτσα, 20 από λίστα Κικίλια, 7,5 από λίστα
Σκρέκα) για να προπαγανδίζουν ασύστολα υπέρ μιας κυβέρνησης των
10-20 οικογενειών που λυμαίνονται την οικονομική, κοινωνική και πολιτική
Τάσος
ζωή της Ελλάδας τα τελευταία 70+ χρόνια, και περιγράφει την φθίνουσα
Θεοδωρίδης πορεία της Δημοκρατίας στη χώρα που τη γέννησε, τη συνεχή επίθεση
στα συνταγματικά δικαιώματα του πολίτη, την ελευθερία του Τύπου,
του ‘συνέρχεσθαι’ και της διαμαρτυρίας, την καταρράκωση του θεσμού της δικαιοσύνης,
της ισονομίας και της διαφάνειας υπό το κράτος μιας ‘κοινοβουλευτικής δικτατορίας’ μιας
κλίκας συνένοχων βΟλευτών.
Η “ανάπτυξη” της Ελλάδας δεν είναι παρά το σχέδιο ‘επιχειρηματικότητας’ των
δεξιών λαμόγιων
Ακόμη
περιμένουμε
την
περίφημη
επιχειρηματική
“ανάπτυξη”
που
υπόσχεται ο αντιφατικός
και
φωνακλάς
Σπυράδωνης
στην
Ελλάδα. Αν βέβαια
‘ανάπτυξη’ θεωρεί τις
αρπαχτές των κολλητών
με διευκόλυνση από
την κυβέρνηση-τσίρκο
και τα τσιράκια της,
τότε,
σίγουρα
κάτι
κινείται. Θυμάστε την
περίφημη “επένδυση’ στο Ελληνικό με τις χιλιάδες στρέμματα
για ‘αναψυχή’ και κοινόχρηστους χώρους προς ‘τέρψιν’ των
Αθηναίων; Τελικά το κράτος θα πληρώσει για να θησαυρίσουν
κάποιοι εργολάβοι πουλώντας υπερπολυτελείς βίλες, επαύλεις
και διαμερίσματα (5-12 χιλιάδες Ευρώ το τετραγωνικό!!!). Όσοι
μπορείτε, τρέξτε να προλάβετε, να πάρετε τα dream homes
μπροστά στο κύμα, και μερικά εκατομμυριάκια έκαστον! Μετά
μερικά χρόνια όταν φανερωθεί ΠΟΣΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΙΖΕΣ
πήραν οι πολιτικοί και παρατρεχάμενοι για το ντιλ αυτό, μην
κλαίτε και λέτε πως η Ελλαδίτσα ‘υποθήκευσε’ τις επόμενες
γενιές στους τοκογλύφους των Ευρωπαϊκών τραπεζών.
Εμείς σας τα είπαμε. Πάμε στο άλλο ‘είδος’ της λαμογιάς που
πλασάρουν για ανάπτυξη, οι ‘άριστοι’.
Ας πούμε πως έχεις ΕΝΑ – ΔΥΟ Χιλιάρικα για “επένδυση”, αλλά έχεις και ‘άκρες’ στο πολιτικό
σύστημα της Ελλάδας, δηλαδή τους ΔΕΞΙΟΥΣ και ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΥΣ που λυμαίνονται την
οικονομικο-πολιτική ζωή της χώρας. Κανένα πρόβλημα! Μπορείς να φτιάξεις εταιρεία (αν
είσαι βΟλευτής, ακόμη καλύτερα, βάζεις την εταιρεία στο όνομα της γυναίκας σου γιατί
ο νόμος περί βΟλευτών είναι ΑΥΣΤΗΡΟΣ) και να ‘εγκρίνουν’ το business plan’ σου οι
κολλητοί σου, αφού είσαι και του ίδιου φυράματος ΔΕΞΙΟΣ και ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΣ, και να πάρεις
κάποια εκατομμύρια! Βέβαια βάζεις προϋπόθεση να πάρεις κάποια εκατομμύρια δάνειο
από τράπεζες (που θα σου τα δώσουν φυσικά γιατί οι τραπεζικοί ΔΕΝ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΑΝ
ΔΩΣΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ όπως περιουσιακά ή άλλα assets),
και τσουπ, έγινες ‘επιχειρηματίας’ και κορδώνεται ο υπουργός υπ-ανάπτυξης πως η
‘ανάπτυξη’ ήρθε στο Ελλάδα. Εύκολο φαντάζει έτσι; Αυτό ακριβώς έκανε βουλευτής της –
ποιας άλλης; - Νέας Δεξιάς, όμως τα πράγματα δεν πήγαν καλά, γιατί τον πήρε χαμπάρι
ο ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ, και τον ονομάτισε και τον στιγμάτισε, ναι, αυτός που καπνίζει,
αυτόν που πολέμησε λυσσαλέα η Νέα Δεξιά ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο, να μην βγάζει
στη φόρα τα σκάνδαλα (από το ΚΕΕΛΠΝΟ στις εκατόμβες ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΩΝ από την
ανικανότητα της κυβέρνησης 15000 θυμάτων που έμειναν εκτός ΜΕΘ του κορονοϊού,
κλπ, κλπ). Δηλαδή, αν δεν τον παίρναμε χαμπάρι, η τράπεζα θα του έδινε 6 εκατομμύρια
Ευρώ (μαζί με άλλους ‘επενδυτές’) και το κράτος άλλα 4,2 εκατομμύρια για μια επένδυση
που τους φάνηκε ‘ικανοποιητική’ στα χαρτιά;
Ωραία ανάπτυξη ρε λαμόγια!!!
Διαμορφώνουν άποψη οι Αλήτες,
Ρουφιάνοι,Δημοσιογράφοι
Βγήκαν σε βρομοκάναλο εφοπλιστή κάτι
τύποι που το παίζουν ‘δημοσιογράφοι’ και
είπαν τα εξής εξωφρενικά: Ότι το “λαμόγιο”
ο βουλευτής της Νέας Δεξιάς για τον οποίο
γράψαμε προηγουμένως, δεν πρόλαβε να
πάρει τα λεφτά, οπότε, τέλος το θέμα γι’
αυτούς. Μάλιστα. Δυο μέτρα και δυο σταθμά.
Όταν πριν μερικά χρόνια κατηγόρησαν
τον Βαξεβάνη του “Ντοκουμέντο” πως
είχε σχέση με τον Καλογρίτσα, και έκαναν
ειδικά δικαστήρια και κόντρα δικαστήρια
και οι “Καλογριτσιάδες” είχαν την τιμητική
τους στα μέσα συσκότισης για πολύ καιρό,
να ‘παίζει μπαλίτσα’ η κυβέρνηση με τους

‘δημοσιογράφους’ και τους συμπαρομαρτούντες, που τότε αποδείχθηκε πως δεν υπήρξε
σκάνδαλο πως ο Βαξεβάνης δεν τα “πήρε” για να στήσει εφημερίδα για να ‘βρίζει τον
Μητσοτάκη και την γυναίκα του” (όπως δήλωσε σε ξένο μέσο ενημέρωσης, το καμάρι που
παριστάνει τον πρωθυπουργό μας), αλλά ωστόσο, ακόμη και σήμερα ο πρωθυπουργός
συνεχίζει να τα υποστηρίζει στο εξωτερικό παρά τις τελεσίδικες αποφάσεις, όλα αυτά είναι
φυσιολογικά για τους ΑΡΔ. Και βγαίνουν ανερυθρίαστα στα κανάλια και το υποστηρίζουν!
Τί είναι αυτό που ζει η Ελλάδα μας; Ο πρωθυπουργός της πιάστηκε στα πράσα να
παρακολουθεί πολιτικούς του αντιπάλους, δήλωσε πως δεν το ήξερε, τα έριξε στον ανιψιό και
στον αρχηγό της Κατασκοπευτικής υπηρεσίας, λέει πως ήταν ΝΟΜΙΜΕΣ παρακολουθήσεις,
ενώ η Εισαγγελέας που δήθεν είχε υπογράψει τις αιτήσεις παρακολούθησης (για να είναι
νομότυπες!) ισχυρίζεται τώρα πως κάποιος άλλος πλαστογράφησε την υπογραφή της! Τι
ρεζίλια είναι αυτά; Έχει ξαναγίνει τόσο ρεζίλι η Ελλάδα παγκοσμίως; Διαβάστε τι έγραψε
η Le Monde στις 3 του Οκτώβρη. “Η οργή αυξάνεται για τα ατελείωτα ελληνικά σκάνδαλα
διαφθοράς Η αθώωση μετά από έφεση 20 πρώην στελεχών της Siemens με την κατηγορία
της μεγάλης δωροδοκίας έχει συγκλονίσει τη χώρα, η οποία εξακολουθεί να παλεύει
να αντιμετωπίσει υποθέσεις διαφθοράς.” Ο τίτλος και μόνο περιέχει όλη την συμφορά
των τελευταίων μηνών. Και στο Ελλαδιστάν ιδιωτικό κανάλι εφοπλιστή και εφημερίδα
“ναυαρχίδα του”, αποφάσισαν πως οι Έλληνες δεν ενδιαφέρονται πλέον για το σκάνδαλο
των παρακολουθήσεων ή όπως λέει των “επισυνδέσεων. Καταλάβατε; Αποφάσισαν τι
θα απασχολεί την κοινή γνώμη! Για τόσο ανεγκέφαλους μας περνάνε! Ντροπή, και πάλι
ντροπή, και πάλι ντροπή.
Τα Κύθηρα δεν τα βρήκαμε…
Αν μη τι άλλο, πριν 4-5 χρόνια
χοροπηδώντας οι άτριχοι πίθηκοι που
αλάλαζαν για την “ελληνικότητα” της
Μακεδονίας είχαν πάρει τους δρόμους
κραδαίνοντας
περικεφαλαίες,
ασπίδες και έδειχναν τα οπίσθιά
τους προκαλώντας την κοινή γνώμη,
καθώς έφταναν και σε ακρότητες
όπως να ψήνουν χοιρινά σουβλάκια
έξω από στρατόπεδα προσφύγων
για
να
τους
σκανδαλίσουν
(τους Μουσουλμάνους). Δεν θα
επεκταθούμε άλλο, γιατί πιστεύουμε
πως τέτοιες στιγμές καταγράφονται
ως οι πιο ντροπιαστικές του
ανθρώπινου είδους. Πάνω σ’ αυτή την ‘διαμαρτυρία’ των δίποδων σανοφάγων πάτησε
η τωρινή κλίκα ανίκανων κλόουν για να επωφεληθεί και να πάρει την εξουσία. Το κύριο
ζητούμενο ήταν να ικανοποιηθεί η αντίθεση και εχθρότητα του πλήθους των άσκεφτων
διπόδων (κυρίως ακροδεξιών πεποιθήσεων) ενάντια στους μετανάστες/πρόσφυγες που
αναπόφευκτα περνούν απ’ την Ελλάδα στον δρόμο της σωτηρίας τους από τις εμπόλεμες
ή πάμφτωχες περιοχές του κόσμου. Η Ευρώπη αντέδρασε υποτονικά και πολύ αργά στο
μεγάλο αυτό πρόβλημα της αύξησης των μεταναστευτικών ροών και η ελληνική κυβέρνησητσίρκο έκανε ό,τι περνούσε απ’ το χέρι της για να δείξει το απάνθρωπο πρόσωπό της:
Στρατόπεδα συγκέντρωσης για όσους είναι στην επικράτεια, παράνομα pushbacks στο
Αιγαίο για τα οποία κατηγορείται διεθνώς, καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών παραμονής
και απελάσεις, και μια πολιτική απόκρουσης και υποβιβασμού της αξίας της ζωής τους.
Ό,τι δηλαδή θέλει να ακούει ο ακροδεξιός ψηφοφόρος της Νέας Δεξιάς, καθώς και κάποιοι
άλλοι άμοιροι που δεν ξέρουν που βαδίζουν και πού στέκουν. Ανάμεσα τους και αρκετοί
ομογενείς που ξεχνούν, φαίνεται πόσο τυραννίστηκαν ως μετανάστες απ’ την Ελλάδα τα
μαύρα χρόνια της μετανάστευσης, ακριβώς από τις πολιτικές αυτής της Δεξιάς που τώρα
υποστηρίζουν! Η Δεξιά που καταδυνάστευσε τον τόπο μας τους έδιωξε, κοντά 70 χρόνια
τώρα διαχειρίζεται τη χώρα λες και είναι ο μοναδικός της ιδιοκτήτης. Και αυτό κανείς δεν
πρέπει να το ξεχνά.
Έτσι τα τελευταία χρόνια, κάθε μέρα και μια προσφυγική δυστυχία έρχεται να προστεθεί
στη θάλασσα. Το χθεσινό ναυάγιο στα Κύθηρα είναι τόσο δραματικό όσο ακούγεται: Πάνω
από 100 άτομα σε μια βάρκα που ναυάγησε στα απόκρημνα κάθετα βράχια, γαντζώθηκαν
σε μέρος που δεν μπορεί να σταθεί τίποτε. Για ώρες έτσι γαντζωμένοι είχαν αγκαλιάσει
τα βράχια, το σημείο ήταν απροσπέλαστο και κανείς δεν μπορούσε να τους προσεγγίσει
ούτε από στεριά, ούτε από θάλασσα. Κάθε φορά που ερχόταν ένα δυνατό κύμα άρπαζε
μια μια τις ζωές. Οι κάτοικοι που είχαν σπεύσει στα βράχια έβλεπαν χωρίς να μπορούν να
βοηθήσουν για ώρες. Τελικά, με μεγάλη προσπάθεια, με σχοινιά και ένα γερανοφόρο που
έφερε ΙΔΙΩΤΗΣ αλληλέγγυος (διότι το επίσημο κράτος κοιμάται) μπόρεσαν και έσωσαν
αρκετούς (η πυροσβεστική εμφανίστηκε αργότερα, ενώ πολλοί είχαν υποκύψει στο κρύο
και στην ορμή της θάλασσας). Αρκετοί και οι αγνοούμενοι και οι νεκροί. Άλλο ένα ναυάγιο
που συνέβη στα ανατολικά της Λέσβου, ολοκλήρωσε το σημερινό περιστατικό απωλειών
στο Αιγαίο, που δείχνει πως η Ευρώπη, εκτός από μια γραφειοκρατική φασιστική
μηχανή, είναι και απάνθρωπο μεροληπτικό τέρας που φαίνεται πως δεν πρόκειται να
αποκτήσει ανθρώπινο πρόσωπο. Στο μεταξύ, ο υπουργός Μετανάστευσης πρωτοτυπεί
δημοσιεύοντας ένα βίντεο από το 2019 παρουσιάζοντάς το ως σημερινό, και ισχυριζόμενος
ψέματα πως δείχνει τους Τούρκους να προωθούν μετανάστες/πρόσφυγες προς τα
Ελληνικά ύδατα. Επίσης συκοφαντεί το διασώστη Ιάσωνα Αποστολόπουλο (κάτι που έγινε
και θέμα διεθνούς ρεπορτάζ στηλιτεύοντας την πολιτική ηγεσία της Ελλάδας για τη στάση
του) και θεωρεί τους δημοσιογράφους και την Αριστερά ως “εσωτερικούς εχθρούς”. Κάποτε
ήταν ο “κομμουνιστικός κίνδυνος’ και η αυθαιρεσία της Δεξιάς βάφτιζε τους κομμουνιστές
‘προδότες της πατρίδας”. Σήμερα, πάλι το
ίδιο βιολί;
συνεχίζεται στη σελίδα 23
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συνέχεια από τη σελίδα 22
Προσέξτε αυτή τη φωτογραφία. Τα λόγια
είναι περιττά. Θα μας στοιχειώνει σαν
‘πολιτισμό’. Αδιανόητη τραγωδία στα
Κύθηρα. Οι άνθρωποι πνίγονταν μπροστά
στα μάτια των κατοίκων που προσπαθούσαν
απεγνωσμένα να τους σώσουν. «Μπροστά
μου πέθαναν πέντε άτομα» είπε ο δήμαρχος.
Άγνωστος ακόμη ο αριθμός των νεκρών
προσφύγων.

