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“Αντεπίθεση” του Καναδά στην Κίνα
Καταγγελία για «επιθετική» εκλογική παρέμβαση

Ημέρα Μνήμης 2022

Τουλάχιστον 11 υποψήφιοι
υποστηρίχθηκαν από την Κίνα
στις ομοσπονδιακές εκλογές του
2019, σύμφωνα με πληροφορίες
του Justin Trudeau.
Στον απόηχο της “επιθετικής”
Κινεζικής πολιτικής παρέμβασης
ακολούθησε και η διπλωματική
εκδίωξη από τη χώρα των
κινεζικών εταιρειών εξόρυξης
λιθίου ενώ η Υπουργός
Εξωτερικών Melanie Joly
προειδοποιεί για τους κινδύνους
συναλλατών με την Κίνα και
ανακοινώνει επικείμενη νέα
πολιτική

σελίδα 3, 9

Επιστροφή στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων με
«βελτιωμένη προσφορά» για τους
εργαζόμενους στην εκπαίδευση
Ο πρωθυπουργός του Οντάριο Doug Ford ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να σταματήσει τις μάχες με τους εργαζόμενους στον τομέα
της εκπαίδευσης
και να επιστρέψει
στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων με μια «βελτιωμένη προσφορά»
μια ημέρα αφότου
υποσχέθηκε
να
ακυρώσει τη νομοθεσία που τους
αφαιρούσε τα δικαιώματα
στην
απεργία.

Η Ημέρα Μνήμης τιμάται την
11η Νοεμβρίου κάθε έτους και
σηματοδοτεί το τέλος του
Α' Παγκοσμίου Πολέμου το 1918.

Την 62η Επέτειο της Ανεξαρτησίας
της Κύπρου τίμησαν οι
ομογενείς του Τορόντο
Στο Τορόντο τα μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας και ο νεοαφιχθείς
Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά
κ. Γεώργιος Ιωαννίδης, δεξιώθηκαν το περασμένο Σάββατο, στο
πολιτιστικό κέντρο «Μακρυγιάννης»
εκλεκτά μέλη και πολιτικούς του Τορόντο,
σελίδα 18, 19
σηματοδοτώντας την 62η επέτειο της
ανεξαρτησίας της Κύπρου.

σελίδα 4
Νέα δόση
ηλεκτρονικών
εφαρμογών από
την εφορία

Ευνοϊκές ρυθμίσεις
για χρέη και
ασφαλιστικές
εισφορές

There were no other
options left:' Inside
Ontario's bid to end the
education walkout

Toronto could face
‘extreme’ service cuts,
tax hikes without
financial help, Tory says
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Now Selling

Beer, Wine & Cider
Product of USA

Jumbo Sweet Green
or Red Grapes

2

99

lb/6.59 kg
Canada “AAA” Grade or Higher

T-Bone Steaks

12

Product of USA

Sweet Hachiya Persimmons Large Eggplants

1

/each
Ontario Raised Poultry

Skinless & Boneless
Chicken Breast

Natrel

Iogo

1%, 2% or 3.25%
2 lt

6x93 ml

3

Deli Sliced

Black Diamond

Natural Cheese Slices
220-240 g

Deli Sliced
13.56 lb

2

2

99

Janes

/ each

Canadian Swiss Cheese

13.56 lb

//lb 7.70 kg

3

99

/1 lb cont.

Pastrami

49

lb/13.21 kg

Nano Yogurt Drink

99

/100 g

/100 g

Dempster’s

Pub Style Chicken Nuggets Bagels
Burgers or Strips
6’s
700 g

4

99

Nutella

5

Boneless Pork Sirloin
Chops or Roasts

White Potatoes
10 Lb Bag

2

lb/4.39 kg

Ontario Raised Pork

Ontario Grown

99

99

99

lb/28.64

Cocktail Tomatoes

1

99

99

Organic Milk

Ontario Grown Del Fresco Brand

Product of USA

/each

Hazelnut Spread
375 g

3

99

Tropicana

/each

4

Sponge

/each

Bathroom Tissue

3 Double Rolls

24 Rolls

1.54 Lt

3

99
/each

/each

Cashmere

Towels

Pure Premium
Orange Juice

8

3

29

99

99

Palmolive

/each

Liquid Dish
Detergent
828 ml

4

49
/each

4 11
99
/each

99
/each

2

49
/each
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“Αντεπίθεση” του Καναδά στην Κίνα
Καταγγελία για «επιθετική» εκλογική παρέμβαση
Η καταγγελία του σημειώθηκε καθώς τα τοπικά
μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι καναδικές
υπηρεσίες πληροφοριών
εντόπισαν ένα «λαθραίο
Κατερίνα
δίκτυο» υποψηφίων που
Γερασκλή
υποστηρίζονται από το
Πεκίνο στις πρόσφατες
εκλογές. Τουλάχιστον 11
υποψήφιοι υποστηρίχθηκαν από την
Κίνα στις ομοσπονδιακές εκλογές του
2019, σύμφωνα με πληροφορίες στον
Trudeau.
Επικαλούμενος ανώνυμους αξιωματούχους
των μυστικών υπηρεσιών, ο τοπικός ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Global News ανέφερε ότι το Πεκίνο είχε διοχετεύσει χρήματα
στους υποψηφίους και ότι Κινέζοι πράκτορες είχαν ενεργήσει ως σύμβουλοι
εκστρατείας σε πολλούς υποψηφίους.
Σε μια περίπτωση, η χρηματοδότηση ύψους
250.000 δολαρίων Καναδά κατευθύνθηκε
μέσω του γραφείου ενός επαρχιακού βουλευτή με έδρα το Οντάριο. Η επιχείρηση,
η οποία φέρεται να κατευθύνθηκε από το
προξενείο της Κίνας στο Τορόντο, προσπάθησε επίσης να τοποθετήσει στελέχη στα
γραφεία των υπηρετούντων βουλευτών σε
μια προσπάθεια να επηρεάσουν την πολιτική, σύμφωνα με το πρακτορείο.
Επίσης διαπιστώθηκαν προσπάθειες για
«διαφθορά» πρώην Καναδών αξιωματούχων σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν
επιρροή στους πολιτικούς κύκλους. Η απόπειρα παρέμβασης πιστεύεται ότι είχε στόχο και τα δύο μεγάλα πολιτικά κόμματα - το
Φιλελεύθερο κόμμα του Trudeau και το αντιπολιτευόμενο Συντηρητικό κόμμα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές εάν η επέμβαση ήταν
επιτυχής.
Κινέζοι αξιωματούχοι στον Καναδά δεν
απάντησαν σε ερωτήσεις της Global News
σχετικά με τους ισχυρισμούς. «Λάβαμε
σημαντικά μέτρα για να ενισχύσουμε
την ακεραιότητα των εκλογικών μας διαδικασιών και των συστημάτων μας και
θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην
καταπολέμηση της εκλογικής παρέμβασης, κατά της ξένης παρέμβασης των
δημοκρατιών και των θεσμών μας», είπε
ο Trudeau στους δημοσιογράφους τη
Δευτέρα.

«Δυστυχώς, βλέπουμε χώρες, κρατικούς
παράγοντες από όλο τον κόσμο, είτε είναι
η Κίνα είτε άλλοι, να συνεχίζουν να παίζουν
επιθετικά παιχνίδια με τους θεσμούς μας,
με τις δημοκρατίες μας», πρόσθεσε. Οι αναφορές έρχονται αφότου οι αρχές δήλωσαν
ότι ερευνούν τις κατηγορίες ότι η Κίνα άνοιξε
ανεπίσημους «αστυνομικούς» σταθμούς σε
καναδικό έδαφος.
Τον περασμένο μήνα, η Βασιλική Καναδική
Έφιππη Αστυνομία δήλωσε ότι διερευνά
αναφορές για «εγκληματικές δραστηριότητες σε σχέση με τους λεγόμενους «αστυνομικούς σταθμούς», οι οποίες έχουν επίσης
αναφερθεί σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Αρκετά κράτη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας, έχουν ήδη διατάξει την Κίνα να κλείσει
τους εν λόγω σταθμούς, οι οποίοι φέρεται
να έχουν χρησιμοποιηθεί για να πιέσουν
τους αντιπάλους της κυβέρνησης να επιστρέψουν στην Κίνα και να αντιμετωπίσουν
ποινικές διώξεις.
Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης βρήκαν στοιχεία ότι τα λεγόμενα «υπερπόντια πρατήρια», τα οποία υπόσχονται να παρέχουν διπλωματικές υπηρεσίες, χρησιμοποιούνταν
για να προσπαθήσουν να φιμώσουν τους
Κινέζους αντιφρονούντες στην Ευρώπη.
Στον απόηχο της “επιθετικής” Κινεζικής
πολιτικής παρέμβασης ακολούθησε και
η διπλωματική εκδίωξη από τη χώρα
των κινεζικών εταιρειών εξόρυξης λιθίου ενώ η Υπουργός Εξωτερικών Melanie
Joly προειδοποιεί για τους κινδύνους
συναλλατών με την Κίνα και ανακοινώνει επικείμενη νέα πολιτική.
Τρεις κινεζικές εταιρείες έλαβαν εντολή να
πουλήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία
εξόρυξης λιθίου στον Καναδά, αφού η κυβέρνηση της χώρας επέβαλε όρια στην ξένη
συμμετοχή στην προμήθεια κρίσιμων ορυκτών που χρησιμοποιούνται σε μπαταρίες
και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.
Η επιβολή της κρατικής παρέμβασης εντείνει τις εντάσεις μεταξύ Δύσης και Κίνας για
τον έλεγχο των πηγών λιθίου, σπάνιων
γαιών, καδμίου και άλλων ορυκτών που
χρησιμοποιούνται σε κινητά τηλέφωνα,
ανεμογεννήτριες, ηλιακά κύτταρα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και άλλες αναδυόμενες
τεχνολογίες.

Οι Κινέζοι ανθρακωρύχοι επενδύουν
στην παραγωγή στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική, τον Καναδά και αλλού,
καθώς το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα ενθαρρύνει την ανάπτυξη
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, καθαρής
ενέργειας και άλλων βιομηχανιών
τεχνολογίας.
Ο υπουργός καινοτομίας του Καναδά,
Francois-Philippe Champagne, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα
τους περιορισμούς στη συμμετοχή
ξένων κρατικών εταιρειών στην παραγωγή κρίσιμων ορυκτών, λέγοντας ότι
οι επενδύσεις οποιουδήποτε μεγέθους
θα εγκριθούν μόνο σε εξαιρετική βάση.
Από την πλευρά της, η κινεζική κυβέρνηση
επέκρινε τη διάταξη ως παραβίαση των αρχών της ελεύθερης αγοράς, καλώντας τον
Καναδά να ανακαλέσει την απόφασή του.
Οι δυτικές κυβερνήσεις θέλουν οι βιομηχανικές αλυσίδες εφοδιασμού να ελέγχονται
από τις συμμαχικές δυνάμεις μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία
διατάραξε τις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και την ένταση
με την Κίνα η οποία παράγει τις περισσότερες από τις σπάνιες γαίες στον κόσμο.
Η υπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί
τις καναδικές εταιρείες για τους «κινδύνους» των συναλλαγών με την Κίνα,
λόγω επικείμενης νέας πολιτικής
Οι Καναδοί θα πρέπει να εξετάσουν τους
«γεωπολιτικούς κινδύνους» της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Κίνα, προειδοποίησε την Τετάρτη η υπουργός Εξωτερικών Melanie Joly, εν μέσω αυξανόμενων
προσδοκιών για την επικείμενη νέα πολιτική, που επιβεβαίωσε ότι θα ανακοινωθεί
επίσημα «μέσα σε ένα μήνα».
Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας στη Σχολή
Παγκόσμιων Υποθέσεων και Δημόσιας Πολιτικής Musk του Πανεπιστημίου του Τορόντο, η κ. Joly έκανε μερικά από τα πιο αιχμηρά σχόλιά της για την κινεζική κυβέρνηση
μέχρι σήμερα - και δεσμεύτηκε να αλλάξει
την καναδική πολιτική στη χώρα.
«Αυτό που θα ήθελα να πω στους Καναδούς που κάνουν επιχειρήσεις εντός και με
την Κίνα: πρέπει να έχετε καθαρά μάτια»,
είπε η Τζόλι.
«Οι (αποφάσεις) που παίρνετε ως επιχειρηματίες είναι δικές σας. Ως κορυφαίος
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διπλωμάτης του Καναδά, η δουλειά μου είναι να σας πω ότι υπάρχουν γεωπολιτικοί
κίνδυνοι που συνδέονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα με τη χώρα».
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Joly
παρουσίασε τα σχέδια του Καναδά να εμβαθύνει τους δεσμούς του με την περιοχή
Ινδο-Ειρηνικού - και να υιοθετήσει μια πιο
σκληρή προσέγγιση στις απειλές που αναδύονται από αυτό το μέρος του κόσμου. Η
«πλήρης, χρηματοδοτούμενη» στρατηγική
Ινδο-Ειρηνικού, είπε, «θα ξεκινήσει μέσα σε
ένα μήνα».
Η ανακοίνωση έρχεται μετά από ρεπορτάζ από την Global News για μια εκστρατεία ξένης παρέμβασης που φέρεται να
διεξάγει η Κίνα στον Καναδά.
Τη Δευτέρα, το Global News ανέφερε ότι
αξιωματούχοι των καναδικών υπηρεσιών
πληροφοριών προειδοποίησαν τον πρωθυπουργό Justin Trudeau ότι η Κίνα φέρεται
να στοχεύει τον Καναδά με μια τεράστια εκστρατεία ξένης παρέμβασης, η οποία περιλάμβανε τη χρηματοδότηση ενός μυστικού
δικτύου τουλάχιστον 11 ομοσπονδιακών
υποψηφίων που θα διεκδικούσαν τις εκλογές του 2019.
Αναφερόμενη στο θέμα την Τετάρτη, η
Melanie Joly διαβεβαίωσε τους Καναδούς
ότι η κυβέρνηση «θα κάνει περισσότερα για
να αντιμετωπίσει την ξένη παρέμβαση».
«Δεν θα αφήσουμε κανέναν ξένο παράγοντα να ανακατευτεί στη δημοκρατία μας.
Τέλος.», είπε.
Η Joly πρόσθεσε ότι ο Καναδάς πρέπει
να αντιμετωπίσει την ξένη επιρροή στο
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Επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με «βελτιωμένη
προσφορά» για τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση

Ο πρωθυπουργός του
Οντάριο Doug Ford ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του
είναι έτοιμη να σταματήσει
τις μάχες με τους εργαζόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης και να επιστρέψει στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων με μια «βελτιωμένη
προσφορά» μια ημέρα αφότου υποσχέθηκε
να ακυρώσει τη νομοθεσία που τους αφαιρούσε τα δικαιώματα στην απεργία.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου το πρωί
της Τρίτης, ο Ford είπε ότι δεν είχε λεπτομερή γνώση σχετικά με το τι συνεπάγεται
η νέα προσφορά, αλλά είπε ότι «βελτιώθηκε… ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους με
χαμηλότερο εισόδημα».
Ο πρωθυπουργός είπε επίσης στους δημοσιογράφους ότι «έχει περάσει το στάδιο
της μάχης» με την ένωση, προσθέτοντας
ότι «θα ήθελε πολύ να δει τις διαπραγματεύσεις να τελειώνουν μέχρι το τέλος της
εβδομάδας».
«Δεν θέλω να πολεμήσω. Θέλω μόνο τα
παιδιά στο σχολείο. Αυτό θέλω να κάνω»,
είπε.
Τα σχόλια έρχονται καθώς τα σχολεία
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