Προσφυγικό: Ο Μηταράκης θεωρεί
δημοσιογράφους και Αριστερά ως
εσωτερικούς εχθρούς
Χριστίνα Μαργιώτη
Στην ραδιοφωνική εκπομπή του ΣΚΑΙ
τοποθετήθηκε ο Νότης Μηταράκης
αναφορικά με το παραπλανητικό βίντεο
που ανέβασε την Τετάρτη μέσα από τον
λογαριασμό του στο Twitter αλλά και στους
θανάτους που σημειώθηκαν στα ανοιχτά
ελληνικών νησιών το πρωί της Πέμπτης.
Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη ο
υπουργός μετανάστευσης είχε ανεβάσει βίντεο το οποίο υποτίθεται πως μπορούσε κανείς
να δει την τούρκικη ακτοφυλακή να πραγματοποιεί «pushforward» εξωθώντας ανθρώπους
από τα τουρκικά ύδατα να περάσουν στα ελληνικά. Μέσα σε λίγες ώρες απεδείχθη πως ο
υπουργός είχε χρησιμοποιήσει ένα βίντεο από το 2019, προσπαθώντας ακόμα μια φορά να
εργαλειοποιήσει το προσφυγικό ζήτημα στα πλαίσια της κιτς επικοινωνιακής του πολιτικής.
Σχετικά με το περιστατικό υπουργικής λαθροχειρίας υπογράμμισε από τον αέρα της
εκπομπής του ΣΚΑΙ: «Επειδή είπατε για το βίντεο, δεν είπαμε πως είναι σημερινό. Κανείς
δεν αμφισβήτησε πως είναι πραγματικό. Αντί να έχουμε αντίδραση από την τουρκική
πλευρά, είχαμε από Έλληνες δημοσιογράφους της Αριστεράς οι οποίοι καταφέρονται κατά
της ίδιας τους της χώρας. Έχουμε το μέτωπο απέναντι μας, την Τουρκία, έχουμε και την
ευρωπαϊκή αριστερά που θέλει να ζήσουμε ξανά την πολιτική των ανοιχτών συνόρων του
2015 και να έχουμε Μόρια και Ειδομένη. Αυτό δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί ξανά». Είναι
σαφές πως σε αυτή την τοποθέτηση μπορεί κανείς να εντοπίσει την πραγματική πρόθεση
του κυρίου Μηταράκη, η οποία ανταποκρίνεται στη συνολικότερη απάνθρωπη στάση της
κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όπως ακριβώς προσπάθησε να ανακόψει τη δράση των ΜΚΟ,
διατάσσοντας την Αρχή για την Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες να ανοίξει έρευνα για τις πηγές χρηματοδότησης της οργάνωσης για τα
δικαιώματα των προσφύγων HumanRights360, έτσι προσπαθεί να εκφοβίσει και τους
δημοσιογράφους αλλά και τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιγράφοντάς
τους ως εσωτερικούς εχθρούς. Θα πρέπει να καταλάβει ο υπουργός πως κάθε φωνή που
διαφωνεί με τις απόψεις και τις πολιτικές του αποφάσεις δεν είναι εχθρική προς τα εθνικά
συμφέροντα, απλώς διαφωνεί με τον τρόπο που τα διαφυλάσσει ή καλύτερα διαφωνεί με
τον τρόπο με τον οποίο προσωπικά ο κύριος Μηταράκης αλλά και η κυβέρνηση Μητσοτάκη
εκθέτουν την χώρα διεθνώς με τις εγκληματικές πολιτικές και την θεσμική αδιαφορία τους.
Είναι προφανές πως ο κύριος Μηταράκης έχει επιδοθεί στον αγώνα για την ποινικοποίηση
της ανθρωπιάς και του ανθρωπισμού. Για να εξυπηρετήσει τον αγώνα του ο κύριος
Μηταράκης περιγράφει την αλληλεγγύη ως εγκληματικότητα, φιμώνει δημοσιογράφους και
συκοφαντεί υπερασπιστές.
Non Passaran: Δεν θα περάσει ο φασισμός (μια ιστορία των Βρετανών αντιφασιστών που το 1936
εξουδετέρωσαν την άνοδο των
ντόπιων φασιστών.
"They
Shall
Not
Pass":
Σαν σήμερα, 4 Οκτώβρη
1936, χιλιάδες φασίστες της
"Βρετανικής Ένωσης Φασιστών"
του Όσβαλντ Μόσλεϊ επιχειρούν
να παρελάσουν μέσα από
την Εβραϊκή και την Ιρλανδική
περιοχή του Λονδίνου. H
φασιστική
οργάνωση
του
Μόσλεϊ δεν υστερούσε σε τίποτα
από τα υπόλοιπα
ναζιστικά
και
φασιστικά
μορφώματα
εκείνης της εποχής. O Μόσλεϊ
είχε καταφέρει να ενοποιήσει τις φασιστικές συμμορίες της Βρετανίας σε ένα "νόμιμο"
κόμμα. Αρχικά εδραιώθηκαν στο δρόμο μέσω ομάδων τραμπούκων, που εξαπέλυαν
δολοφονικές επιθέσεις σε αντιφασίστες διαδηλωτές. Στόχος τους ήταν η εξόντωση
συνδικαλιστών, κομμουνιστών και αναρχικών. Η Daily Mail και μεγάλες επιχειρήσεις,
όπως η ICI και η Courtaulds, υποστήριξαν τον Μόσλεϊ ενώ ταυτόχρονα είχε και την πλήρη
στήριξη του Μουσολίνι. Όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό, καθώς τον
χρηματοδοτούσε ώστε να γίνει ο κυρίαρχος των δρόμων του Λονδίνου. Ταυτόχρονα, ο
Μόσλεϊ οργάνωσε ρατσιστικές εκστρατείες, βάζοντας στο στόχαστρό τους Εβραίους. 4

Οκτωβρίου 1936, οι "Μελανοχιτώνες" του Μόσλεϊ αποφάσισαν να κάνουν επίδειξη δύναμης
και να σκορπίσουν τον τρόμο στις εργατικές συνοικίες του ανατολικού Λονδίνου, όπου
κατοικούσαν κυρίως μετανάστες. Ήταν η πιο μεγάλη κινητοποίηση που είχαν οργανώσει
ως τότε. Το Εβραϊκό Συμβούλιο έκανε μια συλλογή υπογραφών προκειμένου να ακυρωθεί η
φασιστική πορεία και-μέσα σε δυο μέρες-κατάφερε να μαζέψει 100.000 υπογραφές. Όμως,
Η κυβέρνηση αρνήθηκε να απαγορεύσει τη φασιστική κινητοποίηση και έστειλε και χιλιάδες
αστυνομικούς για "συνοδεία" των φασιστών. Μάλιστα οι αστυνομικοί ήταν 6-7000 ενώ οι
φασίστες ήταν περίπου 2-3 χιλιάδες! Σίγουρος για την επιτυχία-που θα άνοιγε το δρόμο
για την εδραίωση του φασισμού στην Βρετανία-ο Μόσλεϊ σχεδίαζε να πετάξει αμέσως μετά
για το Βερολίνο, με σκοπό να παντρευτεί τη γνωστή ναζίστρια Νταϊάνα Μίτφορντ, στο σπίτι
του Γκέμπελς, με επίσημο καλεσμένο τον Χίτλερ! Όμως οι φασίστες-και οι αρχές που τους
κάλυπταν-δεν υπολόγισαν την αντίδραση των εργατών του Λονδίνου. Οι κάτοικοι είχαν
αρχίσει να οργανώνονται από νωρίς. Αντιφασιστικές οργανώσεις, το κομμουνιστικό κόμμα,
σοσιαλιστές, αναρχικοί, καλούσαν τον κόσμο να αντισταθεί στους φασίστες του Μόσλεϊ
. Όταν οι φασίστες έφτασαν στην περιοχή, ξέσπασε εξέγερση στις ανατολικές γειτονιές:
Δεκάδες χιλιάδες κόσμου, (άλλες εκτιμήσεις δίνουν μεγαλύτερη συμμετοχή), άνδρες και
γυναίκες, έκλεισαν τους δρόμους με οδοφράγματα και μόλις πλησίασαν οι φασίστες
για να ξεκινήσουν την πορεία, όλοι οι δρόμοι είχαν καταληφθεί. Επειδή οι φασίστες
δεν μπορούσαν να κάνουν βήμα, βγήκε μπροστά η "δημοκρατική" αστυνομία για να
"καθαρίσει" τους δρόμους ώστε να περάσουν. Χιλιάδες αστυνομικοί βγήκαν μπροστά σαν
εμπροσθοφυλακή των φασιστών. Όμως, μόλις προσπάθησαν να ανοίξουν τους δρόμους,
δέχτηκαν βροχή από τούβλα, πέτρες, ξύλα από έπιπλα κ.α που εκτοξεύονταν από τα
οδοφράγματα, ενώ γυναίκες πετούσαν από τα μπαλκόνια γλάστρες, σκουπίδια και καυτό
νερό. Οι χιλιάδες αστυνομικοί-κρατική περιφρούρηση των φασιστών-προσπάθησαν να
ανασυγκροτηθούν ξανά και ξανά, όμως, κάθε φορά, ο κόσμος τους έτρεπε σε φυγή. Η
αστυνομία σχημάτισε κλοιό για να προστατεύσει τον Μόσλεϊ και τους Μελανοχίτωνές του.
Οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν, μέχρι που οι φασίστες και οι χιλιάδες αστυνομικοί που
τους συνόδευαν αποκλείστηκαν και αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω. Η πορεία δεν έγινε
ποτέ. Ο ίδιος ο Μόσλεϊ φυγαδεύτηκε με αυτοκίνητο, μετά από συντονισμένες επιθέσεις
έφιππων αστυνομικών ώστε να διαλυθεί το πλήθος τριγύρω. Αποτέλεσμα της μάχης
ήταν 150 συλλήψεις και 175 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών. Η
αντιφασιστική νίκη στην "μάχη της Cable Street" ήταν μεγάλο πλήγμα για τις γραμμές
των φασιστών και είχε σημαντική συμβολή στην αποτροπή της εξάπλωσης της δύναμής
τους στην Βρετανία. Ο Μόσλεϊ συνέχισε να διοργανώνει και άλλες συγκεντρώσεις με τους
"Μελανοχίτωνες". Τίποτα όμως δεν ήταν ίδιο. Στις τοπικές εκλογές του Μαρτίου του 1937
δεν κατάφερε να εκλέξει ούτε έναν σύμβουλο. Ο Μουσολίνι απέσυρε την υποστήριξή του
και η "Βρετανική Ένωση Φασιστών" άρχισε να καταρρέει. Λόγω της στήριξης του Μόσλεϊ
στον Χίτλερ, με την έναρξη του πολέμου, έχασε κάθε λαϊκό έρεισμα και διαλύθηκε το
1940.O Μόσλεϊ προσπάθησε να δράσει και μετά τον πόλεμο αλλά πάντα έβρισκε μπροστά
του αντιφασιστικές διαδηλώσεις. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Βρετανία το 1951.
Πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στο εξωτερικό. Ο φασίστας Μόσλεϊ ήθελε να απελάσει
μετανάστες, τελικά τον απέλασε το αντιφασιστικό κίνημα της χώρας του.
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Βαρκάδα στο λιμνοσπήλαιο της Μελισσάνης
Ένα υπόγειο θαύμα της φύσης που όμοιό του δεν έχεις
ξαναδεί, υπόσχεται να σου
κόψει την ανάσα. Ήρθε η ώρα
να συναντήσεις την απόκοσμη
σπηλιά της Μελισσάνης.
Μπορεί να το έχεις δει σε φωΓιάννης
τογραφίες, στην τηλεόραση ή
Κακαγιάννης
μπορεί απλά να στο έχουν περιγράψει. Όπως και να’χει, τη
στιγμή που θα μπεις στη σπηλιά και θα κατηφορίσεις προς τη λίμνη, αυτό που θα αντικρύσεις,
θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Από ψηλά,
μέσα από ένα άνοιγμα ύψους 36 μέτρων, οι ηλιαχτίδες μπαίνουν στη σπηλιά, πέφτουν πάνω στο
νερό, το φωτίζουν και του χαρίζουν μια σχεδόν
αλλόκοσμη μπλε απόχρωση. Αν υπάρχει ήδη
κάποια βάρκα με επισκέπτες μέσα στη σπηλιά,
νομίζεις πως το φως θα τους «τραβήξει» πάνω, σαν σκηνή
από ταινία επιστημονικής φαντασίας.
Το γεωλογικό αυτό φαινόμενο αποτελείται από ένα ανοιχτό
και φωτεινό τμήμα και ένα κλειστό τμήμα, όπου ξεπροβάλλει ένα μικρό νησάκι. Το ανοιχτό τμήμα φωτίζεται από μια
κατακόρυφη φυσική είσοδο, η οποία περιβάλλεται από βλάστηση και δημιουργήθηκε από την πτώση ενός τμήματος της

οροφής. Στη βαρκάδα θα δεις σταλακτίτες 20.000 ενώ την
προσοχή σου θα τραβήξουν οι διαφορετικοί χρωματισμοί
που «χορεύουν» στο νερό και αντανακλώνται στο σπήλαιο
ανάλογα με το φως του ήλιου.
Στη σπηλιά Μελισσάνη (ή Σπήλαιο των Νυμφών) ανακαλύφθηκαν ευρήματα που απεικόνιζαν το θεό Πάνα και πολλές νύμφες. Σύμφωνα με τον μύθο, σε αυτό το σημείο η

Μελισσάνθη, μια από τις νύμφες, πνίγηκε αφού την απέρριψε
ο μυθικός θεός.
Το νερό της σπηλιάς είναι υφάλμυρο καθώς πολλές πηγές
τροφοδοτούν το λιμνοσπήλαιο. Μία από αυτές είναι η πηγή
«Καταβόθρες» η οποία βρίσκεται στην άλλη πλευρά του νησιού κοντά στο Αργοστόλι! Και η αλήθεια είναι ότι το σπήλαιο
της Μελισσάνης δεν έχει αποκαλύψει ακόμα όλα τα μυστικά
του.

Το μεγαλύτερο τουριστικό γεγονός – Η κηδεία της βασίλισσας Ελισσάβετ
Η κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ με
την άψογη οργάνωση της και την περιφορά της σε διάφορα σημεία αναδεικνύει το ενδιαφέρον προσέλκυσης τουριστών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το 2022 θα καταγραφεί στην ιστορία ως το
έτος ανάκαμψης του τουρισμού από την μεγαλύτερη πανδημία του τελευταίου αιώνα,
θα καταγραφεί στην ιστορία ως το έτος επανεξέτασης του τουρισμού και των τάσεων
της τουριστικής της διεθνούς τουριστικής
δραστηριότητας με βάση τα διεθνή δεδομένα, όπως αναφέρουν οι ανακοινώσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, θα
καταγραφεί ως το έτος που ο τουρισμός θα
συνυπάρχει και θα επηρεάζεται από διεθνή
πολιτικά και οικονομικά γεγονότα μείζονος
σημασίας, θα καταγραφεί όμως στην ιστορία και ως το έτος κατά το οποίο είδαμε και
ζήσαμε το μεγαλύτερο τουριστικό γεγονός
που έχει συμβεί ποτέ μέχρι σήμερα. Μιλάμε
βέβαια για όλη την εξέλιξη της εκδήλωσης
της κηδείας της Βασίλισσας Ελισσάβετ της
Βρετανίας, που έζησε όλος ο κόσμος μέσα
και από τις προσωπικές συμμετοχές, αλλά
κυρίως από τις δυνατότητες θέασης που
μας παρείχε η τεχνολογία.
Σέβομαι την απώλεια της βασίλισσας Ελισάβετ, και, έχοντας ζήσει ο ίδιος δέκα χρόνια στο Λονδίνο, αντιλαμβάνομαι προσωπικά τη σημασία και την επίδραση που είχε
η απελθούσα Βασίλισσα Ελισσάβετ στους
βρετανούς όλης της Κοινοπολιτείας αλλά
και στον κόσμο γενικότερα.
Στην ίδια προβεβλημένη θέση επί 70 χρόνια και έχοντας ασκήσει τα καθήκοντα της
βασιλείας, χωρίς η ίδια να έχει δώσει λαβή
σε κουτσομπολιά ή άλλα σχόλια, δεν είναι
μικρό επίτευγμα. Και η Βασίλισσα Ελισσάβετ θα μείνει στην παγκόσμια ιστορία, όχι
μόνο ως η μακροβιώτερη μονάρχης, αλλά
και για τις μοναδικότητες της περιόδου της
μοναρχίας της.
Στις μοναδικότητες της ζωής της προστίθεται και η μοναδικότητα της αποδημίας της,
μία κηδεία, που η λέξη «κηδεία» πραγματικά δεν ανταποκρίνεται στις μεγαλειώδεις

τελετές, σε όλο το σκηνικό,
που, όπως πληροφορηθήκαμε, ήταν υπό διοργάνωση επί σχεδόν δύο
δεκαετίες.
Παρακολούθησα αρκετά τις
διάφορες πτυχές της όλης
διαδικασίας της «κηδείας»,
την οργάνωση και την τάξη
με την οποία διεξήχθησαν,
και δεν μπορώ παρά να αξιολογήσω και από την «τουριστική διάσταση» ότι ήταν
ένα πρωτοφανές τουριστικό γεγονός, και κάνοντας
μία εκτίμηση της τουριστικής επίδρασης σε ένα τόσο σημαντικό και
προβεβλημένο γεγονός, πρέπει να αποδεχθούμε ότι δεν υπάρχει καταγεγραμμένο
παρόμοιο του στη Νεώτερη Ιστορία.