άνοιξαν ξανά μετά από μια διήμερη απεργία από την Καναδική Ένωση Δημοσίων
Υπαλλήλων (CUPE), η οποία έχει περίπου
55.000 μέλη.
Οι διαπραγματεύσεις με την επαρχία έφτασαν σε αδιέξοδο στις 30 Οκτωβρίου, με τους
εργάτες του CUPE να απειλούν με απεργία
και την κυβέρνηση να αρνείται να υποχωρήσει μέχρι να αφαιρέσει αυτή την απειλή από
το τραπέζι.
Την επόμενη μέρα, η κυβέρνηση της Ford
θέσπισε το νομοσχέδιο 28, το οποίο χρησιμοποιεί τη ρήτρα που δεν ισχύει για να
παρακάμψει τον Χάρτη Δικαιωμάτων και
Ελευθεριών για να επιβάλει σύμβαση στους
εργαζομένους.
Η νομοθεσία κατέστησε επίσης παράνομη
την απεργία και επέβαλε υψηλά πρόστιμα
σε άτομα που συμμετείχαν σε οποιαδήποτε
απεργιακή ενέργεια.
Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επαναληφθούν την Τρίτη το πρωί. Ωστόσο, τα δύο
μέρη πρέπει ακόμη να συμβιβαστούν για το
επίμαχο ζήτημα των μισθών.
Η CUPE ζήτησε ετήσια αύξηση μισθού
11,7% ετησίως, αλλά την περασμένη εβδομάδα είπε ότι η τελευταία τους προσφορά

Ο κήπος των ελληνικών θεών
στην πόλη του Τορόντο
Το 2014, ο Κήπος των Ελλήνων Θεών, μια συλλογή
από 20 άψογα ασβεστολιθικά γλυπτά από τον
διάσημο Καναδό γλύπτη
E.B. Ο Cox (1914-2003),
είχε παγιδευτεί πίσω από τις εχθρικές
γραμμές στο νυχτερινό κέντρο Muzik και
δεν ήταν πλέον προσβάσιμο στο κοινό.
Αφού υπήρξαν πιόνια σε μια παρατεταμένη διαμάχη που περιελάμβανε το κλαμπ
(τώρα ανενεργό), το διοικητικό συμβούλιο
του Exhibition Place και την πόλη του Τορόντο τώρα ο Κήπος των Ελλήνων Θεών έχει
μεταφερθεί σε μία νέα τοποθεσία.
Εκτίθενται για άλλη μια φορά στο κοινό σε
ένα όμορφο περιβάλλον ακριβώς ανατολικά του Rose Garden, νότια του Bandshell
Park.
Τα γλυπτά που δημιουργήθηκαν για πρώτη
φορά στη δεκαετία του 1960 απεικονίζουν
φιγούρες από την ελληνική μυθολογία,
όπως η Αφροδίτη, η Μέδουσα, ο Φοίνικας,
ο Ορφέας και ο πανίσχυρος Ηρακλή.
Η κόρη του Cox, Kathy Sutton, η οποία ηγήθηκε της αποστολής αποκατάστασης της
ελευθερίας τους και να υποστηρίξουν με
μεγαλύτερο σεβασμό και προβολή στη δημόσια τέχνη, δήλωσε:
«Είμαι χαρούμενη που ο Κήπος των Ελλήνων Θεών του πατέρα μου επέστρεψε στη
δημόσια σφαίρα, σε ένα όμορφο νέο σκηνικό. Αυτή η περιοχή του Exhibition Place είναι όπου οραματίστηκε για πρώτη φορά τον
κήπο με τα γλυπτά, το 1979. Το νέο σπίτι
των γλυπτών είναι απόλυτα κατάλληλο για
μια οικογενειακή έξοδο, ίσως με ένα πικνίκ,
όπου τα παιδιά μπορούν να σκαρφαλώσουν, να παίξουν και ακόμη και να μάθουν
λίγα πράγματα για την τέχνη ή ελληνική
μυθολογία».
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

Η ακούραστη μάχη του Σάτον Ντέιβιντ εναντίον του Γολιάθ αναζωογόνησε μια συνεχιζόμενη συζήτηση σχετικά με τη θέση της
δημόσιας τέχνης, καθώς και τα δικαιώματα
των καλλιτεχνών των οποίων τα έργα είχαν
δωριστεί στην πόλη του Τορόντο.
Το γεγονός ότι οι Θεοί επέστρεψαν αποτελεί
απόδειξη της αντοχής του Σάτον να αντιμετωπίσει τα βουνά της γραφειοκρατίας και
της καταθλιπτικής απάθειας για τη δημόσια
τέχνη.
Ο αρθρογράφος Έντουαρντ Κίναν βρήκε
την ευκαιρία να θρηνήσει για τη νέα τοποθεσία του Κήπου των Ελλήνων Θεών, δηλώνοντας: «Είναι κρίμα που αυτή η τοποθεσία
δεν είναι ένα μέρος στο οποίο οι κάτοικοι
του Τορόντο έχουν την ευκαιρία να επισκέπτονται συχνότερα. "
Ανεξάρτητα από αυτό, οι Θεοί καταλαμβάνουν πλέον έναν πολύ δημόσιο χώρο στον
οποίο θα λατρεύονται από επισκέπτες κάθε
ηλικίας, ειδικά μικρά παιδιά, τα οποία ο E.B
Cox πάντα ενθάρρυνε να σκαρφαλώσουν
στη δουλειά του.
Ο Κήπος των Ελλήνων Θεών διαθέτει τώρα
μια πιο κατάλληλη διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα του 2020 με τίτλο Ψηφιακό
Αμφιθέατρο, όπου τα γλυπτά θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως έμπνευση για
αφήγηση και προβληματισμό.

ήταν περίπου η μισή από αυτήν που
είχε αρχικά προταθεί.
Η κυβέρνηση, εν τω μεταξύ, έβαλε
ετήσια αύξηση μισθού 2,5% για όσους
βγάζουν λιγότερα από 43.000 δολάρια
και 1,5% για όλους τους άλλους υπαλλήλους στο τραπέζι.
Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο πρωθυπουργός απέρριψε την ιδέα ότι ήταν
έτοιμος να πολεμήσει με τους εργαζόμενους της εκπαίδευσης την περασμένη εβδομάδα, χρησιμοποιώντας τη
ρήτρα παράτασης για να περάσει το
νομοσχέδιο 28.
Τα μέλη του CUPE είναι χωρίς συλλογική
σύμβαση από τις 31 Αυγούστου.
Το σωματείο εξακολουθεί να είναι σε νομική
θέση για απεργία, αλλά θα πρέπει να ειδοποιήσει πέντε ημέρες για οποιαδήποτε περαιτέρω δράση.
Οι εργαζόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης
μπορεί να επέστρεψαν στη δουλειά τους
μετά την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ του σωματείου τους και της επαρχίας
την Τρίτη, αλλά φαίνεται ότι οι δύο πλευρές
εξακολουθούν να είναι πολύ μακριά σε ορισμένα βασικά ζητήματα.
Η Καναδική Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων
(CUPE), που εκπροσωπεί περισσότερους
από 50.000 εκπαιδευτικούς υπαλλήλους,
λέει ότι δεν θα δεχτεί «προσφορά δύο βαθμίδων» από την επαρχία — μια αύξηση μισθού δύο βαθμίδων αναφέρθηκε ότι ήταν
μέρος της τελευταίας προσφοράς από τη
κυβέρνηση.
«Ήμασταν ξεκάθαροι, θα γίνει μια
συμφωνία».
Μια κυβερνητική πηγή λέει ότι η τελευταία
προσφορά παρουσίασε ετήσια αύξηση 3,5
% για τους χαμηλότερα αμειβόμενους εργαζομένους και μια αύξηση κοντά στο 2 τοις
εκατό για τους υψηλότερα αμειβόμενους
εργαζόμενους. Αυτοί οι αριθμοί είναι αυξημένοι από 2,5 τοις εκατό και 1,5 τοις εκατό
ως μέρος της τετραετούς συμφωνίας που
επιβάλλεται από τη νομοθεσία της επαρχίας που πρόκειται να καταργηθεί σύντομα
για την επιστροφή στη δουλειά.
Το CUPE λέει ότι δεν έχει λάβει προσφορά
με αυτούς τους αριθμούς, αλλά αν το έκαναν, δεν θα το συνιστούσαν στα μέλη τους.
Το γραφείο του πρωθυπουργού αμφισβήτησε τους συγκεκριμένους αριθμούς της τελευταίας προσφοράς.
Ο Ford φάνηκε να έχει έναν πιο ευχάριστο
τόνο την Τρίτη λέγοντας ότι δεν «ήθελε να
πολεμήσει», αλλά ακουγόταν πιο αντίπαλος μια μέρα αργότερα, προφανώς απρόθυμος να απομακρυνθεί από τη δομή δύο

επιπέδων της προσφοράς της κυβέρνησής
του.
«Θα επικεντρωθούμε στους χαμηλόμισθους
εργαζόμενους, αυτός είναι ο στόχος μας»,
είπε. «Θα είμαι δίκαιος, ελπίζω (η ένωση) να
είναι επίσης δίκαιη».
Ο πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα είχε αντίκτυπο στα
τέσσερα μεγάλα συμβόλαια των δασκάλων
και στη διαπραγμάτευση, και οι αυξήσεις θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξήσεις «δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων» στους
δασκάλους και πρέπει να παρακολουθήσει
τα αποτελέσματα του Οντάριο.
Το συνδικάτο λέει ότι είναι έτοιμο να απεργήσει ξανά εάν οι συνομιλίες δεν πάνε προς
την κατεύθυνση που θέλουν.
Αργότερα το βράδυ της Τετάρτης, η CUPE
είπε ότι θα περιόριζε τα σχόλια στα μέσα
ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ζήτησε από την επαρχία να
ακολουθήσει το παράδειγμά της.
«Καλούμε με σεβασμό την κυβέρνηση να
αναλάβει την ίδια δέσμευση, να απέχει από
σχόλια που αποσπούν την προσοχή από
τις διαπραγματεύσεις και να αφιερώσει
χρόνο δουλεύοντας για να ολοκληρώσει μια
συμφωνία για την επιτυχία των μαθητών και
τις καλές δουλειές».
Η Ένωση και η αντιπολίτευση καλούν τον
Ford να ακυρώσει αμέσως το νομοσχέδιο
28
Οι εργαζόμενοι στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων βοηθών εκπαίδευσης,
βιβλιοθηκονόμων και κηδεμόνων, επέστρεψαν στην εργασία τους την Τρίτη, μια μέρα
αφότου το συνδικάτο διέκοψε τη δράση τους
ως απάντηση στην πρόταση της επαρχίας
να καταργήσει τη νομοθεσία της που απαγόρευε τις απεργίες και να τους επιβάλει
τετραετή σύμβαση.
Η επαρχία λέει ότι η νομοθεσία για την κατάργηση του νομοσχεδίου 28 θα κατατεθεί
στις 14 Νοεμβρίου. Το συνδικάτο και η αντιπολίτευση του NDP ζήτησαν από τον Φορντ
να ανακαλέσει το νομοθετικό σώμα για να
καταργήσει τη νομοθεσία αμέσως.
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Ο χρόνος αναμονής στα νοσοκομείο του Οντάριο συνεχίζει να επιδεινώνεται
καθώς η κρίση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης μεγαλώνει
Οι χρόνοι αναμονής στα νοσοκομεία του Οντάριο συνεχίζουν να επιδεινώνονται,
σύμφωνα με μια έκθεση
που διέρρευσε, οδηγώντας
σε νέα ερωτήματα σχετικά
με την αποτελεσματικότητα των μέτρων
που εισήγαγε η κυβέρνηση Ford κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού για την αντιμετώπιση της κρίσης υγειονομικής περίθαλψης
του Οντάριο.
Μια έκθεση Υγείας του Οντάριο που ονομάζεται «πρόσβαση στη φροντίδα» - που
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

ελήφθη και δημοσιεύτηκε πλήρως από τους
Φιλελεύθερους του Οντάριο - δείχνει ότι
πολλοί άνθρωποι περίμεναν περισσότερο
χρόνο στα νοσοκομεία τον Σεπτέμβριο σε
σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο και
τον προηγούμενο μήνα.
Τα στοιχεία δίνουν μια εικόνα ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στο οποίο
η εμπειρία του ασθενούς μόνο χειροτερεύει.
Η έκθεση διαπίστωσε ότι, στις 8 π.μ. κάθε
μέρα τον Σεπτέμβριο, 946 άτομα περίμεναν
σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών του
Οντάριο για νοσοκομειακό κρεβάτι — μια

Τα επόμενα βήματα για την κατασκευή
της παράκαμψης του Μπράντφορντ
Η κυβέρνηση του Οντάριο
ξεκινά την κατασκευή μιας
γέφυρας που θα διασχίζει
τη μελλοντική παράκαμψη
του Μπράντφορντ, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ορόσημο στο σχέδιο της επαρχίας να ανακουφίσει το αδιέξοδο, να δημιουργήσει θέσεις
εργασίας και να συνδέσει τις κοινότητες στο
ταχέως αναπτυσσόμενο Greater Golden
Horseshoe.
«Η κυβέρνησή μας θα είναι αμείλικτη στην
υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου μας για
την κατασκευή της τόσο αναγκαίας υποδομής που χρειάζεται η αναπτυσσόμενη
επαρχία μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός
Doug Ford. «Η κατασκευή της παράκαμψης
του Μπράντφορντ είναι ένα βασικό μέρος
του σχεδίου μας για την καταπολέμηση του
αδιέξοδου στο Greater Golden Horseshoe,
βοηθώντας τους μετακινούμενους να περνούν λιγότερο χρόνο στην κυκλοφορία,
ενώ παράλληλα δημιουργούνται καλές θέσεις εργασίας για τους κατοίκους αυτής της
περιοχής».
Τον Απρίλιο του 2022, ανατέθηκε στην
Brennan Paving & Construction Ltd. η σύμβαση για το σχεδιασμό και την κατασκευή
της νέας γέφυρας που θα επιτρέψει στην
County of Simcoe Road 4 (Yonge Street)
μεταξύ 8ης γραμμής και 9ης γραμμής να
διασχίσει τη μελλοντική παράκαμψη του
Μπράντφορντ. Το έργο θα περιλαμβάνει
επίσης τη διεύρυνση του County Road 4
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από δύο σε τέσσερις λωρίδες.
«Το Gridlock κάνει τη ζωή πιο δύσκολη για
τις επιχειρήσεις και τους αγρότες του Οντάριο που βασίζονται σε ένα ισχυρό δίκτυο
αυτοκινητοδρόμων για να φέρουν τα προϊόντα τους στην αγορά γρήγορα», δήλωσε η
Caroline Mulroney, Υπουργός Μεταφορών.
«Αυτό το σημαντικό ορόσημο μας φέρνει
ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στην κατασκευή
της παράκαμψης του Μπράντφορντ, βελτιώνοντας την οικονομική παραγωγικότητα
και εξαλείφοντας το αδιέξοδο που μας βλάπτει όλους».
Για την προώθηση της αποτελεσματικότητας μεταξύ του έργου Bradford Bypass και
των σχεδιαζόμενων εργασιών επέκτασης
του County of Simcoe στο County Road 4,
έχει συναφθεί συμφωνία για τον καλύτερο
συντονισμό της κατασκευαστικής προσέγγισης, η οποία θα εξοικονομήσει δολάρια
από τους φορολογούμενους και θα βελτιστοποιήσει το έργο που απαιτείται για τη
βελτίωση του αδιεξόδου και τη μείωση του
κινδύνου των καθυστερήσεων κατασκευής.

Ημέρα Μνήμης 2022 Remembrance Day 2022
Από τις 5 έως τις 11 Νοεμβρίου τιμούμε αυτούς που
έχουν υπηρετήσει τον Καναδά, στο παρελθόν και
στο παρόν, σε περιόδους
πολέμου, στρατιωτικών συγκρούσεων και ειρήνης. Η Ημέρα Μνήμης
τιμάται την 11η Νοεμβρίου κάθε έτους και
σηματοδοτεί το τέλος του Α Παγκοσμίου
Πολέμου το 1918. Η πρόθεση της ημέρας
είναι να θυμηθούμε τους πεσόντες του «Μεγάλου Πολέμου». Στις 11:00 π.μ. 11 Νοεμβρίου 1918, «την ενδέκατη ώρα, της ενδέκατης μέρας, του ενδέκατου μήνα» αποτελεί
την χρονική στιγμή έναρξης της συνθήκης
ανακωχής των συμμάχων με τη Γερμανία
της Κομπιέν (Compiègne), όπου έληξε και
επίσημα ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Η επέτειος εορτάζεται με κατάθεση στεφάνου στο μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από
ανώτατους εκπροσώπους των αρχών και
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κατά παράδοση με δύο λεπτών σιγή που
αρχίζει στις 11:00 π.μ. της 11ης Νοεμβρίου,
για να δοθεί φόρος τιμής στα 20 εκατομμύρια νεκρούς του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η κόκκινη παπαρούνα υιοθετήθηκε
σαν σύμβολο της Remembrance Day, λόγω
του ποιήματος «In Flanders Fields» (1915)
του Καναδού ποιητή John McCrae, ο οποίος πολέμησε στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο
μύθος θέλει τα πεδία των μαχών στην ευρύτερη περιοχή της Φλαμανδίας, στο Βέλγιο,
να γεμίζουν με ανθισμένες παπαρούνες με
το τέλος των εχθροπραξιών. Είναι γνωστό
άλλωστε στην Αγγλία το ποίημα «Στα λιβάδια της Φλάνδρας» («Ιn Flanders field»),
που έγραψε το 1915 ο υπολοχαγός Τζον
ΜακΚρέι, προς τιμήν ενός φίλου του που
σκοτώθηκε στη μάχη, και αναφέρεται στις
παπαρούνες που άνθισαν εκείνο το Μάη,
στο μέτωπο. Ο ΜακΚρέι πρόσεξε τότε πως
οι παπαρούνες ήταν το πρώτο άνθος

αύξηση 45% από τον Σεπτέμβριο του 2021
και ένα άλμα 7% από τον Αύγουστο.
Ο χρόνος που απαιτείται για την αποφόρτωση ασθενών από ένα ασθενοφόρο αυξήθηκε επίσης από μήνα σε μήνα και από
χρόνο σε χρόνο.
Τον Σεπτέμβριο, η πλειονότητα των ασθενών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με
ασθενοφόρο αναγκάστηκαν να περιμένουν
έως και 90 λεπτά για να αποφορτωθούν.
Αυτό ήταν μια αύξηση 52,5 % σε σχέση με
το 2021 και μια αύξηση 8% σε σύγκριση με
τον Αύγουστο.
«Είναι ένα νέο προηγούμενο σε μηνιαία
βάση», δήλωσε ο Δρ Adil Shamji, ο Φιλελεύθερος MPP που έλαβε τα δεδομένα. «(Οι
γιατροί) δεν έχουν ξαναδεί κάτι παρόμοιο,
ούτε καν από κοντά».
Η έκθεση οριστικοποιήθηκε την 1η Νοεμβρίου για το Ontario Health, τη γραφειοκρατία υγειονομικής περίθαλψης της επαρχίας και παρέχει στιγμιότυπα στα τμήματα
επειγόντων περιστατικών και στους κόλπους ασθενοφόρων κατά τη διάρκεια του
Σεπτεμβρίου.
Στο συνέδριο της Ένωσης Δήμων του Οντάριο στην Οτάβα, για παράδειγμα, η Τζόουνς
είπε ότι θα επεκτείνει ένα πρόγραμμα που
επιτρέπει στους παραϊατρικούς να αποφεύγουν να πηγαίνουν ασθενείς στα επείγοντα
σε κάθε κλήση», είπε.
«Αντίθετα, καθοδηγούμενη από τα καλύτερα στοιχεία και τις επιτυχίες άλλων δικαιοδοσιών, η κυβέρνησή μας θα λάβει τολμηρά μέτρα που δίνουν προτεραιότητα στους
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ασθενείς και την υγειονομική περίθαλψή
τους πάνω από όλα».
Η κυβέρνηση Ford εισήγαγε επίσης ένα
αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση νοσοκομειακών κρεβατιών που
επέτρεπε στα νοσοκομεία να μεταφέρουν
ασθενείς με εναλλακτικό επίπεδο περίθαλψης σε ένα σπίτι μακροχρόνιας φροντίδας
που δεν επιλέγουν ή να τους χρεώνουν για
την παραμονή τους στο νοσοκομείο. Η έκθεση υποδηλώνει ότι τα νέα μέτρα απέτυχαν
να έχουν άμεσο αντίκτυπο και να ανακόψουν τη διολίσθηση της φθίνουσας κατάστασης στα νοσοκομεία.
Τον Σεπτέμβριο, μετά την αρχική αξιολόγηση με νοσηλεύτρια διαλογής, η πλειονότητα
των ασθενών πέρασαν έως και 45,2 ώρες
στο τμήμα επειγόντων περιμένοντας να εισαχθούν στο νοσοκομείο.
Αυτός ο χρόνος αναμονής είναι αύξηση 1,1
ώρας σε σύγκριση με τον Αύγουστο.
Οι ασθενείς περίμεναν επίσης κατά μέσο
όρο περίπου μία ώρα περισσότερο για να
μεταφερθούν σε νοσοκομειακό κρεβάτι 34,9 ώρες - σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα.

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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Ο ελληνικός στρατός (Τμήμα Στρατιάς Κοζάνης και Ομάδα Κέντρου κινήθηκαν προς Βορρά
στις 12 Νοεμβρίου (30 Οκτωβρίου με το Παλιό Ημερολόγιο) και μέχρι τις 19 είχαν φτάσει
στο Αμυνταίο και την Άρνισσα. Στο μεταξύ, ο σερβικός στρατός κατόρθωσε να καταλάβει
το Μοναστήρι προκαλώντας υποχώρηση της τουρκικής φρουράς που με πλήθος φυγάδων
διέρρεε προς το Νότο. Μαζί τους κινήθηκαν και πολλοί Αλβανοί άτακτοι που οπλισμένοι
προκαλούσαν πράξεις τρομοκρατίας του τουρκικού και ελληνικού πληθυσμού στις περιοχές της Φλώρινας και στα γύρω χωριά. Η κατάσταση αυτή έκανε τους Τούρκους, που
είχαν την πλειοψηφία στην πόλη να έρθουν σε επαφή με τους Έλληνες προκρίτους και
τον Μητροπολίτη προτρέποντάς τους να μεσολαβήσουν για να παραδοθεί η πόλη στον
ελληνικό στρατό για προστασία και αποκατάσταση της τάξης. Οι Έλληνες της πόλης, αν
και δύσπιστοι αρχικά, έστειλαν μήνυμα στον ελληνικό στρατό καλώντας τον να απελευθερώσει την Φλώρινα.

Η Φλώρινα γιόρτασε την 110η επέτειο των Ελευθερίων της

Την 110η επέτειο των Ελευθερίων της από τον τουρκικό ζυγό γιόρτασε σήμερα, τη Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022, η Φλώρινα.
Νωρίς το πρωί, ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Βασίλης Γιαννάκης παρέδωσε τη
σημαία σε Αξιωματικούς του Στρατού και της Αστυνομίας και σε αντιπροσωπείες Μακεδονομάχων και Εφέδρων Αξιωματικών, προκειμένου να γίνει
η έπαρση στην κεντρική πλατεία.
Ακολούθως, στον ιστορικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου τελέστηκε επίσημη
Γιάννης
Κακαγιάννης Δοξολογία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φλωρίνης,
Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Θεοκλήτου.
Αμέσως μετά, στο χώρο του μνημείου της πλατείας Γεωργίου Μόδη, τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησαν κατάθεση στεφάνων και η ανάκρουση του
Εθνικού Ύμνου.
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με την καθιερωμένη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση
στην Λεωφόρο Μακεδονομάχων.
Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Παναγιώτης
Θεοδωρικάκος.
Την παραμονή της επετείου, Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση, όπου τον πανηγυρικό εκφώνησε η φιλόλογος κα Ευαγγελία Ρίζου, ενώ στο καλλιτεχνικό μέρος εμφανίστηκε η χορωδία του 1ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας, υπό τη διεύθυνση
του κ. Δημήτρη Παπαδόπουλου.
Το ιστορικό
Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και τις εκεί εορταστικές εκδηλώσεις, οι εξελίξεις
στα πολεμικά μέτωπα στη Θράκη και στη Μακεδονία επέβαλαν στην κουρασμένη Στρατιά
Θεσσαλίας να ενεργοποιηθεί ξανά. Οι Σέρβοι είχαν ξεκινήσει την κάθοδό τους προς το νότο
ενώ οι Βούλγαροι ενίσχυαν την παρουσία τους στην κοιλάδα του Αξιού και πίεζαν ήδη προς
την Κωνσταντινούπολη.
Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις, το επιτελείου του αρχιστρατήγου, διαδόχου Κωνσταντίνου,
συμβούλευσε την ενίσχυση των θέσεων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, την συνέχιση της
προέλασης προς Βορρά και την εκμετάλλευση του κενού εξουσίας στα θρακικά παράλια
και στα νησιά, όπου οι τουρκικές δυνάμεις αποσύρονταν και οι βουλγαρικές δεν είχαν καλύψει ακόμη. Η Στρατιά χωρίστηκε σε τρία τμήματα:
1. Το Τμήμα Στρατιάς Κοζάνης (V Μεραρχία Πεζικού, απόσπασμα Ευζώνων Γεννάδη,
διλοχία του 20ού Συντάγματος Πεζικού και ΙΙΙ τάγμα/24ου Συντάγματος Πεζοναυτών)
θα παρέμενε στην περιοχή της Κοζάνης.
2. Η Ομάδα Κέντρου, ο όγκος της Στρατιάς (I, III, IV, VI MΠ και το επιτελείο της Ταξιαρχίας
Ιππικού με μόνον το 1ο Σύνταγμα Ιππικού) θα συνέχιζε την προέλαση προς την περιοχή του Μοναστηρίου, όπως
ήταν το αρχικό σχέδιο του
διαδόχου από τον Οκτώβριο. Το σχέδιο προέβλεπε
συγκέντρωση στην περιοχή
της Έδεσσας και κατόπιν
απελευθέρωση της πόλης
της ΦΛώρινας, σημεντικού
κέντρου επικοινωνιών πριν
συνεχίσει προς Μοναστήρι.
3.
Η Δεξιά Ομάδα (ΙΙ,
VI ΜΠ, απόσπασμα Ευζώνων Κωνσταντινόπουλου
και σύνταγμα Ιππικού) θα
παρέμενε στη Θεσσαλονίκη
και θα αναλάμβανε την οργάνωση και προστασία των
περιχώρων της.

Το μήνυμα παραδόθηκε στον στρατηγό Γεννάδη στο Αμυνταίο:
«Κύριε Διοικητά των Ελληνικών στρατευμάτων, σας γνωστοποιώ ότι οι φίλοι και σύμμαχοι
Σέρβοι κατέλαβαν το Μοναστήρι και προχωρούν προς την Φλώριναν. Οι Τούρκοι της Φλωρίνης παρακαλούν να σπεύση ο Ελληνικός στρατός να καταλάβη την πόλιν μετά των συμμάχων Σέρβων και δεν θα φέρουν ουδεμίαν αντίστασιν, ούτε τον υποχωρούντα Τουρκικόν
στρατόν θα αφήσουν να αντισταθή».
Ο ελληνικός στρατός λαμβάνοντας γνώση των παραπάνω κινήθηκε για άλλη μια φορά
και στις 7/19 Νοεμβρίου εισήλθε στην πόλη της Φλώρινας επιλαρχία του 1ου Συντάγματος Ιππικού, που αφού προσπέρασε την VΙ MΠ, κατέλβε τους σιδηροδρομικούς σταθμούς
Βεύης και Φλώρινας με σημαντικό αριθμό λαφύρων, 12 ατμομηχανών και 300 βαγονιών
καθώς και εκατοντάδες Τούρκους αιχμαλώτους, που συμπτύσσονταν από το Μοναστήρι
ανοίγοντας το δρόμο για το κύριο σώμα του στρατού. Την επομένη, ο διάδοχος Κωνσταντίνος εισήλθε με τη συνοδεία του πεζικού εν μέσω ενθουσιώδους υποδοχής Τούρκων και
Ελλήνων.
Λίγο αργότερα, έφτασε στην πόλη και ίλη σερβικού ιππικού που ζήτησε να διανυκτερεύσει στην Φλώρινα. Οι ελληνικές στρατιωτικές αρχές έδωσαν την άδεια αλλά την επομένη
οι Σέρβοι αξιωματικοί ήγειραν αξιώσεις ανάλογες των Βουλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Το
σκηνικό έδειχνε έτοιμο να επαναληφθεί αλλά διευθετήθηκε αναίμακτα αυτή τη φορά. Οι
Σέρβοι είχαν τον νου τους πάντα στην αυστρουγγρική στρατιωτική επέμβαση στα νώτα
τους και η απομάκρυνση και φθορά του στρατού τους είχε αρχίσει να γίνεται αισθητή. Με
αλληλογραφία μεταξύ Κωνσταντίνου και πρίγκηπα Αλεξάνδρου Καραγεώργιβιτς, διοικητή της 1ης σερβικής Στρατιάς, οι Σέρβοι απέσυραν τις δυνάμεις τους από την περιοχή
αναγνωρίζοντας την ελληνική κυριαρχία. Ο ελληνικός στρατός συνέχισε τις επιχειρήσεις
του στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας απωθώντας τα τουρκικά τμήματα πέρα από το
υψίπεδο της Κορυτσάς.

«Δεν θα με σύρουν επαγγελματίες εκβιαστές»

«Ντροπή και αίσχος να κατηγορούμαι με ψέματα άνευ αποδείξεων»
Υψηλούς τόνους, σκληρούς χαρακτηρισμούς
και ξεκάθαρα μηνύματα περιείχε η συνέντευξη
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον
ANT1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Μεγάλο μέρος της συνέντευξης αναλώθηκε στις
πρόσφατες αποκαλύψεις για την υπόθεση των
υποκλοπών αλλά και στις παρενέργειές της στο
πολιτικό σύστημα. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο
για απίστευτα ψέματα χωρίς κανένα αποδεικτικό
στοιχείο και διασύνδεση με την κυβέρνηση και
τον ίδιο, ερωτηθείς για το δημοσίευμα της εφημερίδας «Documento».
«Υπάρχει άραγε Έλληνας που να πιστεύει, που
να πιστεύει πως παρακολουθούσα τον υπουργό
Εξωτερικών και τον υπουργό Οικονομικών, χωρίς
κανένα στοιχείο και καμία απόδειξη; Αυτό είναι ντροπή και αίσχος», είπε χαρακτηριστικά
ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση να πέφτει σε αυτό το επίπεδο, ουδέποτε ισχυρίστηκα πως δεν υπάρχει παρακολούθηση και κέντρο που χειρίζεται
το κακόβουλο λογισμικό Predator, αλλά είναι πολύ διαφορετικό αυτό από το να κατηγορεί
κάποιος τον πρωθυπουργό ότι ενορχηστρώνει αυτήν την παρακολούθηση. Δεν γνωρίζω
από ποιον γίνονται οι παρακολουθήσεις, πρέπει να το μάθουμε, δεν είναι η ΕΥΠ που χειρίζεται κακόβουλα λογισμικά και εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη», τόνισε ο πρωθυπουργός.
Κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι βρίσκεται πίσω από τον Κώστα Βαξεβάνη και ότι στρατηγική
του είναι να βουλιάξει τον τόπο στον βούρκο. Τον προκάλεσε, δε, να καταθέσει πρόταση
δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, για να λάβει, όπως είπε, εκκωφαντική απάντηση.
Ερωτηθείς σχετικώς, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2023, στο τέλος της τετραετίας και διεμήνυσε πως δεν θα συρθεί σε πολιτικές εξελίξεις από επαγγελματίες εκβιαστές.
Εμφανίστηκε, δε, αισιόδοξος ότι η ΝΔ θα καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη πλην όμως
όχι μονοκομματική κυβέρνηση στις δεύτερες κάλπες και χαρακτήρισε βόμβα αστάθειας την
απλή αναλογική.
«Η κυβέρνηση δεν εκβιάζεται» Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης διεμήνυσε σε αυστηρό ύφος ότι «κάποιοι έχουν μπλέξει τους ρόλους τους, κάποιοι θεωρούν επειδή έχουν
μία ομάδα, ή επειδή ελέγχουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ή και τα δύο, ότι μπορούν
να εκβιάζουν, να υπαγορεύουν στην κυβέρνηση και να υπονομεύουν. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως οι ρόλοι του καθενός είναι απολύτως ξεκαθαρισμένοι: η κυβέρνηση έχει λαϊκή νομιμοποίηση, εκλεγόμαστε από τον λαό,
θέλουμε τους επιχειρηματίες συμμέτοχους
στην πρόοδο της χώρας, δεν είναι όμως ούτε συνεχίζεται στη σελίδα 7
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υποβολείς μας ούτε είναι φορείς των δικών τους συμφερόντων που πιέζουν την κυβέρνηση
για να γίνει το δικό τους χατίρι. Άρα το μήνυμα το οποίο στέλνω προς κάθε κατεύθυνση
είναι ότι η κυβέρνηση και εγώ ούτε δεχόμαστε πιέσεις ούτε και γινόμαστε αντικείμενα εκβιασμού και δεν απευθύνομαι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, απευθύνομαι συνολικά»,
κληθείς να απαντήσει στις αιτιάσεις της ΠΑΕ ΟΣΦΠ μετά το προχθεσινό ντέρμπι με τον
Παναθηναϊκό.