Γιατί τουριστικό γεγονός;

Είναι προφανές ότι έγινε μία επιτυχής τουριστική προβολή ενός μεγάλου προορισμού (Μεγάλη Βρετανία) και άλλων μικρότερων προορισμών και πόλεων (Σκωτία,
Αγγλία, Κορνουάλη, Εδιμβούργο, Λονδίνο,
Windsor), ανάδειξη μνημείων και αξιοθεάτων τους (παλάτια, καθεδρικοί ναοί, κλπ.),
παρουσίαση χαρακτηριστικών πολιτιστικών, θρησκευτικών, ηθών και εθίμων, έγιναν αναφορές σε ιστορικά γεγονότα που
σχετίζονται με τους προορισμούς, ενώ
αναδείχθηκε το ενδιαφέρον προσέλκυσης
επισκεπτών.
Για την εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μία
πρωτοφανής κινητοποίηση. Στην εκδήλωση συμμετείχαν χιλιάδες συντελεστές, στο
προσκήνιο και στα παρασκήνια: άμεσα περίπου 10.000 εκτελεστές, που περιέλαβαν
2.000 επίσημους προσκεκλημένους στο
Westminster, και άλλους περίπου 800 στο
Windsor, δεν ξέρουμε πόσους στη Σκωτία,
6.000 στα στρατιωτικά αγήματα, τουλάχιστον 1.000 άτομα διοικητικό προσωπικό
στα οργανωτικά, χωρίς να υπολογίσουμε τους 10.000 αστυνομικούς, τα άτομα

τήρησης της τάξης στην ουρά των οκτώ
χιλιομέτρων, για να προσκυνήσουν το φέρετρο στο Λονδίνο. Εκτιμώνται ότι 300.000
πολίτες και επισκέπτες περίμεναν πολλές
ώρες για να αποτίσουν τιμή και σεβασμό
στο φέρετρο της απελθούσας Βασίλισσας.
Σε 1.000.000 άτομα εκτιμάται ότι ανήλθαν
αυτοί που παρέμειναν στους δρόμους από
όπου πέρασαν οι πομπές.
Για την επιτυχία της εκδήλωσης δούλεψαν
προφανώς και πολλά επαγγέλματα, αρχίζοντας από τους ράφτες. Άλλωστε όλοι φορούσαν τις ανάλογες στολές και ενδυμασίες,
παρατηρήσαμε ότι όλοι οι τηλεπαρουσιαστές φορούσαν μαύρα ρούχα, τα οποία οι
Άγγλοι ανέφεραν ως “mourning dress code”,
βεβαίως δούλεψαν και κομμωτές, προσωπικό καθαρισμού, τεχνικοί, κατασκευαστές
και συνεργεία τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων,
και αρκετά άλλα επαγγέλματα.
Πρέπει να σημειώσουμε και την εξαιρετικά
μεγάλη προσέλευση επισκεπτών στο Λονδίνο όλες τις ημέρες, με άμεσο αποτέλεσμα
κίνηση στα πάσης φύσεως καταλύματα,
στα καταστήματα, στις υπηρεσίες εστίασης
και μετακίνησης, στις πωλήσεις σουβενίρ.
Είδαμε χιλιάδες κινητά τηλέφωνα να αποθανατίζουν όλες τις στιγμές, στις διαδρομές
του φέρετρου και της συνοδείας, των μελών
της βασιλικής οικογένειας και άλλων επισήμων, είδαμε επίσης να φωτογραφίζονται οι
επαφές μελών της βασιλικής οικογένειας με
το ευρύ κοινό επισκεπτών και πολιτών.

Υπήρξε μία ατέλειωτη
παρουσίαση
εικόνων
στα social media, ενώ
από την κάλυψη των
διαδρομών με τα τηλεοπτικά συνεργεία και από
αέρος, περιηγηθήκαμε
αρκετές περιοχές της
Σκωτίας, της Ουαλίας
και της Νότιας Αγγλίας.
Εάν δεχτούμε την πληροφορία ότι υπήρξαν 4
δισεκατομμύρια ακροατές τηλεοράσεις παγκοσμίως, ούτε οι Ολυμπιακοί Αγώνες επί 10 μέρες
συνέχεια, δεν έχουν τέτοιο κοινό. Και δεν
έχουμε λάβει υπόψη μας την τηλεοπτική
οργάνωση, τα συνεργεία κάλυψης, τα τηλεοπτικά δικαιώματα και όλα αυτά τα συναφή
θέματα. Το BBC ανέφερε ότι κινούντο 213
δικές του κάμερες και 14 βανάκια αναμετάδοσης, ενώ συνυπήρξαν και άλλες 275 κάμερες διαφόρων ειδησεογραφικών μέσων.
Εάν εξετάσουμε τις διάφορες πτυχές της
οργάνωσης συνολικά των επιμέρους και της
τελικής εκδήλωσης της κηδείας της Βασίλισσας Ελισσάβετ, συνειδητοποιούμε το μέγεθος της τουριστικής επίπτωσης που όχι
μόνον είχε, αλλά και θα συνεχίσει να έχει,
αυτό το μοναδικό για τις μέρες μας γεγονός, με εκτεταμένες ιστορικές, πολιτιστικές,
θρησκευτικές και πολιτικές προεκτάσεις και
στοιχεία.
Από τουριστικής πλευράς, προβλήθηκαν
περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας, βασιλικά
παλάτια και πόλεις, αναφέρθηκαν ιστορικά
γεγονότα που έλαβαν χώρα στην διάρκεια
της εξέλιξης της βασιλείας της Ελισσάβετ,
ενώ, άμεσα και έμμεσα, οι θεατές απόλαυσαν εντυπωσιακές πομπές, ενημερώθηκαν
για τους θεσμούς και τις λειτουργίες του
πολιτεύματος της Μεγάλης Βρετανίας, και,
νομίζω, ότι στα επόμενα χρόνια, θα δούμε
μεγάλη αύξηση του ρεύματος τουριστών
προς την Μεγάλη Βρετανία και προς την
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Η Χαλκιδική βραβεύεται ως κορυφαίος
προορισμός της ηπειρωτικής
Ελλάδος σε παγκόσμιο επίπεδο
Στα βραβεία του World Travel Awards, η
Χαλκιδική διακρίθηκε παγκοσμίως ως ο
καλύτερος προορισμός της Ηπειρωτικής
Ελλάδος.
Η Χαλκιδική απέσπασε το βραβείο
“Greece’s Leading Mainland Destination
2021” με βάση τον γενικό δείκτη ικανοποίησης (GRI) διεθνών προορισμών στο μοντέλο “ήλιος και θάλασσα”. Οι προσπάθειες
του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής σε
συνεχή συνεργασία με τους επαγγελματίες
φιλοξενίας και επισιτισμού, τους Δήμους
και όλους όσους δραστηριοποιούνται στον
κλάδο του τουρισμού στη Χαλκιδική για τη
διαρκή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, ανταμείβονται και φέρνουν μετρήσιμα
αποτελέσματα.
Ο πρόεδρος του ΠΟΞ, κ. Γρηγόρης Τάσιος
δήλωσε: “Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει… και
με παγκόσμια πιστοποίηση πλέον. Οι προσπάθειές μας πιάνουν τόπο κι ανεβάζουν
ακόμη πιο ψηλά το νομό μας. Το βραβείο
του World Travel Awards, του πλέον διακεκριμένου φορέα τουρισμού, αποτελεί κορυφαία παγκόσμια αναγνώριση της Χαλκιδικής καθώς είναι αποτέλεσμα ψηφοφορίας
των επαγγελματιών Τουρισμού και κοινού.
Επιβεβαιώνει την πεποίθηση μας ότι η

Χαλκιδική μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο
παγκόσμιο τουριστικό στερέωμα προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες διακοπών
και μοναδικές εμπειρίες”.
Τα World Travel Awards, ο διεθνής θεσμός
που από το 1993 δραστηριοποιείται και
βραβεύει τους πρωταγωνιστές της τουριστικής βιομηχανίας, σήμερα αναγνωρίζεται ως
το απόλυτο σήμα κατατεθέν της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, σε όλο τον κόσμο.
Στον ίδιο θεσμό, πολλά ήταν και τα ελληνικά ξενοδοχεία που απέσπασαν διακρίσεις.
Ανάμεσα τους και το SANI Resort της Χαλκιδικής που βραβεύτηκε για 4η συνεχή φορά
– ενδεικτικό της ισχύος της ελληνικής ξενοδοχίας στην παγκόσμια αγορά.

Το βίντεο της καμπάνιας του ΕΟΤ Visit
Greece "Greece DOES have a Winter"
είναι υποψήφιο διεθνούς διάκρισης
Το βίντεο της καμπάνιας του ΕΟΤ Visit
Greece "Greece DOES have a Winter"
είναι υποψήφιο για το βραβείο World's
Best Tourism Film στα CIFFT "People's
Choice" Award 2022, τονίζει σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα ο γενικός
γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης αναφέροντας τα εξής:
"Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτή την καμπάνια! Είναι η πρώτη φορά που έγινε μια τέτοια προσπάθεια προώθησης
επικεντρωμένη στον χειμερινό τουρισμό.
Βασικός μας στόχος ήταν να ξεκινήσει να
μπαίνει η Ελλάδα στο φάσμα των χειμερινών προορισμών της Ευρώπης. Θέλαμε να
δείξουμε ότι η Ελλάδα μας έχει ΚΑΙ χειμώνα
και αξίζει να ταξιδέψει κανείς εδώ για να ζήσει την εμπειρία", αναφέρει χαρακτηριστικά.
Αφού σημειώνει ότι η Ελλάδα είναι ένας
ελκυστικός προορισμός για όλους τους μήνες του χρόνου υπενθυμίζει τα εξής: "Δεν
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ευρύτερη περιοχή του Λονδίνου, ενώ θα
είναι σημαντικά και τα έσοδα από τους επισκέπτες. Άλλωστε ήδη αναφέρεται ότι πρόκειται να υπάρχει εισιτήριο για την επίσκεψη των βασιλικών τάφων στο παλάτι του
Windsor.
Αν θελήσουμε να δώσουμε και τουριστικά
χαρακτηριστικά στην αξιολόγηση του γεγονότος, πρέπει να αναφέρουμε: πολύ καλή
οργάνωση, πρόβλεψη τάξης και ασφάλειας,
καλή εκπαίδευση των στελεχών που συμμετείχαν, λεπτομερής και εμπεριστατωμένη
προβολή του προγράμματος και συνεχή
ενημέρωση του κοινού – ακροατών για την

μένουμε στα λόγια, προχωράμε με συγκεκριμένη στρατηγική και πρωτοβουλίες για
να αναδείξουμε το ξεχωριστό τουριστικό
προϊόν της Ελλάδας".
Για να ψηφίσετε το φιλμάκι του Visit Greece
κάντε κλικ στον σύνδεσμο
https://www.cifft.com/film/
greece-does-have-a-winter/
μέχρι την Πέμπτη 20/10
εξέλιξη του γεγονότος, επάρκεια ανακοινώσεων – δελτίων τύπου, καλό συνδυασμό
και αναφορές σε ιστορικό παρελθόν και
συναφή γεγονότα, δημιουργία και ανάδειξη
«μοναδικοτήτων» (π.χ. η ουρά αναμονής για
το φέρετρο), εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας, κρατική ενίσχυση και υποστήριξη.
Στοιχεία χρήσιμα για την οργάνωση τέτοιων
γεγονότων.
Νομίζω ότι όσοι είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις επιμέρους τελετές και
πομπές της εκδήλωσης της κηδείας της Βασίλισσας Ελισσάβετ, δεν θα τις ξεχάσουμε
σύντομα.
Χρήστος Πετρέας
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Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
(Μέρος Δ’)

Ανεπιθύμητοι πρόσφυγες
«Καλύτερα να μείνουν εδώ να τους σφάξη ο Κεμάλ, γιατί αν πάνε στην
Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα»
Αριστείδης Στεργιάδης (ύπατος αρμοστής Σμύρνης), καλοκαίρι 1922
Χιλιάδες απελπισμένοι πρόσφυγες συνωστίζονται στις μικρασιατικές ακτές,
προσπαθώντας να περάσουν με κάθε μέσο στα νησιά για να γλιτώσουν
από τη φωτιά και το μαχαίρι ενός αδυσώπητου πολέμου που μετέτρεψε την
πατρίδα τους σε κόλαση.
Παρά τα εύλογα ανθρωπιστικά ανακλαστικά, η προοπτική μονιμότερης
εγκατάστασης των προσφύγων στη χώρα μας προκαλεί έντονη ανησυχία σε
πολλούς γηγενείς, που φοβούνται πως οι επήλυδες Ασιάτες θα αποτελέσουν
κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, θα αποσπάσουν για την επιβίωσή τους
μερίδιο από τους αποψιλωμένους δημόσιους πόρους και, με τα αλλότρια
ήθη και έθιμά τους, θα θέσουν σε δοκιμασία τον πατροπαράδοτο πολιτισμό
του τόπου· μέρα με τη μέρα, όλο και περισσότεροι αποφαίνονται πως η
χρεοκοπημένη Ελλάδα «δεν χωράει» άλλους ξενομερίτες.
Κάποια στιγμή, οι πύλες της ελληνικής επικράτειας σφραγίζονται θεσμικά με
μια έκτακτη, δρακόντεια νομοθεσία. Κατ’ ιδίαν, ένας υψηλόβαθμος κρατικός
λειτουργός δεν θα διστάσει μάλιστα να αποφανθεί πως οι ξεριζωμένοι
πρόσφυγες θα ήταν καλύτερα να σφαγούν από τον εχθρό, παρά να θέσουν
σε δοκιμασία την κοινωνική συνοχή της ελλαδικής κοινωνίας.
Η παραπάνω περιγραφή δεν αφορά τους σημερινούς Σύρους ή Αφγανούς
πρόσφυγες, αλλά τους Μικρασιάτες ομολόγους τους πριν από ένα σχεδόν
αιώνα.
Μπορεί η έλευση των τελευταίων να έχει εξωραϊστεί από την επίσημη και
εθνικά ορθή ιστοριογραφία ως «υποδοχή» (ή και «παλιννόστηση») των
κυνηγημένων ομογενών στη νέα τους πατρίδα, τον ματωμένο όμως εκείνο
Αύγουστο του 1922 η στάση του ελληνικού κράτους θύμιζε περισσότερο
την απροθυμία της σημερινής Ευρώπης να απορροφήσει τα κύματα των
απελπισμένων που καταφέρνουν να φτάσουν μέχρι εδώ από τα σφαγεία της
Μέσης Ανατολής.
Τις παραμονές μάλιστα της Καταστροφής, απαγορεύτηκε με νόμο η είσοδος
Μικρασιατών προσφύγων στη χώρα· επίδειξη «ρεαλισμού» μοιραία για
χιλιάδες ανθρώπους, τους οποίους το ίδιο ακριβώς κράτος θα καταχώριζε
λίγο αργότερα υποκριτικά στις δέλτους των «εθνομαρτύρων».

Η ποινικοποίηση της προσφυγιάς
Το τηλεγράφημα του
γενικού διοικητή Χίου
που
εισηγείται
την
απαγόρευση
εισόδου
των
«ομογενών»
Μικρασιατών
στην
Ελλάδα (24.8/6.9.1922)
ΓΑΚ - ΑΡΧΕΙΟ Π.Γ.
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ηταν 20 Ιουλίου 1922,
όταν
με
ομόφωνη
απόφαση της ελληνικής
Βουλής
δημοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως ο νόμος
2870 «περί της παρανόμου μεταφοράς προσώπων ομαδόν ερχομένων
εις τους Ελληνικούς λιμένας εκ της αλλοδαπής» – το πρώτο νομοθετικό

κείμενο της ελληνικής ιστορίας με
το οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος
«λαθρομεταναστών» και προσφύγων
στη χώρα.
Το πρώτο άρθρο του νόμου, που
υπογράφεται από τον βασιλιά
Κωνσταντίνο, τον υπουργό Εθνικής
Οικονομίας Λουκά Κανακάρη Ρούφο και τον υπουργό Δικαιοσύνης
Δημήτριο Γούναρη, διακηρύσσει ότι στο εξής «απαγορεύεται η εν Ελλάδι
αποβίβασις προσώπων ομαδόν αφικνουμένων εξ αλλοδαπής, εφ’ όσον ούτοι
δεν είναι εφωδιασμένοι διά τακτικών διαβατηρίων νομίμως τεθεωρημένων
ή διά των εγγράφων των εκάστοτε οριζομένων διά Βασιλικών διαταγμάτων,
εκδιδομένων προτάσει των επί των Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και
Περιθάλψεως Υπουργών».

Παρά τη γενική του διατύπωση, ο νόμος στόχευε στο κλείσιμο των συνόρων
ειδικά για τους Ελληνες της Μικρασίας και του Πόντου – τη μόνη κατηγορία
ανθρώπων που ήταν άλλωστε διατεθειμένη να «αποβιβαστεί ομαδόν» στο
εμπόλεμο και καταχρεωμένο ελληνικό βασίλειο.
Το προηγούμενο δίμηνο, χιλιάδες Πόντιοι είχαν καταφτάσει «απρόσκλητοι»
στον Πειραιά και κλειστεί στο λοιμοκαθαρτήριο του Αγ. Γεωργίου στο
Κερατσίνι, όπου πέθαιναν σαν τις μύγες από τον συνωστισμό και τις
αρρώστιες· η τελευταία παρτίδα, 4.500 άτομα, είχε έρθει από το Νοβοροσίσκ
μόλις πριν από μια βδομάδα (12/7/1922).
Αντιμέτωπη με τον πανικό των ντόπιων για ενδεχόμενη μετάδοση
μολυσματικών ασθενειών, η κυβέρνηση είχε ήδη εξαγγείλει (9/6/1922)
τη μετατροπή της Μακρονήσου σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και
«απολύμανσης» προσφύγων (βλ. «Ιός», 16/5/2015).
Ο Ν. 2870 δεν ήταν παρά η λογική προέκταση αυτών των μέτρων, απέναντι
στο προσφυγικό τσουνάμι που διαφαινόταν στον ορίζοντα.
Η θέσπισή του δεν απείχε ούτε μήνα από την αναμενόμενη τελική επίθεση
του Κεμάλ και την προβλεπόμενη κατάρρευση του μετώπου.
Το άρθρο 2 προέβλεπε δρακόντειες ποινές για τους «δουλεμπόρους» της
εποχής, που μετέφεραν στην Ελλάδα πρόσφυγες από τη Μικρασία:
«1. Πας πλοιοκτήτης, πράκτωρ, πλοίαρχος ή άλλο οιονδήποτε μέλος του
πληρώματος πλοίου τινός, όστις ήθελεν αναλάβη, διευκολύνη ή δεχθή την
εις Ελλάδα μεταφοράν των περί ων η εν τω άρθρω 1 απαγόρευσις προσώπων
τιμωρείται διά φυλακίσεως έξ τουλάχιστον μηνών και διά χρηματικής ποινής
από τρισχιλίων μέχρι δεκακισχιλίων δραχμών δι’ έκαστον κατά παράβασιν
του παρόντος νόμου μεταφερόμενον πρόσωπον.
2. Προκειμένου περί πλοιάρχου ή
άλλου μέλους του πληρώματος, η συνεχίζεται στη σελίδα 27
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καταδικαστική απόφασις δύναται
ν’ απαγγείλη εις βάρος του ενόχου
και την οριστικήν ή προσωρινήν
στέρησιν του δικαιώματος της παρ’
αυτού ασκήσεως του ναυτικού
επαγγέλματος».
Οσο για το όργανο του «εγκλήματος»,
αυτό δεν κατασχόταν μεν (όπως
συμβαίνει σήμερα), αχρηστευόταν
όμως προσωρινά βάσει του άρθρου
3:
«Το ενεργήσαν την παράνομον
μεταφοράν
πλοίον
θεωρείται
υπέγγυον διά την πληρωμήν της κατά
το προηγούμενον άρθρον ποινής,
υποχρεουμένης της λιμενικής αρχής
να μη επιτρέπη τον απόπλουν αυτού
μέχρι της οριστικής και τελεσιδίκου
εκδικάσεως της υποθέσεως».
Ο Ν. 2870 αποτέλεσε καθοριστική
τομή στην αντιμετώπιση των
Μικρασιατών από το ελληνικό
κράτος.
Μέχρι τότε, μια εγκύκλιος του
αρχιστράτηγου
Αναστασίου
Παπούλα (22/4/1921) απαγόρευε
την αποδημία από την ελληνική
ζώνη κατοχής, για στρατολογικούς
καθαρά λόγους, μόνο στους άρρενες
«Οθωμανούς υπηκόους Ελληνες το
γένος» ηλικίας 18-37 ετών.
«Η Υπηρεσία Εκδόσεως διαβατηρίων
της Υπάτης Αρμοστείας» Σμύρνης,
διαβάζουμε εκεί, «εκανόνισε την
λειτουργίαν αυτής, ώστε να μη εκδίδη
διαβατήριον άνευ σημειώματος
της Αστυν. Αρχής και θεωρήσεως
της Στρατιωτικής Υπηρεσίας ότι
επιτρέπεται η αναχώρησις» του
ενδιαφερόμενου· επιπλέον, «οι
επιτετραμμένοι
Αξιωματικοί
ή
υπαξιωματικοί, κατά την αναχώρησιν
των πολιτών θα ζητώσι την θεώρησιν
της Στρατ. Αρχής επί της αδείας
αναχωρήσεως».
Εξίσου ρητά όμως η ίδια εγκύκλιος
ξεκαθάριζε ότι παρόμοια «θεώρηση»
(βίζα) δεν απαιτείται «εφ’ όσον
προφανώς πρόκειται περί μη
στρατευσίμων (π,.χ. αναπήρων,
ηλικιωμένων κ.λπ.)» (Αρχείο Υπατης
Αρμοστείας Σμύρνης, φ. 80, έγγρ.
12-14).
Αντίθετα, με τον νόμο που ψηφίστηκε
τις παραμονές της Καταστροφής,
οι πύλες της Ελλάδας έκλειναν για
κάθε πρόσφυγα, ανεξαρτήτως φύλου
και ηλικίας.

Η
σκλήρυνση
αυτή
υπαγορεύτηκε, ενόψει της
επικείμενης κατάρρευσης
του
μετώπου,
από
«εθνικούς», κοινωνικούς
και πολιτικούς λόγους.
Οι
ελληνορθόδοξοι
Μικρασιάτες
ήταν
χρήσιμοι ως εθνολογικό
προγεφύρωμα
του
ελληνικού κράτους στις
αλύτρωτες
πατρίδες,
ανεπιθύμητοι
όμως
ως συμπολίτες, καθώς
το
κοινωνικοπολιτικό
προφίλ
τους απέκλινε από τα κυρίαρχα
στερεότυπα της μητέρας πατρίδας.
«Καλύτερα να μείνουν εδώ να τους
σφάξη ο Κεμάλ, γιατί αν πάνε στην
Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα»,
φέρεται λ.χ. να δήλωσε ο ίδιος ο
ύπατος αρμοστής της Ελλάδας στη
Σμύρνη, Αριστείδης Στεργιάδης,
λίγο πριν από την Καταστροφή
(Γρηγόριος Δαφνής, «Η Ελλάς
μεταξύ δύο πολέμων», Αθήνα 1997,
σ. 31), ενώ ακόμη σαφέστερος ήταν
ο πρίγκιπας Ανδρέας, σε προσωπική
επιστολή του προς τον Ιωάννη
Μεταξά (Σμύρνη 19/12/1921):
«Απαίσιοι πραγματικώς είναι οι
εδώ Ελληνες, εκτός ελαχίστων.
Επικρατεί Βενιζελισμός ογκώδης.
Θα ήξιζε πράγματι να παραδώσωμεν
την Σμύρνην εις τον Κεμάλ διά
να τους πετσοκόψη όλους αυτούς
τους αχρείους, οι οποίοι φέρονται
ούτω κατόπιν του φοβερού αίματος
όπερ εχύσαμεν εδώ. Αίματος της
Παλαιάς Ελλάδος δε, διότι όλα τα
παιδιά των οπωσδήποτε καλυτέρων
οικογενειών των ενταύθα υπηρετούν
εις τα μετόπισθεν, αλλοίμονον
δε αν οιονδήποτε τμήμα ευρεθή
σχηματισμένον
μόνον
από
Μικρασιάτας και ενώπιον του
εχθρού!»