«Χωρίς δίδακτρα στις ΗΠΑ οι Έλληνες φοιτητές»

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μίλησε για τα προνόμια που προκύπτουν από
τη σπουδαία συνεργασία μεταξύ αμερικανικών και ελληνικών ΑΕΙ
Σειρά προνομίων για τους Έλληνες
φοιτητές, τους καθηγητές και τα ελληνικά πανεπιστήμια φέρνει η στενή
συνεργασία ελληνικών με φημισμένα
αμερικανικά πανεπιστήμια, τόνισε
στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, αναφέροντας, μάλιστα, ότι Έλληνες φοιτητές θα μπορούν να μεταβαίνουν στις
ΗΠΑ για σπουδές, επί αρκετούς μήνες, χωρίς να καταβάλλουν δίδακτρα.
Στον απόηχο της ανακοίνωσης από
το αμερικανικό Πανεπιστήμιο Columbia της ίδρυσης Διεθνούς Κέντρου Εκπαίδευσης στην
Αθήνα το 2023, η Νίκη Κεραμέως σημείωσε: «Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην Ελλάδα 30
κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια, όπως το Γέιλ, το Χάρβαρντ, το Columbia, το Τζονς
Χόπκινς, για να συνεργαστούν με τα δικά μας. Παραδείγματος χάρη, φανταστείτε κορυφαίο
ελληνικό ΑΕΙ, οι φοιτητές μας θα μπορούν να πάνε για ένα εξάμηνο ή και περισσότερο σε
ξένο πανεπιστήμιο στην Αμερική χωρίς δίδακτρα, δηλαδή, κάτι τελείως απλησίαστο στους
φοιτητές γίνεται απτό. Μπορεί να πλησιάζουν και τις 70.000 δολάρια τον χρόνο τα δίδακτρα
στην Αμερική», εξήγησε η υπουργός Παιδείας.
«Διπλά κοινά πτυχία»
«Όταν λέμε συνεργασίες, μιλάμε για διπλά πτυχία, κοινά πτυχία, καλοκαιρινά προγράμματα, χειμερινά προγράμματα αγγλόφωνα προγράμματα. Οι συνεργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Υπάρχουν πολλές συνεργασίες όπως του Τζονς Χόπκινς με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
για το Αλτσχάιμερ. Τα πανεπιστήμιά μας διεκδικούν πια μια πιο υψηλή θέση στις διεθνείς
κατατάξεις», είπε.
Ακόμα, η υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «με το άρθρο 16 δείτε πόσο έχουν αυξηθεί
τα αγγλόφωνα προγράμματα, η χώρα μας έχει δύο αγγλόφωνες ιατρικές. Η αγγλόφωνη
ιατρική που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη, μόνο από την πρώτη φουρνιά φοιτητών στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, θα πάρει πάνω από 4 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει καλύτερα
ΑΕΙ, καλύτερες υποδομές, καλύτερος εξοπλισμός για τους φοιτητές και τους καθηγητές».
Συστήνεται, συνέχισε η Νίκη Κεραμέως, κοινό ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα μεταξύ κορυφαίου πανεπιστημίου της Αμερικής και κορυφαίου πανεπιστημίου της Ελλάδας, δηλαδή,
συνεργασία των Ελλήνων φοιτητών με τους καλύτερους φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές
από τις ΗΠΑ.
«Θα γίνουμε εκπαιδευτικός φάρος»
Αναφερόμενη, εξάλλου, στη παρουσία του πρωθυπουργού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
για την εκδήλωση Pharos Summit 2022, η υπουργός ανέφερε ότι «παρουσιάστηκαν απτά
παραδείγματα συνεργασιών και οι εκπρόσωποι των αμερικανικών πανεπιστημίων θα επισκεφθούν τα ελληνικά ΑΕΙ ανά ομάδες, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Από εκεί που η
χώρα μας ήταν στην άκρη της Ευρώπης γίνεται πράξη το όνειρο». Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα θα γίνει φάρος εκπαιδευτικός, που θα προσελκύει φοιτητές, ερευνητές,
καθηγητές». «Η χώρα μας», πρόσθεσε η κ. Κεραμέως, «έχει τεράστιες δυνατότητες, θέλουμε ως η κυβέρνηση να τις αναδείξει για να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες στα παιδιά μας
και στους καθηγητές μας».

Οι έξι ομογενείς στη μάχη για Βουλή και Γερουσία

Τα αποτελέσματα των μεσοπρόθεσμων εκλογών στις ΗΠΑ θα επιτρέψουν στην ελληνική
ομογένεια να έχει, για ακόμη μια φορά, ισχυρή παρουσία στο Κογκρέσο και στις αρχές των
πολιτειών.
Σε όλα τα επίπεδα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης,
καθώς και σε τοπικό επίπεδο, πολλοί ομογενείς αλλά
και φιλέλληνες πολιτικοί κατάφεραν να επανεκλεγούν
ή να εκλεγούν για πρώτη
φορά σε δημόσιο αξίωμα.
Βουλή των Αντιπροσώπων και Γερουσία
την Φλόριντα, ο Γκας Μπιλιράκης επικράτησε με
διαφορά έναντι της Δημοκρατικής Κίμπερλι Γουόκερ
και ανανέωσε τη θητεία του.
Στο 97% των εκλογικών
τμημάτων, ο κ. Μπιλιράκης
είχε συγκεντρώσει πάνω
από το 70% των ψήφων.
Στη
Νέα
Υόρκη,
η

Ρεπουμπλικανή βουλευτής, Νικόλ Μαλιωτάκη, που είχε καταγράψει οριακή νίκη δύο χρόνια
νωρίτερα, ανακηρύχθηκε νικήτρια απέναντι στον Δημοκρατικό Μαξ Ρόουζ με διαφορά 20
και πλέον εκατοστιαίων μονάδων.
Στο Μέριλαντ, ο Τζον Σαρμπάνης επανεξελέγη για μια ακόμη χρονιά στα έδρανα του
Κογκρέσου.
Ο γιος του γερουσιαστή Πολ Σαρμπάνη εκλέγεται αδιαλείπτως από το 2007, όταν έθεσε για
πρώτη φορά υποψηφιότητα.
Στο Νιου Χάμσιρ, ο Κρις Πάπας κέρδισε δύσκολη μάχη απέναντι στην Ρεπουμπλικανή
αντίπαλό του Κάρολαϊν Λέβιτ. Προεκλογικά, η επικράτηση του θεωρείτο δύσκολη: υποστηριζόταν πως επρόκειτο για μια από τις πιο ευάλωτες θέσεις των Δημοκρατικών.
Σε κάθε περίπτωση, η εκλογή του χαρακτηρίζεται κομβική για την Ελλάδα, καθώς έχει υποστηρίξει νομοθετικές πρωτοβουλίες όπως η τροπολογία για τα τουρκικά F-16.
Η Ελλάδα, όμως, αποκτά έναν ακόμη σύμμαχο στο Κογκρέσο. Πρόκειται για το γιο του
φιλέλληνα Μπομπ Μενέντεζ, του επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της
Γερουσίας, ο οποίος μοιράζεται το ίδιο όνομα με τον πατέρα του: εξελέγη στο Νιου Τζέρζι.
Αναμένονται ακόμη εξελίξεις για την Ντίνα Τάιτους, η οποία προηγείται σε έναν δύσκολο
αγώνα στην Νεβάδα στην προσπάθεια της να επανεκλεγεί για νέα θητεία.
Ο Ρεπουμπλικανός Άλεκ Σκαρλάτος δεν κατάφερε να εκλεγεί τελικά στο Όρεγκον.
Πολιτείες
Σε επίπεδο πολιτειών, ο Αλέξης Γιαννούλιας επανέρχεται δυναμικά στη δημόσια ζωή καταλαμβάνοντας το υπουργείο Εσωτερικών του Ιλινόι. Πρόκειται για πολλά υποσχόμενο Ελληνοαμερικανό, η πορεία του οποίου έχει ενδιαφέρον.
Στη Νέα Υόρκη, επανεξελέγαν στην πολιτειακή Γερουσία ο Άντριου Γουναρδής και ο Μιχάλης Γιάνναρης.
Στη Φλόριντα, ο ομογενής Δημοκρατικός υποψήφιος κυβερνήτης των Δημοκρατικών Τσάρλι Κράιστ ηττήθηκε από τον Ρεπουμπλικάνο κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις.

Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκε εντυπωσιακή σήραγγα που
μπορεί να οδηγεί στον χαμένο τάφο της Κλεοπάτρας

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια σήραγγα που κρύβεται κάτω από τον αρχαίο ναό
Taposiris Magna της Αιγύπτου και μπορεί να οδηγήσει στον χαμένο τάφο της
Κλεοπάτρας.
Αυτή η σήραγγα,
που έχει ύψος έξι
πόδια και έκταση 4.800 πόδια,
πρόκειται για ένα
«γεωμετρικό θαύμα» και λέγεται
ότι μοιάζει με το
τούνελ του Ευπαλίνου στη Σάμο,
που
θεωρείται
ένα από τα τα σημαντικότερα επιτεύγματα μηχανικής του κλασικού
κόσμου.
Η αρχαιολόγος Kathleen Martinez του Πανεπιστημίου του San Domingo, όπως αναφέρει σε
δημοσίευμα της η βρετανική εφημερίδα Daily Mail, είναι πεπεισμένη για περισσότερο από
μια δεκαετία ότι η Κλεοπάτρα και ο εραστής της Μάρκος Αντώνιος, αναπαύθηκαν μέσα
στον αρχαίο ναό Taposiris Magna της Αιγύπτου και ότι το τούνελ θα μπορούσε να είναι ο
δρόμος προς αυτήν την ανακάλυψη.
Μιλώντας στο Heritage Key, η Kathleen Martinez δήλωσε ότι υπάρχει 1% πιθανότητα η
βασίλισσα να ταφεί εκεί και αν είναι, αυτή θα είναι «η πιο σημαντική ανακάλυψη του 21ου
αιώνα». Η αρχαιολόγος εκτιμά ότι η Κλεοπάτρα είχε λεπτομερή σχέδια για να ταφούν τόσο
η ίδια, όσο και ο αγαπημένος της Μάρκος Αντώνιος, εκεί.
Εντυπωσιακά ευρήματα
Αρχαιολόγοι που εργάζονται στον αρχαίο ναό Taposiris Magna της Αιγύπτου, που βρίσκεται κοντά στην αρχαία αιγυπτιακή πρωτεύουσα της Αλεξάνδρειας, βρήκαν μια σειρά από
αγγεία κάτω από το ίζημα της λάσπης, καθώς και ένα ορθογώνιο μπλοκ από ασβεστόλιθο.
Πιστεύουν επίσης ότι τα θεμέλια του ναού είναι υποβρύχια λόγω τουλάχιστον 23 σεισμών
που έπληξαν τις αιγυπτιακές ακτές μεταξύ 320 μ.Χ. και 1303 μ.Χ.
Η αρχαιολόγος Kathleen Martinez ανακάλυψε επίσης αρκετά σημαντικά αντικείμενα μέσα
στο ναό, συμπεριλαμβανομένων νομισμάτων που έφεραν τις εικόνες και τα ονόματα της
βασίλισσας Κλεοπάτρας, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πολλών αποκεφαλισμένων αγαλμάτων, καθώς και αγάλματα της θεάς Ίσιδας.
«Η Κλεοπάτρα διαπραγματεύτηκε με τον Οκταβιανό για να της επιτρέψει να θάψει τον Μάρκο Αντώνιο στην Αίγυπτο. Ήθελε να ταφεί μαζί του γιατί ήθελε να αναπαραστήσει τον θρύλο
της Ίσιδας και του Όσιρι. Το αληθινό νόημα της λατρείας του Όσιρι είναι ότι δίνει την αθανασία. Μετά το θάνατό τους, οι θεοί θα επέτρεπαν στην Κλεοπάτρα να ζήσει με τον Αντώνιο
σε μια άλλη μορφή ύπαρξης, έτσι θα είχαν αιώνια ζωή μαζί» είχε δηλώσει η αρχαιολόγος
Kathleen Martinez, σε παλαιότερη συνέντευξή της στο National Geographic.
Η Κλεοπάτρα, ήταν η τελευταία μιας μακράς σειράς προς τους Πτολεμαίους ηγεμόνες της
Αιγύπτου. Κυβέρνησε από το 51 π.Χ. έως το 30 π.Χ. – μέχρι την ημέρα που πέθανε. Η
Κλεοπάτρα έγινε Κλεοπάτρα Ζ’, βασίλισσα της Αιγύπτου, μετά το θάνατο του πατέρα της,
Πτολεμαίου ΙΒ’, και ο αδελφός της έγινε βασιλιάς Πτολεμαίος ΙΓ’ την ίδια εποχή – τα αδέλφια
κυβέρνησαν την Αίγυπτο με τον επίσημο τίτλο του συζύγου.
Η βασίλισσα, ωστόσο, εντόπισε την οικογενειακή της καταγωγή στη μακεδονική Ελλάδα
και δεν είχε αιγυπτιακό αίμα. Για να κερδίσει υποστήριξη από τον αρχαίο αιγυπτιακό λαό, η
Κλεοπάτρα ανακηρύχθηκε επίσης κόρη του Ρε, του Αιγυπτιακού θεού του ήλιου.
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Μέσα σε 60 ημέρες θα ολοκληρώνεται
η αίτηση για τα πτυχία του εξωτερικού
Μέσα σε 60 μέρες θα ολοκληρώνει κάθε
αίτηση ο ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση πανεπιστημιακών πτυχίων του εξωτερικού,
σημείωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στο Twitter.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι μέσα σε 4 μήνες ο ΔΟΑΤΑΠ ο οποίος έχει αναβαθμιστεί,
επεξεργάστηκε όλες τις παλιές αιτήσεις
αναγνώρισης, ενώ προσέθεσε ότι τα παράβολα θα είναι μειωμένα κατά 20%.
Η ανάρτηση του πρωθυπουργού έχει ως
εξής:
"Μέσα σε 4 μήνες ο αναβαθμισμένος ΔΟΑΤΑΠ επεξεργάστηκε όλες τις παλιές αιτήσεις αναγνώρισης πανεπιστημιακών πτυχίων του εξωτερικού, απαντώντας θετικά
σε 4.000. Πλέον θα ολοκληρώνει κάθε αίτηση μέσα σε 60 μέρες, ενώ τα παράβολα
θα είναι μειωμένα κατά 20%".

who meet the above criteria.
Successful candidates will be invited to
celebrate their achievements at the Hellenic
Professionals' Gala on February 25, 2023
(event still to be confirmed).
We look forward to recognizing the
achievements of our next generation of
dentists and dental specialists!

Ο Τζάστιν Τριντό καλεσμένοςέκπληξη στο «Canada's Drag Race»
Μια guest εμφάνιση που θα
συζητηθεί πρόκειται να κάνει ο
Τζάστιν Τριντό σε σόου με drug
queens της καναδικής τηλεόρασης, όπως αποκάλυψε το trailer
του «Canada vs. the World».
Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η
εν λόγω εκπομπή αποτελεί spinoff του πολύ γνωστού franchise
«Drag Race» που δημιούργησε
πριν πολλά χρόνια ο χαρισματικός Ru Paul και συνεχίζεται να
προβάλλεται με μεγάλη επιτυχία
στις ΗΠΑ.
Ο Καναδός πρωθυπουργός θα
επισκεφθεί το πλατό του σόου και θα γνωρίσει τις διαγωνιζόμενες drag queens, δίνοντας τους ενδεχομένως κάποιες συμβουλές
για την επιτυχία.
Με την εμφάνισή του αυτή, πρόκειται να γίνει ο πρώτος ηγέτης χώρας που συμμετέχει

We are very excited to announce our
Toronto Raptors & Milwaukee Bucks outing
on Wednesday, January 4th at 7:30PM ET,
Scotiabank Arena.

Tickets will go on sale in TWO weeks
(November 23rd @ NOON). Links will be sent
via email & posted on social media.

Priority will go to our GCG Athletes &
Volunteers and will be open to the public after
24 hours.
As of right now, we will not have Pre or Postgame activities per MLSE regulations.
See you on January 4th!

Asclepius Dental Society
ADS SCHOLARSHIP - APPLY NOW!
The ADS Board of Directors is pleased
to announce that we are now accepting
applications for the 2022-2023 scholarship
cycle.
The ADS Scholarship recognizes Canadian
undergraduate and graduate dental students
of Hellenic descent, who have demonstrated
outstanding academic achievement, as well
as involvement in and commitment to the
Hellenic community.
In order to qualify for the 2022-2023
scholarship cycle, applicants must be a
Canadian citizen of Hellenic descent, a
resident of Ontario and currently enrolled
in an accredited Canadian or U.S. dental
school as either: i) an undergraduate dental
student (years 1-4) or ii) a dental resident
(general practice or graduate specialty
residency).
To request a Scholarship Application, please
email
asclepiusdentalsociety@gmail.
com. The deadline to submit completed
applications is January 31, 2023.
We kindly ask our current members to share
this post with any dental students they know

The Greek-Canadian Games

στο «Drag Race». Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η αμερικανική εκδοχή του σόου
έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν στο πλατό
της και άλλα πρόσωπα από την πολιτική,
όπως την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι και την Αλεξάντρια Οκάζιο Κορτέζ, που είχαν αναλάβει
τον ρόλο… κριτή.

Έξι ομογενείς νικητές στις
ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ
Η ελληνική ομογένεια σήκωσε
σύσσωμη σημαία καθ’ όλη τη
διάρκεια της προεκλογικής
τους καμπάνιας υποστηρίζοντας τις υποψηφιότητές τους.
Ο λόγος για τους Έλληνες και
φιλέλληνες ομογενείς, που
επανεξελέγησαν ή πρωτοεκλέχθηκαν σε ύπατα πολιτειακά αξιώματα στην άλλη
μεριά του Ατλαντικού και καταλαμβάνοντας σημαντικές
θέσεις στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.
Η Αμερικανική Βουλή και το Κογκρέσο
έχουν από χθες στα έδρανά τους μεταξύ
άλλων, την Νικόλ Μαλλιωτάκη, τον Αλέξη
Γιαννούλια, την Ελένη Κουναλάκη, τον Γκας
Μπιλιράκη, τον Τζον Σαρμπάνη και τον Κρις
Πάππας
Στις πέντε η ώρα τα χαράματα η πρώτη ελληνική νίκη γνωστοποιείται μέσα σε κλίμα
θερμών έντονων πανηγυρισμών αντίστοιχων της πολύμηνης σκληρής μάχης που
έδωσε η Νικόλ Μαλλιωτάκη έναντι του
Δημοκρατικού Μάξ Ρόουζ. Πλέον αποτελεί και τη μοναδική εκπρόσωπο της Νέας
Υόρκης στο Αμερικανικό Κογκρέσο με τους
Ρεπουμπλικάνους.
Στις επανεκλογές και μια πρωτιά … αφορά
στην Αναπληρώτρια Κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Ελένη Κουναλάκη , καθώς κατέχει
πλέον τον θώκο ως η μόνη γυναίκα που καταλαμβάνει το αξίωμα για πρώτη φορά στα
χρονικά.
Με συντριπτική πλειοψηφία και ποσοστό
που ξεπέρασε το 70% στο 97% της επικράτειας, ο Γκας Μπιλιράκης , ενισχύει την ελληνική παρουσία στο Κογκρέσο προερχόμενος απ’ την 12η Περιφέρεια της Φλόριντα
Ομοίως και στο Μέριλαντ, μεγάλη ήταν η
νίκη των Δημοκρατικών, χάρη στον ελληνοαμερικανό Τζον Σαρμπάνη, γιο του Γερουσιαστή Πολ Σαρμπάνη, που έφθασε στις 10

ποσοστιαίες μονάδες τη διαφορά απ’ την
Ρεπουμπλικανή Γιουρίπζι Μόργκαν.
Στις επανεκλογές, σπουδαία ήταν και η επικράτηση στην 1η Περιφέρεια του Νιου Χάμσάιρ του Κρις Πάππας, ενός εκ των θερμότερων πρεσβευτών των ελληνικών δικαίων
στο Κογκρέσο, έναντι Της Καρολάιν Λεβίτ.
Ο Πάππας, κατέθεσε τροπολογία σχετικά
με τα F16 ματαιώνοντας τα τουρκικά σχέδια για την πώληση και τον εκσυγχρονισμό
τους στην Τουρκία.
Στις νέες εισόδους, ο Αλέξης Γιαννούλιας ,
ενεργό μέλος της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας των ΗΠΑ, με μητέρα απ’ τα Χανιά
της Κρήτης και Καλαβρυτινό πατέρα, εξελέγη υπουργός εσωτερικών του Ιλιόνι εκεί
όπου το 2006 έχοντας την στήριξη του τότε
Γερουσιαστή Μπάρακ Ομπάμα, είχε κατέβει
ως Υπουργός Οικονομικών.
Όσο για τους φιλέλληνες στη Βουλή των
Αντιπροσώπων εισέρχεται για πρώτη
φορά, ο Ρόμπερντ Μενέντεζ Τζούνιορ, κερδίζοντας έδρα στην 8η περιφέρεια του Νιού
Τζέρσει , επανεκλέγεται ο Δημοκρατικός
βουλευτής που επανειλημμένα έχει καταγγείλει τον Ερντογάν και τις απειλές έναντι
της Ελλάδας, Φρανκ Παλόν, ενώ παίζεται κι η εκλογή της Ντίνα Τάιτους, στην 1η
περιφέρεια, που έως τώρα προηγείται στο
63% της ενσωμάτωσης έναντι του Μαρκ
Ρόμπερτσον.

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ για την
Απελευθέρωση της Θεσσαλίας
Η πρόεδρος Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Οντάριο,
Θωμαή Μαντζιούρα μαζί με το συμβούλιο της, καλούν όλους
τους Θεσσαλούς και φίλους στην ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ που θα γίνει
την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 9:30 π.μ. στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου, όπου θα τελεσθεί δέηση για την Απελευθέρωση της Θεσσαλίας! Σας προσκαλούμε μετά τη λειτουργία
στην αίθουσα της εκκλησίας για καφέ και γλυκά.
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Καναδάς: Στο 5,2% σταθερή η ανεργία,
αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας
Οι θέσεις εργασίας στον Καναδά
αυξήθηκαν απροσδόκητα ισχυρά
τον Οκτώβριο και το ποσοστό της
ανεργίας διατηρήθηκε σταθερό,
κάνοντας λίγα για να μειώσει τις
προσδοκίες ότι η υπερβολική
ζήτηση στην οικονομία αφήνει
περιθώριο στην κεντρική τράπεζα να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια για να καταπολεμήσει τον
πληθωρισμό.
Η στατιστική υπηρεσία του Καναδά ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των
ατόμων σε απασχόληση αυξήθηκε κατά
108.300 τον Οκτώβριο σε σχέση με τον
Σεπτέμβριο, ενώ το ποσοστό της ανεργίας
παρέμεινε αμετάβλητο μετά από την πτώση
στο 5,2% τον Σεπτέμβριο, σε ένα από τα
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών και μόλις 0,3% πάνω από
το ιστορικό χαμηλό του Ιουνίου και Ιουλίου.
Οι εκτιμήσεις της αγοράς έκαναν λόγο για
αύξηση 10.000 των θέσεων εργασίας και
ανεργία στο 5,2%.

Με την απασχόληση να ενισχύεται και την
ανεργία σταθερή τον Οκτώβριο, το ποσοστό
συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο
στο 64,9% αν και ήταν 0,5% χαμηλότερα
από το ιστορικό υψηλό του Φεβρουαρίου
και του Μαρτίου αυτού του έτους.
Η αύξηση των μέσων ωριαίων μισθών
παρέμεινε υψηλότερα του 5% για πέμπτο
συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο, παρουσιάζοντας αύξηση 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά
Ελληνική συμμετοχή με την ταινία: “Μία
μέρα στη Σαγκάη” (17 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου 2022)
Μετά το τέλος της πανδημίας, μπορούμε και πάλι να απολαύσουμε ξεχωριστές
Ευρωπαϊκές ταινίες στην κινηματογραφική αίθουσα. Η Ελλάδα συμμετέχει με την
ταινία του Βασίλη Ξηρού "Μία μέρα στην
Σαγκάη", που θα προβληθεί στις 19 Νοεμβρίόυ και ώρα 20:30, στο Spadina Theatre
(24 Spadina Road, Toronto).
Η ταινία είναι μία ελληνοκινεζική παραγωγή που δημιουργήθηκε επίσης με την
υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Ξηρός, ενώ
πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Μοθωναίος, Tu Hua, Feng Jiaqi και Zhang Zhen.
Η ταινία «Μια μέρα στη Σαγκάη» είναι μία
ρομαντική κομεντί που μας ταξιδεύει στην
Κίνα και μας παρουσιάζει μία κουλτούρα
πολύ διαφορετική από τη δική μας.
Η πλοκή ακολουθεί την Jinxi, μία

THE POWER OF THE PAST:
CHURCH AS TEMPLE IN MIDDLE
BYZANTINE MOSAICS

The Stavros Niarchos Foundation Centre for
Hellenic Studies at Simon Fraser University
is pleased to present Evan Freeman, an
Alexander von Humboldt Postdoctoral
Research Fellow at the University of
Regensburg.
The event will be moderated by the Director
of the Stavros Niarchos Foundation Centre
for Hellenic Studies, Dimitris Krallis.
This event will be recorded and made
available over Zoom.
Following the seminar, participants will be
invited to reconvene at a nearby restaurant
for a light meal and to continue the
conversation.
Send an email to hscomm@sfu.ca if you
have any questions or would like to register
without using Eventbrite.
EVENT DESCRIPTION
A new synthesis of church architecture
and monumental art emerged following
the Byzantine Iconoclastic period of
the eighth and ninth centuries. Domed,
centrally planned churches displaced the
basilica as the predominant church type
and tended to be built on a smaller scale,
while sophisticated monumental programs
βιολονίστα που ετοιμάζεται να μετακομίσει
στη Βιέννη για να συνεχίσει τις μουσικές
της σπουδές. Στα πρόθυρα της αναχώρησης της όμως γνωρίζει τον Πάνο, έναν αρχιτέκτονα που μόλις έχει φτάσει στη Σαγκάη,
και ο κόσμος της αναστατώνεται. Μέσα σε
μόλις μία μέρα, η σχέση τους θα περάσει
τα πάνω και τα κάτω της για να τους φέρει
κοντά σε διλήμματα που θα καθορίσουν την
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of mosaic and painted icons covered the
many curved and faceted surfaces of these
centrally planned churches. Within this new
pictorial system, episodes from salvation
history were fewer and more selective than
in pre-Iconoclastic churches, delivering a
focused vision that centered on the lives of
Christ and the Virgin and paralleled recent
theological and liturgical developments. This
talk focuses on monumental depictions of
two episodes: the Meeting of the Lord in the
Temple and the Presentation of the Virgin in
the Temple, which were celebrated as major
feasts of the Byzantine church calendar.
While both episodes were set in the Jewish
temple in Jerusalem, Middle Byzantine
art often reimagined these scenes as if
they were unfolding within contemporary
Byzantine churches with Christian altars
and other liturgical furniture. Such images
encouraged Byzantine viewers to make
mimetic connections between these ancient
episodes in the Jewish temple and their
own ritual spaces and experiences in the
present. This talk considers sources for
these images, as well as spatial and pictorial
strategies that encouraged Byzantine
viewers to engage in active, embodied ways
with these figures and events of the past.
πορεία της ζωής τους. Δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι συναντιούνται κι επηρεάζουν ο ένας τον άλλον βάζοντάς τους σε
σκέψεις. Η συνάντησή τους θα αλλάξει όλη
την κοσμοθεωρία τους καθώς περιηγούνται
μέσα στη Σαγκάη. Η ταινία έρχεται στις 24
Φεβρουαρίου για να μας συνεπάρει με ένα
ρομαντικό ταξίδι στην Κίνα.

“Αντεπίθεση” του Καναδά στην Κίνα
Καταγγελία για «επιθετική» εκλογική παρέμβαση
συνέχεια από τη σελίδα 3
εσωτερικό και στην «ψηφιακή σφαίρα»
Ως μέρος αυτής της προσπάθειας, είπε ότι
η κυβέρνηση θα επενδύσει «στην εμβάθυνση της κατανόησής μας για το πώς η Κίνα
σκέφτεται, λειτουργεί και σχεδιάζει. Πώς
ασκεί επιρροή στην περιοχή και σε όλο τον
κόσμο».
Οι βασικές πρεσβείες στο δίκτυο του Καναδά θα έχουν «ειδικούς εμπειρογνώμονες»,
είπε η υπουργός, για να εμβαθύνουν την
κατανόηση της κυβέρνησης για τους στόχους και τις προκλήσεις της Κίνας.
«Αυτό θα αποτελέσει το επίκεντρο της διπλωματικής μας προσπάθειας», είπε.
Ενώ η Joly πρόσφερε λίγες συγκεκριμένες
λεπτομέρειες για το σχέδιο και δεν είπε

πόσα χρήματα θα διατεθούν για αυτό, διαβεβαίωσε ότι η νέα προσέγγιση του Καναδά
στην Κίνα «θα περιγραφεί» στη στρατηγική Ινδο-Ειρηνικού που θα δημοσιευτεί τον
επόμενο μήνα.
«Δεν μπορούμε να έχουμε μια στρατηγική
Ινδο-Ειρηνικού χωρίς αυτήν», είπε.
Καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας της, η
Joly πρόσφερε πληροφορίες σχετικά με
την επερχόμενη στρατηγική. Για παράδειγμα, είπε ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει τις
καναδικές επιχειρήσεις που εργάζονται
στην Κίνα να «διαφοροποιήσουν και να
μετριάσουν τον κίνδυνο σε ολόκληρη την
περιοχή».
Η κυβέρνηση θα προσθέσει επίσης έναν
«εθνικό κορμό οικονομικής ασφάλειας»
στις ξένες επενδύσεις στον Καναδά — συμπεριλαμβανομένου του κρίσιμου τομέα

ορυκτών.
Η Υπουργός αναγνώρισε ότι το «απολύτως
μέγεθος» της Κίνας σημαίνει ότι ο Καναδάς
δεν μπορεί να απεμπλακεί πλήρως από
τη συναλλαγή με τη χώρα. Η συνεργασία
της κινεζικής κυβέρνησης είναι απαραίτητη, είπε, για την αντιμετώπιση ζητημάτων
όπως η παγκόσμια υγεία, η κλιματική αλλαγή και η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.
Ωστόσο, άσκησε μια έντονη κριτική στις αυξανόμενες επεκτατικές φιλοδοξίες της Κίνας
- που την έχουν δει να σφίγγει τον έλεγχο
της στο Χονγκ Κονγκ και να απειλεί την ανεξαρτησία της Ταϊβάν - καθώς και τις ευρέως
τεκμηριωμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ουιγούρων στην περιοχή Xinjiang.
«Η Κίνα είναι μια ολοένα και πιο ανατρεπτική παγκόσμια δύναμη», είπε η Joly.