Βίζες ζωής και θανάτου

Βίζες με το σταγονόμετρο, για να
μη δημιουργηθεί «προσφυγικό
ζήτημα»...
Μ. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ, Ελλάδα 20ός
αιώνας. Οι φωτογραφίες (2000)
Η
εθνικόφρων
ιστοριογραφία
περί Μικρασιατικής Καταστροφής
αποφεύγει συνήθως κάθε αναφορά
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εκεί και θα ανέμενε να
του στείλουμε μεγάλο
μεταφορικό μέσο από
την Πόλη στο οποίο θα
φόρτωνε τα υπάρχοντά
μας (είδη του σπιτιού και
του μαγαζιού).
Την άλλη μέρα, 26
Αυγούστου 1922, ύστερα
από θεώρηση της Αδείας
από το Λιμεναρχείο και
αφού το πλοίο παρέλαβε
και
μερικές
άλλες
συγγενικές οικογένειες, σήκωσε
άγκυρα με κατεύθυνση πρώτα το εκεί
κοντά ελληνικό χωριό Λιγουμούς
(Ελιγμοί), όπου μας ανέμενε μια
ακόμη
οικογένεια
(οικογένεια
Αλκινιάδη-Λουκά Ψαλτίδη) για
να επιβιβαστεί κι αυτό με ίδιο
προορισμό, την Κωνσταντινούπολη.
Ομως ποια έκπληξη μας περίμενε!
Η οικογένεια εκείνη δεν εφρόντισε
να βγάλει Αδεια Αναχωρήσεως.
Δεν φανταζότανε ότι σε τέτοιες
περιπτώσεις χρειαζότανε άδεια για
να γλυτώσει από τη σφαγή. Ετσι,
όταν πλησιάσαμε στην αποβάθρα
όπου μας ανέμενε με τις αποσκευές
της, για να την παραλάβουμε, τα
Λιμενικά όργανα δεν επέτρεψαν την
αναχώρηση χωρίς άδεια.
Η άδεια έπρεπε να βγει από το
Φρουραρχείο της Κίου διότι
φρουραρχείο δεν υπήρχε στο χωριό.
Και για να γίνει αυτό, δηλαδή να
πάνε στην Κίο, χρειαζότανε μια μέρα.
Αρχίσανε
τα
παρακάλια.
Παρακαλούσαν τη Λιμενική φρουρά,
που αποτελείτο από πεζοναύτες,
να τους επιτρέψει να φύγουν.
Αυτοί, όμως, ανένδοτοι. “Εμείς
είμαστε απλά όργανα και εκτελούμε
διαταγές”, λέγανε. “Δεν επιτρέπεται η
αναχώρηση χωρίς άδεια”. Φυσικά, τα
κατώτερα εκείνα όργανα εκτελούσαν
διαταγές της προϊσταμένης τους
Αρχής και προϊσταμένη Αρχή ήταν
το Φρουραρχείο της Κίου, που
εκτελούσε διαταγές της Κυβέρνησης.
Ετσι, το πλοίο έφυγε αφήνοντας την
οικογένεια εκείνη στην παραλία της
Μικράς Ασίας, για να υποστεί τις
θηριωδίες των Τούρκων»
(όπ. π., σ. 211-212).

στον Ν. 2870.
Για την πρακτική εφαρμογή του
υπάρχουν όμως πρωτογενή τεκμήρια
και άκρως διαφωτιστικές μαρτυρίες.
Στα δημοσιευμένα απομνημονεύματα
του Βασίλη Κουλιγκά παρατίθεται
π.χ. φωτοτυπία μιας τέτοιας
οικογενειακής άδειας που εκδόθηκε
και θεωρήθηκε από το Φρουραρχείο
Κίου, στην Προποντίδα, κατά
το τελευταίο διήμερο της εκεί
παρουσίας των ελληνικών αρχών
(25-26.8.1922).
Το
(τυποποιημένο)
έγγραφο
πιστοποιεί
πως
«επιτρέπεται
η
αναχώρησις
των
κάτωθι»
προσώπων, φωτογραφία των οποίων
επισυνάπτεται,
διευκρινίζοντας
ταυτόχρονα πως «ο κάτοχος του
παρόντος οφείλει να παρουσιασθή
εντός είκοσι τεσσάρων ωρών εις
τας Στρατιωτικάς αρχάς του τόπου
αφίξεώς του» – εν προκειμένω, της
Κωνσταντινούπολης («Κίος 19121922. Αναμνήσεις ενός Μικρασιάτη»,
Αθήνα-Γιάννινα 1988, σ. 13-14).
Συγκλονιστική είναι η προσωπική
μαρτυρία του συγγραφέα, που
συνοδεύει το ντοκουμέντο.
Πληροφορούμενοι από τις τουρκικές
εφημερίδες την προέλαση του
κεμαλικού στρατού, γράφει, κάποιοι
συγγενείς τους στην Πόλη:
«Εναύλωσαν ένα μικρό βαποράκι
(ρεμουλκό) με αγγλική σημαία, το
οποίο στείλανε να μας παραλάβει.
Το πλοίο έφτασε την 25η Αυγούστου
αλλά για να μας επιτραπεί η
αναχώρηση έπρεπε να βγάλουμε
“Αδεια Αναχωρήσεως” από το
Ελληνικό Φρουραρχείο, την οποία
και βγάλαμε. Θα φεύγαμε τέσσερα
άτομα από την οικογένειά μας. Η
μητέρα μου, τα δυο αδέλφια μου
κι εγώ. Ο πατέρας μου θα έμενε Συνέχεια στην επόμενη έκδοση
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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
ΕΛΑΤΕ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211

Τάσος Ισχυρόπουλος ISCHIROPOULOS Anastasios, Tasos
Ο Αναστάσιος (Τάσος) Ισχυροπουλος γεννήθηκε
στις 4 Μαρτίου του 1940,από Πόντιους γονείς , στην
Ποντοκώμη Κοζάνης.
Ο πατέρας του, ο Γιάννης γεννήθηκε το 1903 στον
Καύκασο της Ρωσίας.
Η μητέρα του, η Ελένη, το γένος Καλαϊτσίδου, γεννήθηκε στα Πλάτανα της Τραπεζουντας το 1906.
Ο Τάσος είχε 7 αδέλφια, την Αννουλα, τον Ηλία , την
Σοφία, την Δέσποινα , τον Φώτη , την Κίτσα, και τον
Σάκη.
Ο Τάσος τελείωσε την Γεωργική Σχολή στην Φλώρινα το 1957. Μετά φοίτησε σε Τεχνική Σχολή σχολή
όπου απέκτησε γνώσεις Ηλεκτρολόγου.
Εργάστηκε ως εισπράκτορας στα Κτελ Κοζάνης το
1961. Παρουσιάστηκε στον στρατό στο Μεσολόγγι στις 12 Ιουλίου το 1961.
Γνώρισε και αγάπησε την σύζυγο του την Σοφία Φελεκιδου, που επίσης καταγόταν από την Ποντοκώμη, την οποία και παντρεύτηκε στις 22 Οκτωβρίου 1967.
Τον επόμενο χρόνο απέκτησαν τον πρώτο τους γιο, τον Γιάννη, και ψάχνοντας
για μιακαλύτερη ζωή, αφού τους προσκάλεσε ο αδελφός της Σοφίας, Θεόδωρος
Φελεκίδηςνα πάνε στον Καναδά, το 1969.
Όταν φτάσανε στο Τοροντο, ο Τάσος επιθυμούσε να μάθει την αγγλική γλώσσα
άμεσα, οπότε και γράφτηκε σε σχολείο και έκανε μαθήματα για ένα χρόνο.
Μετά την πάροδο δυο ετών, ο Τάσος απέκτησε και άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου το 1972.
Κατόπιν σύστησε δυο εταιρείες, την Trinity Electric, και έπειτα το First Electric.
Στην συνέχεια το 1974, μαζί με δυο συνεταίρους , άνοιξε το Ηλύσια Restaurant
στο Danforth,
Η οικογένεια του Τάσου και της Σοφίας όλο και μεγάλωνε καθώς προστέθηκαν
ακόμη τρία παιδιά μετά από τον Γιάννη ,με τον ερχομό της Ελένης, του Ισαακ ,
και τηςΒαρβαρούλα.
Η περηφάνια και η χαρά του Τάσου τα επόμενα χρόνια γιγαντωνόταν , ακολουθώντας την αύξηση της οικογένειας του πέρα από τα τρία τους παιδιά ευλογήθηκε με 13 εγγόνια και 4 δισέγγονα.
Ο Τάσος δούλευε σκληρά όλα τα χρόνια στον αγώνα του να φροντίσει και να
μεγαλώσει την οικογένεια του με την Σοφία.
Τον Τάσο τον ευχαριστούσαν τα απλά πράγματα στην ζωή όπως η υγεία , ο
ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια του μα και με τους φίλους του.
Αυτά τα δείγματα ζωής κληροδότησε στα παιδιά του.
Εξωτερικά μπορεί να έδινε την εντύπωση του σκληρού και πολύ σοβαρού χαρακτήρα , στην πραγματικότητα όμως είχε καρδιά μεγάλη και αγκαλιά που χωρούσε όλους.
Όσοι τον γνωρίζανε τον περιγράφανε ως έναν περήφανο Ελληνόπουλο, που
παρέμεινε πιστός στις παραδόσεις και στις αξίες της Ρωμιοσύνης, και που παρά
τα πολλά χρόνια ξενιτιάς διατήρησε ισχυρούς δεσμούς με την πατρίδα του.
Ο Τάσος ήταν ενεργό μέλος της αδελφότητας Ποντίων του Τορόντο, από τα
πρώτα χρόνια παρουσίας του στον Καναδά στην οποία υπηρέτησε ως μέλος
του διοικητικού συμβουλίου για πολλά χρόνια.
Η αδελφότητα Ποντίων ήταν ουσιαστικά μια επέκταση της οικογένειας του καθώς
όλα του τα παιδιά συμμετείχαν για πολλά χρόνια ως μέλη και αυτά του χορευτικού συλλόγου, αλλά επίσης συμμετείχαν σε πολλές και σημαντικές εκδηλώσεις.
Παράλληλα με την αγάπη του για τη διατήρηση της ποντιακής παράδοσης ενδιαφερόταν να γνωρίσει και άλλους ανθρώπους που είχαν ίδιο όραμα για Ειρήνη
, Πρόοδο , και καλύτερες συνθήκες ζωής όπως αυτός ,ιδανικά για τα οποία
δραστηριοποιούνταν ενεργά πράγμα που αποτυπώνεται και από την συμμετοχή του ως ενεργό μέλος της Ελληνοκαναδικής Δημοκρατικής Ένωσης Toronto.
Στο σπίτι του ο Τάσος είχε ράφια γεμάτα με βιβλία που διάβαζε για να τρέφει την
δίψα του και την αγάπη του για τα μεγαλεία του Ποντιακού Ελληνισμού.
Πέρα από την έκδηλη αγάπη του για τη Ελλάδα και τις ρίζες του ο Τάσος είχε και
και αλλά ενδιαφέροντα όπως το να πηγαίνει για κυνήγι & ψάρεμα , να φτιάχνει
σπιτικό κρασί και τσίπουρο , καθώς το να φροντίζει τον κήπο του.
Πάνω από όλα ήταν μερακλής.
Ο Τάσος στάθηκε ψηλά και όπως προδίδει και το επίθετο του ήταν ένας ισχυρός
άντρας που στάθηκε ψηλά.
Παρόλο που ήταν τόσο Ισχυρός το μόνο πράγμα που μπόρεσε να τον σπάσει
ήταν η απώλεια της αγαπημένης του Σοφιας τον Ιανουάριο.