«Προσπαθεί να διαμορφώσει το παγκόσμιο
περιβάλλον σε ένα πιο επιτρεπτό για συμφέροντα και αξίες που απομακρύνονται όλο
και περισσότερο από τα δικά μας».
Ο Καναδάς «πάντα» θα κάνει διάκριση μεταξύ των ενεργειών της κινεζικής κυβέρνησης, είπε, και των ενεργειών του κινεζικού
λαού. Αλλά η άνοδος της Κίνας ως παγκόσμιου παράγοντα αναγκάζει τις χώρες να
αναδιαμορφώσουν τη «στρατηγική τους
προοπτική» στην περιοχή.
«Για να το θέσω ξεκάθαρα: οι αποφάσεις
που λαμβάνονται στην περιοχή θα επηρεάσουν τις ζωές των Καναδών για γενιές»,
είπε η Joly.
«Πρέπει να είμαστε στο τραπέζι, να ενισχύσουμε το παιχνίδι μας και να αυξήσουμε την
επιρροή μας».
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Νέα δόση ηλεκτρονικών εφαρμογών
από την εφορία - Ποιες είναι
Δεκαπέντε νέες ψηφιακές εφαρμογές ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ από τον Δεκέμβριο του
2022 και έως το Φθινόπωρο του 2023 με
στόχο την εξυπηρέτηση φορολογούμενων
και επιχειρήσεων αλλά και τον περιορισμό
της φοροδιαφυγής.
Σταδιακά λοιπόν και σε διάστημα περίπου
ενός έτους η εφορία θα ελαχιστοποιήσει
τους λόγους που κάποιος χρειάζεται να
επισκεφθεί την εφορία αφού σχεδόν όλα θα
πραγματοποιούνται από τον ηλεκτρονικό
υπολογιστή με λίγα… κλικ.
Το γεγονός αυτό θα δώσει τη δυνατότητα
στη φορολογική διοίκηση να χρησιμοποιήσει το δυναμικό της στην προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής και μάλιστα
οι ελεγκτές θα διαθέτουν νέα τεχνολογικά
εργαλεία που θα οδηγούν όχι μόνο στον καταλογισμό των παραβάσεων αλλά και στην
ταχύτερη είσπραξη των φόρων και των
προστίμων.
Ιδιαίτερα σημαντική εφαρμογή είναι αυτή
της ταχύτερης επιστροφής φόρων κυρίως
του ΦΠΑ. Η εφαρμογή που θα ενεργοποιηθεί το 2023 στοχεύει στην απλοποίηση των
διαδικασιών μεταξύ των φορολογικών υπηρεσιών και των επιχειρήσεων.
Αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλες τις ψηφιακές συναλλαγές με σκοπό την περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση και την μέγιστη
δυνατή αυτοματοποίηση των επιστροφών
του ΦΠΑ.
Αν και ο χρόνος επιστροφής του ΦΠΑ έχει
μειωθεί αισθητά ωστόσο, μπορεί να μειωθεί περαιτέρω και οι επιστροφές να πραγματοποιούνται, εντός του μήνα από την
υποβολή των στοιχείων .
Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια πάταξης της φοροδιαφυγής θα αποτελέσει και
η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με
τα POS, που υπολογίζεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές Ιουνίου 2023. Το έργο όπως
αναφέρουν από τη φορολογική διοίκηση θα
ενισχύσει την διαφάνεια και θα καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή.
Οι εφαρμογές που ενεργοποιούνται το
2022
-Ανάπτυξη συστήματος αξιοποίησης καταγγελιών και πληροφοριών
-Εφαρμογή κινητών συσκευών για
σάρωση πινακίδων κυκλοφορίας και έλεγχο

ακινησίας
-Επικαιροποίηση και επέκταση της
εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων
Φόρου Κερδών από Τυχερά Παίγνια
- Επικαιροποίηση και επέκταση
της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Χρηματικής Δωρεάς/Γονικής
Παροχής
Οι εφαρμογές του 2023
-Ανάπτυξη εφαρμογής (application)
κινητών συσκευών για πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ
-Ανάπτυξη εφαρμογής μερικού επιτόπιου ελέγχου μέσω tablets (ElenxisLive).
Πρόσβαση στο προφίλ φορολογουμένου
Ψηφιακή έκδοση Σημειώματος Διαπιστώσεων Ελέγχου στους επιτόπιους ελέγχους
-Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας
πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους χωρίς
την παρεμβολή οποιοσδήποτε διοικητικής
διαδικασίας
-Ανάπτυξη διαδικτυακής Υπηρεσίας (Web Service) με πιστωτικά Ιδρύματα για
περιορισμό υπερεισπράξεων
- Διαδικασίες και ενέργειες για
την αποδοχή καρτών εξωτερικού στις
πληρωμές φορολογικών και τελωνειακών
υποχρεώσεων
-Πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα Επιστροφών φόρου. Υλοποίηση ψηφιακής διαδικασίας κεντρικών επιστροφών
φόρου εισοδήματος ΝΠ που είναι ενήμερα
, χωρίς αίτηση
-Ψηφιακή έκδοση φορολογικής
ενημερότητας σε περιπτώσεις οφειλής με
κριτήριο το προφίλ οφειλετών
-Δημιουργία πλατφόρμας ψηφιακής υποβολής δηλώσεων λοιπών φόρων
που υποβάλλονται χειρόγραφα
-Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα
πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που εκδίδονται με
χειρόγραφη διαδικασία
- Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
-Ψηφιοποίηση του φορολογικού
μητρώου. Έναρξη και μεταβολή Νομικών Οντοτήτων που δεν συστήνονται στο
ΓΕΜΗ. Διακοπή υπό ίδρυση Νομικών Οντοτήτων. Μεταβολές και διαγραφή Νομικών
Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων που
συστήνονται στο ΓΕΜΗ.

Τέλη Νοεμβρίου η συνεδρίαση της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
για τις παρακολουθήσεις
Το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου δρομολογήθηκε να διεξαχθεί στην Επιτροπή
Θεσμών και Διαφάνειας για το θέμα των
παρακολουθήσεων, η ακρόαση του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργού,
Γρηγόρη Δημητριάδη καθώς και των κ.κ Φέλιξ Μπίζιου, Γιάννη Λαβράνου και Τάλ Ντίλαν που φέρεται να σχετίζονται με τις εταιρείες Krikel και Intellexa και έχουν σχέση με
το παράνομο λογισμικό Predator.
Το θέμα της ακρόασης των παραπάνω

προσώπων στην Επιτροπή Θεσμών και
Διαφάνειας, σύμφωνα με πληροφορίες, τέθηκε σήμερα και στην Διάσκεψη των Προέδρων όπου δρομολογήθηκε για το τρίτο
δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Τα σχετικά αιτήματα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας είχαν κατατεθεί από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ συμπληρώνοντας έτσι κατά
τον Κανονισμό της Βουλής τον απαιτούμενο
αριθμό των 2/5 για τη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής
με αυτή την ημερήσια διάταξη.

Τ. Θεοδωρικάκος: Έμπρακτη
προτεραιότητα η ασφάλεια Τέλος σε κάθε άβατο ανομίας
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανταποκρινόμενος
στην πρόσκληση του Γραμματέα της Κ.Ο
της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Μπούγα,
παρουσίασε σήμερα στους βουλευτές του
Κόμματος, το έργο και τις προτεραιότητες
της Κυβέρνησης στο κρίσιμο τομέα της
ασφάλειας. "Η εθνική πολιτική ασφάλειας που ακολουθούμε φέρνει αποτελέσματα, καθώς έχουμε μείωση της χαμηλής και
μεσαίας εγκληματικότητας, που αφορά
στην ελληνική οικογένεια", τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και παρουσίασε συγκεκριμένα
στοιχεία:
- Κλοπές και διαρρήξεις (8μηνο 2019 –
8μηνο 2022) μείωση 16,31% - Κλοπές
τροχοφόρων (8μηνο 2019 – 8μηνο 2022)
μείωση 17,20% - Ληστείες (8μηνο 2019 –
8μηνο 2022) μείωση 35,29%
Η σύγκριση γίνεται με το 2019, καθώς κατά
την περίοδο της πανδημίας που ακολούθησε υπήρξε πολύμηνη καραντίνα.
Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό ο
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ενημέρωσε τους βουλευτές της ΝΔ ότι "το πρώτο 10μηνο αυτού έτους, αποτρέψαμε στον
Έβρο πάνω 230.000 χιλιάδες παράνομους
μετανάστες και η ΕΛΑΣ συνέλαβε 1.250 διακινητές". "Με το Σχέδιο "Ακρίτας” θωρακίζουμε τα σύνορά μας", είπε χαρακτηριστικά.
"Είμαστε δίπλα στους αστυνομικούς μας,
δημιουργούμε μια Αστυνομία σύγχρονη,
αποτελεσματική και φιλική" τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και σημείωσε ότι "ενισχύσαμε την ΕΛΑΣ την τελευταία 3ετια με 6500
νέους αστυνομικούς και 5000 οχήματα και
μοτοσυκλέτες. Σε ένα πρόγραμμα αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής ύψους

95 εκ. ευρώ".
"Έχουμε αποδείξει με πράξεις ότι η ασφάλεια είναι απόλυτη προτεραιότητα. Γιατί
είναι προϋπόθεση της κοινωνικής συνοχής. Γιατί Δημοκρατία χωρίς ασφάλεια δεν
υπάρχει" τόνισε ο Υπουργός Προστασίας
του Πολίτη και προσέθεσε: "Η σημερινή Ελλάδα είναι μια ισχυρή χώρα. Αλλά είναι και
μια ασφαλής χώρα. Και το μήνυμα αυτό το
εκπέμπουμε διεθνώς σε όλα τα επίπεδα".
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι βουλευτές -στο σύνολό τους- εξέφρασαν την
ικανοποίησή τους για το έργο που έχει
επιτευχθεί από την πολιτική και φυσική
ηγεσία του Υπουργείου, επισημαίνοντας
ότι "έχει ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας
των πολιτών". Επίσης, τα μέλη της Κ.Ο της
Νέας Δημοκρατίας έθεσαν στον κ. Θεοδωρικάκο θέματα που αφορούν στις υποδομές της Αστυνομίας στις περιφέρειες που
εκλέγονται.
Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε
στην αίθουσα της Γερουσίας συμμετείχαν
ο Υφυπουργός, Ελευθέριος Οικονόμου,
και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίας Τάξης,
Μιχαήλ Καραμαλάκης. Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ερωτήματα έθεσαν 16
βουλευτές, ενώ τη συνεδρίαση παρακολούθησαν δια ζώσης και διαδικτυακά 65
βουλευτές.

Αύξηση των καταγγελιών για
τους «μαϊμού» μεσίτες
Την αύξηση των καταγγελιών για την παρείσφρηση «μαϊμού» μεσιτών στην αγορά
του Real Estate τονίζει σε ανακοίνωσή του
ο Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων
Αθηνών-Αττικής πως «πληθαίνουν οι καταγγελίες σε μέλη του συλλόγου μας πως
στην αγορά του Real Estate έχουν παρεισφρήσει δήθεν μεσίτες που όχι μόνο ζητούν αμοιβές που δεν τις δικαιούνται αλλά
θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και τη νομιμότητα
μιας αγοραπωλησίας».
Και επισημαίνουν: «Θέλοντας να προστατεύσουμε τους υποψήφιους αγοραστές ή
ενοικιαστές αλλά και τους ιδιοκτήτες θεωρούμε υποχρέωσή μας να παραθέσουμε ορισμένες οδηγίες – χρήσιμες κινήσεις
που αποδεικνύουν εάν έχετε να κάνετε με
πραγματικό μεσίτη ή με κάποιον απατεώνα,
που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα
λειτουργήσει αντιεπαγγελματικά ενώ στη
χειρότερη μπορεί να σας οδηγήσει στην
απώλεια μεγάλου ή και μικρού χρηματικού
ποσού».
«Ο επαγγελματίας μεσίτης εκτός από τον
ΑΦΜ διαθέτει και τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό
Εμπορικό Μητρώο) τον οποίο καλό θα ήταν
να τον ζητήσετε πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή», συνεχίζουν.
Ενώ καταλήγουν: «Στην περίπτωση που

δεν το πράξετε εξ αρχής τότε όταν υπογράψετε την εντολή ανάθεσης ο μεσίτης – εάν
φυσικά είναι απολύτως νόμιμος – θα πρέπει
να βάλει την σφραγίδα του στην οποία αναφέρεται ρητά ο ΑΦΜ και ο Γ.ΕΜ.Η.
Επίσης χιλιάδες μεσίτες μέλη του ΣΜΑΣΑΑ
μας διαθέτουν την ταυτότητα του Συλλόγου
μας, που αποδεικνύει πως είναι νόμιμοι
μεσίτες, ωστόσο η κατοχή της ταυτότητας
ΔΕΝ είναι υποχρεωτική όπως τα άλλα δύο
στοιχεία που προαναφέραμε.
Στην περίπτωση που οι πολίτες έχουν την
οποιαδήποτε αμφιβολία για το εάν και κατά
πόσο είναι νόμιμος και πραγματικός ο άνθρωπος που έχουν επιλέξει για μεσίτη,
μπορούν να απευθύνονται και στα τηλέφωνα του Συλλόγου μας για περισσότερες
οδηγίες».
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Ευνοϊκές ρυθμίσεις για χρέη
και ασφαλιστικές εισφορές
Θέμα ημερών είναι η κατάθεση στη Βουλή του μίνι ασφαλιστικού νομοσχεδίου με
το οποίο, μεταξύ άλλων, θεσπίζεται η παραγραφή χρεών προς το ΚΕΑΟ σε βάθος
10αετίας, ενώ διπλασιάζονται σε 24 οι δόσεις της ρύθμισης οφειλών
Στις αλλαγές της «τελευταίας στιγμής» συγκαταλέγεται ειδική διάταξη για τη χορήγηση της αύξησης στις κύριες συντάξεις, με
το ποσοστό να προκύπτει από το 50% του
αθροίσματος πληθωρισμού και ανάπτυξης
του 2022. Η αύξηση θα καταβληθεί από
1ης.1.23, σύμφωνα με τις προβλέψεις για
πληθωρισμό και ΑΕΠ που θα περιέχονται
στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2023 και μέσα στο επόμενο έτος
θα γίνει ο απαραίτητος συμψηφισμός.
Παράλληλα, από τις υπόλοιπες διατάξεις
του σχεδίου νόμου ξεχωρίζουν οι εξής
παρεμβάσεις:
– Παραγραφή χρεών: Ο χρόνος
παραγραφής των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ
μειώνεται από τα 20 στα 10 έτη. Η διάταξη ορίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν θα χάσουν
τον χρόνο ασφάλισης που αντιστοιχεί στα
όποια χρέη πρόκειται να παραγραφούν. Με
ξεχωριστή υπουργική απόφαση θα αποσαφηνίζεται πλήρως η διαδικασία παραγραφής, για την οποία θα απαιτείται η υποβολή
σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους. Επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίζεται τι
θα συμβεί με τους εργαζόμενους που διεκδικούν διά της δικαστικής οδού ένσημα που
ενδεχόμενα να παραγραφούν στο μέλλον.
– Πάγια Ρύθμιση: Δίνεται η δυνατότητα αύξησης των δόσεων ρύθμισης οφειλής προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε 24 από
12 δόσεις, αλλά με επιτόκιο 5,95%, δηλαδή αυξημένο κατά μία ποσοστιαία μονάδα
σε σχέση με τη δωδεκάμηνη ρύθμιση. Θα
πρέπει η διάταξη να ξεκαθαρίζει αν η εκκίνηση υποβολής αιτήσεων ένταξης στις νέες
δόσεις θα πραγματοποιείται άμεσα, με την
ψήφιση του νόμου, ή αν θα απαιτείται η έκδοση ειδικής εγκυκλίου. Επίσης, θα πρέπει
να γίνει πιο σαφές αν η αύξηση των δόσεων

μπορεί να αξιοποιηθεί και από όσους έχουν
ήδη ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση των 12
δόσεων.
– Έκτακτη οικονομική ενίσχυση:
Θα είναι ύψους 250 ευρώ και θα δοθεί τον
Δεκέμβριο στους οικονομικά ασθενέστερους, με οικογενειακό εισόδημα έως 16.200
ευρώ.
– Μετατροπή συμβάσεων: Θα παρέχεται το δικαίωμα σε όσες επιχειρήσεις το
επιθυμούν, εάν έχουν συμβάσεις μερικής
απασχόλησης σε ποσοστό άνω του 50%
να τις μετατρέψουν σε πλήρη και θα επιδοτούνται με έκπτωση 40% στις ασφαλιστικές
εισφορές.
– Όρια ηλικίας Δημόσιο: Όσοι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα έτη 2010, 2011 και
2012 (με 25 χρόνια συμπληρωμένης υπηρεσίας μέχρι τότε), έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με μειωμένο όριο ηλικίας έως και
την 31η Δεκεμβρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, συνταξιοδοτούνται μόλις συμπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους.
– Επικουρικές συντάξεις: Έχει ήδη
θεσπιστεί (με το Ν. 4623/2019) ανώτατο
όριο του συνολικού ακαθάριστου ποσού
της μηνιαίας κύριας σύνταξης. Με τη ρύθμιση θεσπίζεται αντίστοιχο όριο και για το συνολικό ακαθάριστο ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης, που ανέρχεται στα 6/20
του πλαφόν της κύριας σύνταξης (1.382,40
ευρώ τον μήνα).
– Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων
Υπαλλήλων: Καταργείται η ειδική εισφορά
1% των ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ, που έχει
ως αποτέλεσμα, από την 1η Ιανουαρίου
2023, να αυξηθεί αντίστοιχα ο καθαρός μισθός όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο.
Πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν η κατάργηση
αφορά και τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων
Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
– Μάχιμη πενταετία: Επεκτείνεται
σε όλους τους ένστολους το δικαίωμα της
«μάχιμης πενταετίας», δηλαδή της αναγνώρισης έως και πέντε επιπλέον ετών
ασφάλισης, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες
εισφορές.