Rest in Peace
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Παστίτσιο με Κολοκύθα
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Παστίτσιο με Κίτρινη Κολοκύθα
1 πακέτο ζυμαρικών μάρκας Misko
“macaronia no.2 Pastitsio” (500 γρ.)
1 κολοκύθα μεσαίου μεγέθους ή 2
μικρές κολοκύθες
1/3 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
1 μέτριο κρεμμύδι, σε κύβους
3-4 σκελίδες σκόρδο, κοπανισμένο
2 κουτ. από φρέσκα φύλλα θυμάρι
2 κουτ. φρέσκο ψιλοκομμένο
φασκόμηλο
1/4 ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 φλιτζάνι τυρί ρικότα
1 φλιτζάνι θρυμματισμένο τυρί φέτα
Αλάτι και πιπέρι
6 κουταλιές της σούπας. βούτυρο
1/2 φλιτζάνι αλεύρι
5 φλιτζάνια ζεστό γάλα (όχι ελαφρύτερο από 2%)
4 αυγά
3/4 φλιτζάνι τυρί Κεφαλοτύρι ή
Ρομάνο
αλάτι για γεύση
1/2 κουταλάκι του γλυκού τριμμένο
μοσχοκάρυδο

1.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 400 Φαρενάιτ. Κόψτε προσεκτικά την κολοκύθα σε σφήνα
(ή κατά το ήμισυ) αφαιρούμε τυχόν
σπόρους. Βρέχουμε το εσωτερικό
με ελαιόλαδο και αλάτι και πιπέρι.
Πήτερ
Τοποθετούμε στον προθερμασμένο
Μινάκης
φούρνο για περίπου 40 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσει, δοκιμάζουμε με
το πιρούνι. Βγάζουμε από το φούρνο και αφήνουμε
να κρυώσει αρκετά για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Χρησιμοποιούμε ένα κουτάλι για να αφαιρέσουμε τη μαγειρεμένη κολοκύθα και τοποθετούμε
σε ένα μεγάλο μπολ (πετάμε τις φλούδες).
2.
Εν τω μεταξύ, τοποθετούμε ένα μεσαίο τηγάνι στο μάτι σε μέτρια φωτιά και προσθέτουμε τα κρεμμύδια και το σκόρδο και τα μαραίνουμε
για 6-7 λεπτά ή μέχρι να είναι ημιδιαφανές. Αφήνουμε να κρυώσει και τοποθετούμε σε ένα
μπολ μαζί με την κολοκύθα, μπαχάρι, φασκόμηλο, θυμάρι, μαϊντανό, ρικότα, τυρί φέτα. Ρυθμίζουμε το αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε απαλά. Καλύπτουμε και τοποθετούμε το στο
ψυγείο.
3.
Για τα ζυμαρικά, τοποθετούμε μία μεγάλη κατσαρόλα με νερό στο μάτι της κουζίνας. Προσθέτουμε αλάτι και ολόκληρη τη συσκευασία των ζυμαρικών και μαγειρεύουμε
για 5 λεπτά και στραγγίζουμε. Μπορείτε να βάλετε λίγο λάδι στα ζυμαρικά, ώστε να μην
κολλήσουν.
4.
Για να φτιάξετε τη Μπεσαμέλ, βάζουμε το βούτυρο σε μια κατσαρόλα για να λιώσει.
Προσθέτουμε το αλεύρι, ανακατεύοντας γρήγορα με ένα ξύλινο κουτάλι για να αποτρέψουμε
το σχηματισμό σβόλων. Ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε το μείγμα αλευριού / βουτύρου μέχρι να πάρει χρυσό χρώμα. Ρίχνουμε το μείγμα στο γάλα ανακατεύοντας και προσθέτουμε
αλάτι, ανακατεύοντας συνεχώς το μείγμα. Όταν πήξει, σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε
το τυρί και τα αυγά, ενώ συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το μοσχοκάρυδο και
ανακατεύουμε.
5.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 375 Φαρενάιτ και λαδώνουμε / βουτυρώνουμε
ένα βαθύ ταψί 9 X 13. Προσθέτουμε μια κουτάλα Μπεσαμέλ στον πάτο και απλώνουμε
ομοιόμορφα στο κάτω μέρος. Τώρα βάζουμε τα μισά από τα βρασμένα ζυμαρικά ομοιόμορφα στο κάτω μέρος. Απλώνουμε ομοιόμορφα ολόκληρο το μείγμα της κολοκύθας γεμίζοντας
τα ζυμαρικά και στη συνέχεια τοποθετούμε τα υπόλοιπα ζυμαρικά πάνω από την κολοκύθα.
6.
Ρίχνουμε την υπόλοιπη Μπεσαμέλ πάνω στα ζυμαρικά και απλώνουμε ομοιόμορφα. Τρίβουμε λίγο περισσότερο τυρί Κεφαλοτύρι και τοποθετούμε το ταψί στον προθερμασμένο φούρνο 375 Φαρενάιτ για 50-60 λεπτά ή έως ότου η κορυφή να γίνει χρυσοκαφέ.
Αφήνουμε να κρυώσει για περίπου 40 λεπτά πριν το κόψουμε.

Pumpkin Pastitsio
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 packet of Misko brand “macaronia
no.2 Pastitsio” pasta (500 gr.)
1 medium-sized pumpkin or 2
butternut squash
1/3 cup extra-virgin olive oil
1 medium onion, diced
3-4 cloves of garlic, minced
2 tsp. of fresh thyme leaves
2 tsp. fresh chopped sage
1/4 chopped fresh parsley
1 cup ricotta cheese

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 cup crumbled Feta cheese
salt and pepper to taste
6 Tbsp. butter
1/2 cup flour
5 cups of warm milk (no lighter than
2%)
4 eggs
3/4 cup of Kefalotiri or Romano
cheese
salt to taste
1/2 tsp grated nutmeg

1.
Pre-heat your oven to 400F. Carefully cut your pumpkin into wedge (or halve your
squash) and remove any seeds. Drizzle the inside with olive oil and season with salt and
pepper. Place in your preheated oven for about 40 minutes or until fork tender. Remove
from t he oven and allow to cool enough to handle. Use a spoon to remove the cooked
pumpkin and place in a large bowl (discard skins).

Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Γέμιση γαλοπούλας… και σάλτσα
(σερβίρει 8-10 άτομα)
• 10 φλιτζάνια ξερό ψωμί, κομμένο σε
κύβους σε κρουτόν (ή κύβους από
κάποιο άλλο ψωμί και στη συνέχεια
στεγνώστε στο φούρνο για 30 λεπτά
στους 200 Φαρενάιτ).
• 1 πακέτο εντόσθια γαλοπούλας,
ψιλοκομμένα
• 3 κ.σ. ανάλατο βούτυρο
• 1 μεγάλο κρεμμύδι, κομμένο σε
κύβους
• 1 κοτσάνι σέλινο, κομμένο σε κύβους

•
•
•
•
•
•
•
•
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1 φύλλο δάφνης
3 ιταλικά λουκάνικα, αφαιρέθηκε το
περίβλημα και κρατάμε τον κιμά
3 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο
φασκόμηλο
5 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό
1 αυγό ελαφρά χτυπημένο
2 φλιτζάνια γαλοπούλα, κοτόπουλο
ή λαχανικό
1/2 φλιτζάνι κρέμα
Αλάτι και πιπέρι

1.
Τοποθετήστε τα κρουτόν σας στην
κατσαρόλα/το σκεύος ψησίματος και ρίξτε το
μαϊντανό, φασκόμηλο αλάτι και πολύ μαύρο
πιπέρι και κρατήστε το στην άκρη.
2.
Χρησιμοποιώντας ένα τηγάνι, λιώστε το βούτυρο και σοτάρετε τα κρεμμύδια,
το σέλινο, τη δάφνη μέχρι να μαλακώσουν
(10 λεπτά) σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά.
3.
Προσθέστε τα εντόσθια και το λουκάνικο και σοτάρετε μέχρι να ροδίσουν για
άλλα 10 λεπτά σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε
μέσα και ανακατεύουμε την κρέμα και αφήνουμε να ζεσταθεί.
4.
Προσθέστε το ζωμό σας στα κρουτόν και ρίξτε το να επικαλυφθεί και να βρέξει όλο το μείγμα. Αφήνουμε να κρυώσει για λίγα
λεπτά και μετά προσθέτουμε το αυγό και ανακατεύουμε καλά.
5.
Προσθέστε το λουκάνικο/ εντόσθια με το σοταρισμένο μείγμα στην κατσαρόλα
και ανακατεύετε μέχρι να ομοιογενοποιηθεί όλο το μείγμα.
6.
Ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 350 Φαρενάιτ για 30-40 λεπτά ή μέχρι
να ροδίσει η κορυφή.

Turkey Stuffing…er Dressing
(serves 8-10)
• 10 cups of dry bread, cubed into
Croutons(or cube some other bread
then dry out in the oven for 30
minutes at 200f).
• 1 packet of turkey giblets, finely
chopped
• 3 Tbsp. unsalted butter
• 1 large onion, diced
• 1 stalk of celery, diced

•
•
•
•
•
•
•
•

1 bay leaf
3 mild to medium Italian sausages,
casings removed and broken up to
the consistency of mince
3 Tbsp. of chopped fresh sage
5 Tbsp. of chopped fresh parsley
1 egg, lightly beaten
2 cups of turkey, chicken or vegetable
1/2 cup of cream
salt and pepper to taste

1.
Place your Croutons in your casserole/baking vessel and toss with the parsley,
sage some salt and lots of black pepper and reserve.
2.
Using a skillet, melt your butter and saute your onions, celery, bay leaf until
softened (10 minutes) under medium-low heat.
3.
Add your giblets & sausage and saute until browned for another 10 minutes under
medium heat. Pour in and stir the cream and reserve to cool to warm.
4.
Add your stock to the Croutons and toss to coat and wet the entire mixture. Allow
to cool for a few minutes then add the egg and mix well.
5.
Add your sausage/giblets saute to the casserole and fold until the entire mixture
has blended.
6.
Bake in a pre-heated 350F oven for 30-40 minutes or until the top has turned a
golden brown.
2.
In the meantime, place a medium skillet on the stove over medium heat and add
the diced onions and garlic and sweat for 6-7 minutes or until translucent. Allow to cool and
place in a bowl along with the pumpkin, allspice, sage, thyme, parsley, ricotta, Feta cheese.
Adjust seasoning with salt, pepper and gently mix. Cover and place in the fridge.
3.
For the pasta, place a large pot of water on your stove stovetop and bring to a bowl.
Add salt and the entire package of pasta and cook for 5 minutes, drain. You may toss a bit
of oil in the pasta so it doesn’t clump up.
4.
To make the Bechamel, put the butter in a pot to melt. Add the flour, stirring quickly
with a wooden spoon to prevent lumps from forming. Stir & cook the flour/butter mixture to
a golden colour. Pour in the milk while stirring and then and salt to taste, stirring the mixture
constantly. When it thickens, turn off the heat and add your cheese and pour in your eggs,
continue stirring. Add your nutmeg and stir in.
5.
Pre-heat your oven to 375F and grease/butter a 9 X 13 deep baking dish. Add a
ladle of Bechamel into the dish and spread evenly on the bottom. Now lay half of your boiled
pasta evenly on the bottom. Spread the entire pumpkin filling evenly over the pasta then
place the remaining pasta over the pumpkin.
6.
Pour the remaining Bechamel over the pasta and spread evenly. Grate some more
Kefalotyri cheese on top and place in your pre-heated 375F oven for 50-60 minutes or until
the top is golden-brown. Allow to rest for about 40 minutes before cutting.