Βροντερό παρών στην παλλαϊκή
κινητοποίηση κατά της ακρίβειας
Με τις τιμές σε ενέργεια, καύσιμα και ράφια
σούπερ μάρκετ να σφίγγουν επικίνδυνα το
ζωνάρι του καταναλωτή, την ώρα που στη
συντριπτική τους πλειονότητα μισθοί και
συντάξεις παραμένουν καθηλωμένοι στα
κατώτατα χαμηλά Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Ευρωζώνης και δυτικού κόσμου γενικά,
χιλιάδες κόσμου ξεχύθηκε το πρωί της Τετάρτης 9 Νοεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας,
της Θεσσαλονίκης και δεκάδων άλλων ελληνικών πόλεων, με ένα βασικό αίτημα: να
μπει φρένο στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμμετείχαν με ογκώδη μπλοκ στις διαδηλώσεις
που οργανώθηκαν στο πλαίσιο της 24ωρης
πανελλαδικής κινητοποίησης που κήρυξαν
η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με αιχμή του δόρατος τη λήψη
μέτρων για την ακρίβεια ενόψει του χειμώνα.
Εκατοντάδες εργατικά κέντρα, σωματεία και
συνδικάτα κατέκλυσαν κεντρικούς δρόμους
στην πρωτεύουσα, σε μεγαλουπόλεις και

σε κάθε γωνιά της χώρας προκειμένου να
διατρανώσουν την εναντίωσή τους στο επίμονο κύμα ακρίβειας, τον αχαλίνωτο πληθωρισμό και την κυβερνητική ανεπάρκεια,
εξαιτίας της οποίας εκατομμύρια εργαζόμενοι, νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται
σε συνθήκες αδιεξόδου για την επόμενη
μέρα, αδυνατώντας να τα βγάλουν πέρα με
τα πετσοκομμένα από την κρίση εισοδήματα που λαμβάνουν.
Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν χιλιάδες
απεργοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα,
αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες, φοιτητές, μαθητές και συνταξιούχοι.
Το «παρών» έδωσαν και οι εργάτες απεργοί
της ΛΑΡΚΟ και με το σύνθημα «Η ΛΑΡΚΟ
ανήκει στους εργάτες και όχι στα παράσιτα
τους κεφαλαιοκράτες» ενώθηκαν με τους
υπόλοιπους απεργούς έξω από το υπουργείο Οικονομικών.
Για τις μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών κάνουν λόγο οι
διοργανωτές.

Μέχρι πότε ισχύει το χάρτινο δίπλωμα
– Πώς να το αντικαταστήσω
Το ροζ τρίπτυχο δίπλωμα οδήγησης έχει
συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης και δεν
προορίζεται για χρήση στο εξωτερικό. Στην
χώρα μας συναντάμε δύο ειδών διπλώματα
οδήγησης. Το έντυπο ροζ τρίπτυχο και το
νέο πανευρωπαϊκού τύπου που είναι πλαστικοποιημένο σε μορφή κάρτας. Το παλιό
ροζ δίπλωμα οδήγησης έχει ισχύ μέχρι τις
19 Ιανουαρίου του 2033 και μέχρι το 65ο
έτος ηλικίας του οδηγού, ενώ το νεότερο τύπου κάρτας διαρκεί για 15 χρόνια από την
έκδοσή του. Εννοείται ότι και οι δύο τύποι
διπλωμάτων μπορεί να λήγουν νωρίτερα
για λόγους υγείας ή επαγγελματικής χρήσης, οπότε εάν προβλέπεται μπορείτε να
προχωρήσετε σε ανανέωση ή αναθεώρηση.
Σε σχέση με το ροζ τρίπτυχο δίπλωμα οδήγησης, το νέο τύπου κάρτας έχει πολλές δικλείδες ασφαλείας που το προφυλάσσουν
από πλαστογραφία, ενώ ευνοεί την χρήση
του στο εξωτερικό διότι αναγράφονται τα
στοιχεία του κατόχου και με λατινικούς χαρακτήρες. Επιπλέον, φέρει μοναδικό αύξοντα αριθμό στην πίσω όψη με τον οποίο
αναζητείται από τις διωκτικές αρχές σε περίπτωση κλοπής. Το νέου τύπου δίπλωμα
οδήγησης έχει χρονική διάρκεια 15 ετών
για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, Β1 και
ΒΕ. Μετά τα 15 χρόνια θα πρέπει να γίνεται
συνεχής ανανέωση, κάθε 15 χρόνια, μέχρις
ότου ο οδηγός συμπληρώσει το 65ο έτος
της ηλικίας του. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες C, CΕ, C1, C1Ε, D, DΕ, D1 και D1Ε το
νέο δίπλωμα οδήγησης ισχύει για 5 χρόνια.
Ομοίως, ο οδηγός θα πρέπει να ανανεώνει

κάθε 5 χρόνια το δίπλωμα του έως ότου
κλείσει τα 65 χρόνια. Από την συμπλήρωση
της ηλικίας των 65 ετών και μετά, για όλες
τις κατηγορίες διπλωμάτων, η ισχύς τους
δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 3 χρόνια από
την ημέρα της επιτυχούς εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς για την χορήγηση
οποιασδήποτε κατηγορίας ή από την ημέρα
της ανανέωσης της κατηγορίας, ανάλογα
την περίπτωση.
Αν το παλιό δίπλωμα είναι φθαρμένο ή έχουν
αλλαχτεί κάποια στοιχεία τότε ακολουθείται
η διαδικασία της έκδοσης αντιγράφου διπλώματος οδήγησης. Για την αντικατάσταση του παλιού ροζ διπλώματος με ένα νέου
τύπου θα πρέπει να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην οικεία Περιφέρεια
του τόπου κατοικίας ή στο Κ.Ε.Π. της γειτονιάς σας ή ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: Αίτηση
αλλαγής παλιού διπλώματος Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος
ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά διαστάσεων
4x6 εκ. Ένα e-παράβολο των 30 ευρώ για
την εκτύπωση του νέου διπλώματος

Υποκλοπές: Η Βουλή καλεί σε ακρόαση
τους εμπόρους του Predator
Ένα σημαντικό βήμα πίσω φαίνεται να κάνει η κυβέρνηση για τις υποκλοπές αναγνωρίζοντας ουσιαστικά ότι οι μέχρι σήμερα
απαντήσεις που έδινε στο θέμα και ο όλος
χειρισμός από τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο δεν είναι καθόλου πειστικές.
Οι εταιρείες Krikel και Intellexa
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μετά την κατακραυγή που έχουν προκαλέσει τα τελευταία δημοσιεύματα με αποκορύφωμα ολόκληρη λίστα με υπουργούς και κορυφαία
στελέχη της ΝΔ που φέρονται να παρακολουθούνταν μέσω Predator, η Διάσκεψη
των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε να
κληθεί σε ακρόαση στην επιστροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο πρώην γραμματέας
του πρωθυπουργικού γραφείου Γρηγόρης
Δημητριάδης, αλλά και οι έμποροι του εν
λόγω κακόβουλου λογισμικού Γιάννης Λαβράνος και Φέλιξ Μπίτζιος, όπως επίσης
και ο πρώην πράκτορας της Μοσάντ και
ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν.
Οι τρεις τελευταίοι σχετίζονται με τις εταιρείες Krikel και Intellexa που διακινούν το
παράνομο λογισμικό Predator, ενώ -σύμφωνα με κάποιους- ο κ. Δημητριάδης θεωρείται πρωταγωνιστής του σκανδάλου των
υποκλοπών.
«Η επιχείρηση συγκάλυψης ματαιώνεται»
Ουσιαστικά η κυβέρνηση αναγκάζεται να
παραδεχτεί ότι η εξεταστική επιτροπή με
ευθύνη της πλειοψηφίας δεν έκανε ολοκληρωμένη έρευνα πριν καταλήξει σε συμπεράσματα. Από την αντιπολίτευση μάλιστα η
υπαναχώρηση της κυβέρνησης να καλέσει
ως μάρτυρες να καταθέσουν στη Βουλή

στελέχη των εταιρειών που εμπορεύονται
το Predator ερμηνεύεται ως «ματαίωση της
επιχείρησης συγκάλυψης», όπως έγραψε στο twitter ο Γιώργος Κατρούγκαλος με
αφορμή την απόφαση της Διάσκεψης των
Προέδρων της Βουλής.
Μετά τις αποκαλύψεις για σωρεία παρακολουθήσεων ακόμα και υπουργών της κυβέρνησης μέσω Predator και με τα δημοσιεύματα αλλά και τα πυρά της αντιπολίτευσης
να στρέφονται και να δείχνουν ως κέντρο
των παρακολουθήσεων ΕΥΠ και Predator
το Μαξίμου είναι σαφές ότι η κυβερνητική
πλειοψηφία της Βουλής δεν μπορούσε να
αρνηθεί τουλάχιστον την κλήση ορισμένων προσώπων – κλειδιά στην υπόθεση,
που δεν είχε καλέσει στην κοινοβουλευτική
έρευνα που προηγήθηκε μέσω εξεταστικής
επιτροπής, παρά το γεγονός ότι το ζητούσε
η αντιπολίτευση.
Πλέον το ζήτημα έχει επανέλθει με σφοδρότητα στο κατά πόσο οι παρακολουθήσεις
της ΕΥΠ («νόμιμη επισύνδεση») με τις παράνομες παρακολουθήσεις μέσω Predator
σχετίζονται και συντονίζονται από το ίδιο
κέντρο.
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There were no other options left:' Inside Ontario's bid to end the education walkout
Ontario Premier Doug Ford was staring
down a gathering storm of indefinite
school closures, a new law nobody obeyed
and warnings of widespread, economydisrupting work stoppages when he decided
last weekend that there was only one way
out.
On Sunday afternoon, Ford, his top advisers
and his education minister got on the phone
and hashed out their plan – in an escalating
labour dispute with education workers, the
government had to back down first.
"There were no other options left," a senior
government source said, speaking on
condition of anonymity because they were
not authorized to discuss the process
publicly.
At the time of the call, tensions between
the government and the Canadian Union of
Public Employees' education workers had
reached a fever pitch.
The government passed legislation Thursday
that imposed a contract on the workers and
banned them from striking. The law included
the controversial notwithstanding clause–
which allows a government to override
Charter rights for a five-year period – to
guard against constitutional challenges.
But the workers, including education
assistants, librarians and custodians, walked
off the job anyway on Friday and planned to
stay away indefinitely, prompting hundreds
of schools to close to in-person learning.
The Ontario Labour Relations Board was
weighing whether to declare the walkout
illegal, which the government viewed as the
first step toward hitting the union with steep
fines for continued labour action. And with
large donations coming in to CUPE, the
threat of fines didn't seem to be the deterrent
the government had hoped.
Meanwhile, unions across the country were
threatening job action in support of CUPE —
including in Ford's beloved and critical auto
sector, according to union officials involved
in the planning.
The Canadian Press spoke to several
people close to the negotiations, including
senior government and union officials,
whose interviews provide a glimpse into
a frenzied nine-day battle that ultimately
ended with both sides convinced to holster
their strongest weapons.
On Monday, Ford held a press conference to
announce a "massiveolive branch."
"Our government is willing to rescind the
legislation ... but only if CUPE agrees to
show a similar gesture of good faith by

stopping their strike,'' he said.
The union agreed to have workers return to
their jobs, kids were back in class the next
day, and bargaining resumed.
Sources have revealed, however, that the
government didn't think the situation would
escalate as it did.
Negotiations with CUPE were rocky from the
start. In the summer, both sides disagreed
even about the timing to begin bargaining.
After months of tense bargaining, the union
announced on Oct. 30, that members would
go on strike in five days if a deal wasn't
reached. The government presented a new
offer, but also said if CUPE didn't cancel
strike plans, legislation would be tabled to
impose contracts.
The bill included a pre-emptive use of the
notwithstanding clause. The government
believed that would ensure workers wouldn't
strike, at least not for more than perhaps a
day, sources said.
"We didn't really think that they'll just say,
'We'll strike illegally',” one of the government
sources said. "We just didn't take that into
account."
The use of the notwithstanding clause would
prove to be a key miscalculation.
With the government already debating
the bill, CUPE tabled a counter-offer late
Tuesday, but the government said it wouldn't
negotiate unless the strike planned for
Friday was cancelled.
Yet the strike inched closer, the legislation
kept progressing and unions across the
country began talking about how to stop the
bill.
On Thursday, the government made one
more offer, minutes before it was set to
enact the law.
Ford rushed into a room across from his
office at the legislature with Education
Minister Stephen Lecce and Labour Minister
Monte McNaughton. Staffers came and
went in a flurry.
Fifteen minutes later, a grim-faced Ford
emerged.
"We're working on it," he told reporters as he
strode back into his office.
Behind the scenes, Ford and his top
lieutenants had decided to stall the bill as
they waited to hear back from CUPE.
"I thought we had a deal," Ford said at a news
conference this week. "All of a sudden they
came back to my office and said, 'There's no
deal.' I was floored."
But Laura Walton, the president of CUPE's
Ontario School Board Council of Unions,
said she couldn't fully considerThursday's

last-ditch offer because it was never formally
made.
"We were told that there was a possible
deal," she said in an interview with The
Canadian Press. "It never materialized in
writing. At that time, the mediator said,
'We're done now'."
The mediator called off talks because the
two sides were too far apart.
Lecce then held a news conference
Thursday to announce there was no deal
and the legislation would pass.
CUPE education workers and supporters hit
picket lines Friday, largely outside politicians'
offices. Hundreds of thousands of children
had to stay home, despite the government
pledge to "keep kids in class."
Meanwhile, the government took CUPE to
the labour relations board in a bid to get
the strike declared illegal in a hearing that
stretched through the wee hours over the
weekend. But even if the board ruled in the
province's favour – a decision hasn't been
issued and the point is moot with both sides
back at the table – the government didn't
have the power to directly enforce steep
fines.
"They're now acting unlawfully, but we aren't
in charge of enforcement," one government
source said of the tenuous situation the
province would still be in. "So what do we
have left to do?"
Another source said union leaders could
have been found in contempt of court, but
nothing like that would happen quickly and
having kids out of classfor weeks was not a
palatable option.
Meanwhile, labour leaders – some friendly to
Ford's government, others less so – began
whispering pleas and warnings in his ear.
Unions across the country – even trades
and construction unions that had backed
Ford in the spring election – were taken
aback by the legislation's inclusion of the
notwithstanding clause, which they called