30

R
E
L
I
G
I
O
N
Greek Press | October 7, 2022

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΚΑΘΑΡΙΣΩΜΕΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΣ MΟΛΥΣΜΟΥ ΣΑΡΚΟΣ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΑΓΙΩΣΥΝΗ ΕΝ ΦΟΒΩ ΘΕΟΥ»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (Β΄ Κορ, 6: 16 - 7:1)

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ
Την Χριστιανική θεώρηση για το
ανθρώπινο σώμα συμπυκνώνει
σε πέντε μόνο λέξεις ο Απόστολος
Παύλος, γράφοντας στους Κορινθίους, όπως θα ακούσουμε την
Κυριακή στο αποστολικό ανάγνωσμα, ότι «σεις (οι άνθρωποι) είστε
ναός του ζώντος Θεού». Τούτη η
αποστολική διακήρυξη έχει ξεχωριστή επικαιρότητα στην υλιστική
και σαρκολατρική εποχή μας, που
περιφρονεί κυνικά και εμπορεύεται
αδίστακτα το ανθρώπινο σώμα,
ώστε γύρω μας να κυριαρχεί και να
προβάλλεται με χίλιους τρόπους
το γυμνό και το άσεμνο, εκείνο που ερεθίζει
και εξάπτει τα κατώτερα ένστικτα του ανθρώπου. Έχει ακόμη σημασία μεγάλη γιατί
δίνει αποστομωτική απάντηση σε όσους
ισχυρίζονται ότι τάχα ο Χριστιανισμός ενδιαφέρεται μόνο για την ψυχή και υποτιμά
το σώμα, προσπαθώντας κατά τρόπο άδικο
και συκοφαντικό να αποδώσουν στη θρησκεία της αγάπης δυαδιστικές αρχές και
αντιλήψεις, που η ίδια καταδίκασε από τους
πρώτους αιώνες της ζωής της.
Ο άνθρωπος είναι κράμα ουρανίου και γηΐνου. Μίγμα λάσπης και πνοής Θεού. Δύο
στοιχεία τον αποτελούν. Η ύλη και το πνεύμα. Η ψυχή και το σώμα. Τα δυο αυτά στοιχεία είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους.
Μ’ αυτά ζει, αγωνίζεται και μεγαλουργεί ο
άνθρωπος. Καθένα έχει την αξία του και την
αποστολή του. Και στα δυο εκδηλώνεται με
θαυμαστό τρόπο η πρόνοια και η πανσοφία του Δημιουργού. Η ψυχή είναι αθάνατη
και αιώνια. Το σώμα είναι το όργανο με το
οποίο εκφράζεται και δρα η ψυχή. Οι ειδικοί
που μελετούν το ανθρώπινο σώμα μένουν
κατάπληκτοι μπροστά στην τελειότητά του
και στην ακρίβεια της λειτουργίας του. Ο
Γάλλος ιατροφιλόσοφος Αλέξης Καρρέλ το
χαρακτηρίζει ως το μεγαλύτερο θαύμα της
δημιουργίας. Την πρόνοια του Θεού για το
υλικό στοιχείο του ανθρώπου υπογραμμίζει και ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός λέγοντας ότι «υμών και αι τρίχες της κεφαλής
πάσαι ηριθμημέναι εισί» (Ματθ. 10:30).
Κατά την χριστιανική αντίληψη το σώμα έχει
αξία ανυπολόγιστη και ιερότητα μεγάλη. Δεν
είναι «δεσμωτήριο», φυλακή της ψυχής και
πηγή κάθε κακού, όπως φρονούσε η προχριστιανική ανθρωπότητα επηρεασμένη
από τις Πλατωνικές ιδέες. Ούτε είναι ο αφέντης, που στην ικανοποίησή του αποσκοπούν όλες οι ανθρώπινες προσπάθειες, οι
μόχθοι και οι αγώνες, όπως πιστεύουν και
διδάσκουν οι σύγχρονοι σαρκολάτρες. Το
σώμα είναι ο υπηρέτης της ψυχής. Είναι το
«οστράκινο σκεύος» που κλείνει μέσα του
το «θησαυρό». Την πνοή του Θεού. Την αθάνατη ψυχή. Είναι ο «ναός του εν ημίν Αγίου
Πνεύματος» (Α΄ Κορ. 6:19). Και πρέπει να
στέκεται κανείς με σεβασμό και θαυμασμό
μπροστά του. Την αξία και την ιερότητα του
ανθρωπίνου σώματος υπογραμμίζουν και
τονίζουν δύο κυρίως χριστιανικά δόγματα.

Το δόγμα της ενανθρωπίσεως και το δόγμα
της αναστάσεως.
Με την ενανθρώπησή του ο Θεός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και την ένωσε
οντολογικά, οργανικά και αδιάσπαστα, με
τη θεϊκή φύση. Το ανθρώπινο σώμα, επομένως, αφού μαζί με το πνεύμα αποτελεί
την ανθρώπινη φύση, είναι ενωμένο με τη
φύση του Θεού στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος,
συγκλονισμένος απ’ αυτή την ασύλληπτη
πραγματικότητα, αναφωνεί: «Μέγα εστί το
της ευσεβείας μυστήριον. Θεός εφανερώθη
εν σαρκί (Α΄Τιμ.3:16). Και ο Ευαγγελιστής
Ιωάννης υπογραμμίζει: «Ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» (Ιωάν. 1:14).
Από τη στιγμή της σαρκώσεως του Θεού, η
μοναδική και ανεπανάληπτη στην ιστορία,
το ανθρώπινο σώμα δεν είναι απλώς «ναός
Θεού», κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος.
Είναι μέλος του Χριστού, στον οποίο «κατοικεί παν πλήρωμα της θεότητος σωματικώς»
(Κολ. 2:9). «Ουκ οίδατε -διακηρύττει θριαμβευτικά ο Απόστολος- ότι τα σώματα υμών
μέλη Χριστού εστίν;» (Α΄Κορ. 6:15). Ενωμένο με την Θεανθρώπινη φύση του Χριστού
το ανθρώπινο σώμα καταξιώνεται. Γίνεται
εργαστήριο αγιότητος. Μπορεί να αποκτήσει, κάτω από τη χάρη του Θεού, ακόμη και
υπερφυσικές ιδιότητες και δυνάμεις, όπως
τα σώματα των Αγίων της Εκκλησίας μας.
Η σημασία και η αποστολή του δεν περιορίζεται μόνο στη γη. Επεκτείνεται στην
αιωνιότητα.
Το σώμα ως υλικό στοιχείο της ανθρώπινης
φύσης, είναι φθαρτό. Όμως είναι πλασμένο
για να αναστηθεί και να ζήσει στην αιωνιότητα ενωμένο ξανά με την αθάνατη ψυχή,
από την οποία πρόσκαιρα χωρίζεται κατά
τη στιγμή του θανάτου. Η ανάσταση του
Χριστού, που με τη θεανδρική φύση του
είναι ενωμένη αδιάσπαστα η ανθρώπινη
φύση και με τα δύο στοιχεία της, το σώμα
και την ψυχή, είναι η εγγύηση για την ανάσταση των σωμάτων. «Ο εγείρας τον Χριστόν εκ νεκρών ζωοποιήση και τα θνητά
σώματα υμών διά το ενοικούν αυτού πνεύμα εν υμίν» (Ρωμ. 8:11), γράφει ο Απόστολος. Προορισμός του ανθρωπίνου σώματος
δεν είναι η εκμηδένηση, όπως διδάσκουν
οι υλιστές και οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, αλλά η αλλαγή. «Δει το φθαρτόν τούτο

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας
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ενδύσασθαι αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο
ενδύσασθαι αθανασίαν» (Α΄ Κορ. 15:53).
Αυτή είναι η χριστιανική βεβαιότητα. Σ’ αυτό
το τιμητικό ύψος ανεβάζει ο Χριστιανισμός
την ανθρώπινη σάρκα, αντίθετα προς τις
παλιές και σύγχρονες υλιστικές θεωρίες
που την υποβαθμίζουν και την ρίχνουν στο
βόρβορο.
Αδελφοί μου,
Διηγούνται οι βιογράφοι του Ωριγένη, του
μεγάλου εκείνου θεολόγου και συγγραφέως
της Αρχαίας Εκκλησίας, ότι, όταν ήταν μικρός, ο πατέρας του, ο μάρτυς Λεωνίδης,
συνήθιζε να σκύβει με στοργή πάνω από
το λίκνο του, να ξεσκεπάζει το βρεφικό του
στήθος και να το ασπάζεται, με την ίδια
ευλάβεια που ο ιερέας ασπάζεται την αγία
Τράπεζα, γιατί έβλεπε στο απαλό εκείνο
παιδικό σώμα ένα κατοικητήριο του Αγίου
Πνεύματος.
Έτσι βλέπει η θρησκεία του Χριστού το

υλικό στοιχείο του ανθρώπου. Με τέτοιο σεβασμό, με τόση ευλάβεια στέκεται μπροστά
του. Κάθε υποτίμηση, επομένως, του σώματος, είναι αντιχριστιανική και βλάσφημη.
Όλα αυτά πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπ’
όψη ο σύγχρονος άνθρωπος, που με την
εξαντλητική και χωρίς ανάπαυλα εργασία,
για την ικανοποίηση της απληστίας του, με
τη δουλική υποταγή του στις απαιτήσεις της
«καταναλωτικής κοινωνίας», με την αγχώδη και έκλυτη ζωή, τη χυδαία ικανοποίηση
των ενστίκτων και τις ποικίλες καταχρήσεις,
οδηγεί σε μαρασμό και θάνατο το σώμα του.
Το συμπέρασμα από τις σκέψεις που προηγήθηκαν είναι απλό. Αν πράγματι αγαπούμε
τη σάρκα μας, αν αναγνωρίζουμε την αξία
της και την αποστολή της, δεν έχομε παρά
να εφαρμόσουμε τη σύσταση του Αποστόλου, που επισφραγίζει το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα: «Καθαρίσωμεν εαυτούς
από παντός μολυσμού σακρός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνη εν φόβω Θεού»
(Β΄Κορ. 7:1).
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27th Annual HHF
Golf Classic
We wanted to take this
opportunity to extend a heartfelt
thank you to everyone who was
able to sponsor, support and
join us for the 27th Annual HHF
Golf Classic which we were able
to successfully host once again
yesterday.
With your help, and a sold out
tournament roster, we managed
to raise close to $145,000 in NET FUNDS,
which will go towards our important work
supporting our community and Greek
heritage programs across Canada, including
Primary Greek School initiatives such as
teacher training and textbook grants and
community & cultural projects such as Greek
dance, film and theatre which all heavily rely
on our support and the good work we do.
This is an incredible achievement given
the challenges in the current fundraising
environment and with so many important
causes asking for your support, we genuinely
appreciate your continued support of ours.
Special
thanks
to
the
Manor
ByPeterandPauls.com, the Carrying Place
Golf & Country Club as well as each and

every one of our amazing
volunteers and this year’s
Golf Committee led by
Chris Tambakis (Chair), Jim
Vlahos, Tony Lourakis, Elias
Demangos and George
Keroglidis, for all their efforts
to ensure this event was a
successful one.
Thank you once again for
supporting our community and allowing us
another opportunity to continue our mission
in promoting, preserving and advancing
Hellenism in Canada for future generations
to come.
Congratulations
to
the
Winning
Foursome of Constantine Alexiou, Peter
Politis, Mike Fiasche, Frank Durzo who
managed to finish with a score of -15!
And congratulations as well to the following
contest winners:
Putting Contest: John Kriarakis (90
points)
Men’s Longest Drive: Peter Tsimikalis
Ladies Longest Drive: Mary Heinmaa
Men’s Closest to the Pin: Frank Ampatzis
Ladies Closest to the Pin: Mary Heinmaa
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