an attack on Charter rights.
By week's end, union leaders gathered in
Toronto with two goals in mind: get Ford on
the line in an effort to cool temperatures, and
plan a massive work stoppage that would hit
many sectors if he didn't back down.
Public-sector unions had been on the phone
with the premier's office throughout Friday
and the weekend. Private-sector union
leaders, including the Laborers International
Union of North Americaand other trade
unions otherwise supportive of Ford, were
speaking directly with the premier and the
labour minister, sources said.
The pro-Ford unions were urging the
premier to give both sides a way out of an
indefinite strike by promising to repeal the
law so long as CUPE ended its walkout.
Other unions, such as Unifor, were pushing
a similar message, but with a caveat that
government inaction would result in "mass
resistance."
"There is a mood out there among workers,
ready to stand up for their rights,” Unifor
national president Lana Payne said she told
Ford's office. "And this legislation was like
throwing gasoline on a fire."
Unifor’s 300,000 members were ready
to escalate job action, Payne said. They
planned to hit every sector, including with
their 40,000 autoworkers in Ontario.
On Monday, Payne stood on a packed stage
at a CUPE news conference with union
leaders representing teachers, steelworkers,
food manufacturers, building tradespeople,
transit workers, movie and TV production
workers, federal public servants, nurses,
personal support workers, postal workers
and energy-sector professionals.
They had been set to unveil mass resistance
plans.
CUPE national president Mark Hancock said
plans included a mass rally at the legislature
onNov. 12 and "significant job action across
the province and even across the country"
starting Monday, Nov. 14.
Ford's promise to repeal the legislation
meant those plans were set aside, but
Hancock said the pushback was about more
thanOntario education workers.
"They all expressed their concern about
the premier bringing in this nuclear bomb,"
he said in an interview, referring to the
notwithstanding clause.
"If Premier Ford and the Conservatives got
away with it here, then it may be coming to a
province near them in the near future."
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Wear face masks indoors, federal
health officials urge Canadians
Federal health officials urged Canadians
to wear face masks indoors and continue
following other public health precautions
during a COVID-19 update on Thursday
morning.
Dr. Theresa Tam, Canada's chief public
health officer, said multiple layers of personal
protection will be necessary in the coming
weeks to reduce the impact of a fall surge
of influenza, RSV and COVID-19 cases on
hospitals and vulnerable people.
"Although no individual layer of protection

is perfect, when used consistently and
together, vaccine plus layers can provide
excellent protection against COVID-19 as
well as other infectious diseases we may
encounter," Tam said.
Dr. Tam called on Canadians to ensure they
are up to date on their COVID-19 boosters
and flu shots, to maintain good hand hygiene
and wear well-fitting face masks indoors
and in places with poor ventilation, where
physical distancing is not possible.

Tim Hortons soup recalled in Ontario,
Alberta due to presence of bugs
Certain batches of Tim Hortons' chicken
noodle soup has been recalled in Alberta
and Ontario due to the presence of extra
protein — bugs.
According to the Canadian Food Inspection
Agency (CFIA), the soup base was sold
to various hotels, restaurants and other
"institutions" in both provinces.
"Do not use, sell, serve or distribute the
affected product," the CFIA warned in a
recall notice on Thursday.
The affected products were sold up to
and including Oct. 20, according to the
government agency.
Tim Hortons confirmed to CTV News certain
batches of the soup was "sold in some
restaurants in southwestern Ontario and
Alberta."
"The impacted batches of chicken noodle
soup were removed from restaurants and
destroyed at that time and new product
from another supplier was delivered to

all affected restaurants," a Tim Hortons
spokesperson said in an emailed statement.
"Chicken noodle soup that has been sold
at Tim Hortons restaurants elsewhere
in the country is produced by a different
manufacturer and was not impacted."
There have been no reports if illness as a
result of the recall.
Tim Hortons brand canned soup sold in
grocery stores is not affected by the recall,
the spokesperson said, adding soup at Tim
Hortons restaurants elsewhere in Canada is
not affected by the recall as well.

Toronto could face ‘extreme’
service cuts, tax hikes without
financial help, Tory says
Toronto Mayor John Tory appealed to the
provincial and federal governments for
immediate financial help on Thursday,
warning that without it the city could face
“unprecedented” tax hikes and “extreme”
service cuts.
In a letter to Premier Doug Ford and federal
Finance Minister Chrystia Freeland, Tory
said the city needed financial commitments
by the end of the month to address COVID-19
pandemic-related shortfalls.
He said Toronto faces a $815 million
operating budget deficit this year directly
related to the pandemic.
Meanwhile, he said the city could face
budget pressures of nearly $1.5 billion next
year before accounting for any property tax
increase or funding commitments from the
other orders of government.
“Given our limited options to raise revenue,
and our inability to run budget deficits, we do
not have the fiscal capacity to absorb these
massive shocks to our system,” Tory wrote
in the letter, dated Wednesday and shared
publicly Thursday.
Tory noted the city has received upwards

of a combined $3 billion from the provincial
and federal governments since 2020.
Over that time, the city had also introduced
$1.6 billion in “savings, cost mitigation
efforts, and other offsets,” Tory said.
But without more help, Tory warned the
city could also face cuts to programs and
its capital budget, which he said could
“eliminate thousands of jobs” and “threaten”
the city’s economic recovery.
In the letter, Tory pointed to campaign
and budgetary promises made by both
governments to offer municipalities
COVID-19 financial support.
“We urgently require a commitment from the
federal government and province to support
our continued recovery from the pandemic,”
he wrote.
This year’s pandemic-related budget
shortfall is a combination of lost revenue
from transit and increased shelter costs,
along with lower returns on other streams
such as parking fees and hotel taxes, Tory
said.
Representatives for Ford and Freeland
did not immediately respond to request for
comment on Tory’s letter.

Statement by the Prime
Minister on Veterans’ Week
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
issued the following statement on Veterans’
Week, which runs from November 5 to 11,
2022:
“Today marks the beginning of Veterans’
Week, an opportunity to honour all the
brave Canadians who have served our
country and defended the values we hold
dear.
“This year marks the 105th anniversaries
of the Battle of Vimy Ridge and the Battle
of Passchendaele during the First World
War, the 80th anniversary of the Dieppe
Raid during the Second World War, the
70th anniversary of heavy fighting at Hill
355 during the Korean War, and the 30th
anniversary of the beginning of the United
Nations Protection Force peace support
efforts in the Balkans.
“In times of war, in military conflicts, and
in times of peace, we have counted on our
women and men in uniform. Time and time
again, Canadian Veterans and their families
have stepped up for us, and we must step
up for them. That’s why the Government
of Canada will continue to make sure our
Veterans are supported. We stepped up to
help preserve Juno Beach in France when
its integrity was threatened by a proposed
condominium development. We are helping

cover the costs of mental health care
for Veterans with post-traumatic stress,
depressive, or anxiety disorders while their
disability benefit applications are being
processed. We will continue to help ensure
Veterans and their families can access the
support they need, when they need it. No
one should have to wait for the help they
need.
“We all have a duty to remember and honour
the sacrifices of all those who have answered
the call to serve. This week, I encourage all
Canadians to read and share their stories on
social media using #CanadaRemembers,
and to show our support by wearing a poppy
close to our hearts. To all those who have
put their lives on the line so we may know
peace and freedom: we will forever be in
your debt.
“Lest we forget.”

City of Toronto commemorates
Remembrance Week
From November 5 to 11, the City of Toronto
is commemorating Remembrance Week
and honoring the courage and sacrifice
of those who gave their lives in service to
Canada, and those who continue to serve
in the Canadian Forces and as part of the
Royal Canadian Legion, through several
programs and events.
In-person Remembrance Day ceremonies
will be held on November 11 at Old City
Hall, Etobicoke Civic Centre, East York Civic
Centre, Fort York Historic Site, the Meridian
Arts Centre, the Scarborough War Memorial
and York Civic Centre. Members of the
public can also watch the livestream of the
City’s Remembrance Day Ceremony at Old
City Hall, which will be available on Friday,
November 11 starting at 10:45 a.m. at www.
toronto.ca/LestWeForget.
Earlier this year, the City commemorated
the 80th anniversary of the Dieppe Raid,
which took place on August 19, 1942 and
was the deadliest day in Toronto’s wartime
history. An information display sharing the
history of the Dieppe Raid and the stories
of Torontonians who fought, including those
who were captured, survived, injured or lost
their lives, is now open at City Hall. This
exhibit launched in August and has travelled
to locations across Toronto. Its final stop at
City Hall will be open to the public from today
until November 11. For more information
about Toronto’s role in the Dieppe Raid, visit
www.toronto.ca/Dieppe80.
Additional
Remembrance
Week
commemorations and programming include:
•
On Tuesday, November 8, Mayor
John Tory will proclaim Indigenous Veterans
Day, when we pay tribute to the important
ongoing and past contributions of First
Nations, Inuit and Métis who served in the
Canadian Forces, as well as to honour their

sacrifices.
•
For the second year, an illuminated
poppy will be added to the Toronto sign in
Nathan Phillips Square, from November
4 to 11, in support of the Royal Canadian
Legion’s annual poppy sale campaign.
•
On November 11, the Toronto sign will
be lit red.
•
The City flies two significant flags on
November 11: a Canadian flag that flew
at Vimy Ridge in 2020 will be raised at
Coronation Park and a City of Toronto flag
that flew at Juno Beach in 2019 on Vimy Day
will be raised at City Hall.
•
All Toronto Transit Commission
vehicles will stop for two minutes on Friday,
November 11 at 11 a.m. In addition, “Lest
We Forget” window cards will be placed in
TTC vehicles prior to Remembrance Day.
•
The City has added 64 names of those
killed at Dieppe to its online Golden Book
of Remembrance, which lists the names of
Toronto residents who died in the Second
World War. This book, along with the names
of those lost during the First World War, are
available in digital form at www.toronto.ca/
Remembrance.
•
Throughout Remembrance Week,
the City will share stories of the wartime
experiences of Toronto residents and
veterans from a variety of backgrounds on
social media..
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«Το καλάθι του νοικοκυριού»
Το “καλάθι-καπαμά” του Γεωργιάδη και τα “άδεια ράφια” στην… ΕΣΣΔ
Αυτοί που είναι υπεύθυνοι για τον εμπρησμό παριστάνουν τους πυροσβέστες:
Σε μία ακόμα προσπάθεια να κάνει το μαύρο άσπρο αλλά και να κατευνάσει την αγανάκτηση του λαϊκού κόσμου για την ακρίβεια, η κυβέρνηση έφερε το «καλάθι του
νοικοκυριού». Ανεξάρτητα όμως από το
«καλάθι», τα χαμηλότερα λαϊκά νοικοκυριά
έχουν περιορίσει τα απαραίτητα έξοδα τους
και αγοράζουν 40% λιγότερα προϊόντα από
τα σουπερμάρκετ σε σύγκριση με τον περασμένο χρόνο.
Ο Μητσοτάκης έβαλε τον υπουργό του
Άδωνη Γεωργιάδη ο οποίος άλλο από τσιρίδες δεν ξέρει να κάνει, να πείσει τον κόσμο
για το καλάθι του νοικοκυριού. Ο κύριος αυτός μίλησε με το γνωστό του ύφος μέσα σε
μια κρίση έντονου αντικομουνισμού, για τα
άδεια ράφια στην πρώην Σοβιετική Ένωση.
Αλλά ας προσέξουμε αυτές τις δηλώσεις και
από που προέρχονται και επειδή τα γραφτά
μένουν, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει
κανείς. Την σύγκριση με τα «άδεια ράφια»
στην ΕΣΣΔ την έκαναν επανειλημμένως
ο φασίστας Παπάς αλλά και άλλα πρωτοπαλίκαρα της εγκληματικής Ναζιστικής
οργάνωσης της χρυσής αυγής. Θα πρέπει
να δώσουμε στον υπουργό Γεωργιάδη τα
συγχαρητήρια γιατί είναι ένας πιστός αντιγραφέας των κειμένων της χρυσής αυγής.
Επανέλαβε με στόμφο και υπερηφάνεια
αυτό που λένε οι φασίστες όταν έμαθε την
απάντηση του Δημήτρη Κουτσούμπα γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ ο οποίος
απάντησε σε σχετική ερώτηση για το καλάθι του νοικοκυριού και μίλησε για «καπαμά». Ο υπουργός Γεωργιάδης έμαθε την
απάντησή για τον «καπαμά» και μίλησε για
τα άδεια ράφια της ΕΣΣΔ. Το είπε έτσι με
ένα θριαμβευτικό χαζό χαμόγελο γεμάτος
υπερηφάνεια. Είναι αυτό που λέει ο λαός
μας: «θέλει η πουτ*** να κρυφτεί και η χαρά
δεν την αφήνει» Το θέμα μας δεν είναι να
πείσουμε τον υπουργό υπαναπτύξεως
Άδωνη αν τα ράφια είναι γεμάτα ή όχι, αυτό
είναι εύκολο να γίνει, αλλά, από τις τσέπες
του λαϊκού κόσμου εξανεμίζεται το πενιχρό
εισόδημα τους προτού το αντιληφθεί με την
ακρίβεια που μαστίζει τις οικογένειες.
Ο Άδωνης δεν είναι ο κάθε τυχαίος, ξέρει
πολύ καλά να επιδίδεται στην τέχνη του
αντικομουνισμού από τότε που υπηρέτησε την πολιτική του θητεία στον ΛΑΟΣ.
Αλλά το δόγμα της αντίδρασης «πες πες
κάτι θα μείνει» είναι παλιό και ξεφτισμένο
και δεν πιάνει στον κόσμο. Έχει μάθει την
αλήθεια για το τί έγινε στην ΕΣΣΔ και δεν
τον ξεγελάς τώρα με τα παλιά τεχνάσματα
της πάλαι ποτέ δεξιάς/φασιστογενής προπαγάνδας. Ο της υπανάπτυξης υπουργός,
προπαγάνδισε το καλάθι τόσο πολύ που
από την αρχή κιόλας βγήκαν τα ανέκδοτα
και οι όροι: «τρύπιο καλάθι, καλάθι καπαμά,
καλάθι δίχως πάτο και άλλα». Ο κόσμος το
διασκεδάζει και ο Άδωνης χαίρεται όπως είπαμε, (ξέρει αυτός).
Σε όλο της το μεγαλείο αποκαλύπτεται η
κοροϊδία με το «καλάθι του νοικοκυριού»:
Οι τιμές των προϊόντων που περιλαμβάνει
έχουν αυξηθεί από 8,7% μέχρι και 40% τον
τελευταίο χρόνο, ενώ για ορισμένα από τα
προϊόντα του οι τιμές αυξήθηκαν πάλι λίγο
πριν μπουν στη λίστα. Αν πάρουμε τώρα
για παράδειγμα, προϊόντα που η τιμή τους

γράφει ο Πλάτων Ρούτης

αυξήθηκε κατά 30% τον τελευταίο χρόνο
και τα βάζει το σουπερμάρκετ με λιγότερη
τιμή κατά 3% η τιμή είναι απλησίαστη για
το λαϊκό νοικοκυριό γιατί είναι κατά πολύ
μεγαλύτερη της περσινής κατά 27%. Αν
πάρουμε υπόψιν μας τον τρέχοντα πληθωρισμό, που και αυτός είναι πλασματικός με
την αλχημεία που κάνουν διάφοροι τεχνοκράτες, είναι κατά πολύ περισσότερος από
τις αυξήσεις σε μισθούς και ωρομίσθια που
πήραν οι εργαζόμενοι. Το αποτέλεσμα είναι
ότι ο μισθός έχει ήδη εξαφανιστεί με τον
πληθωρισμό και κανένα καλάθι νοικοκυριού
μπορεί να τον συγκρατήσει
Για την άνοδο του πληθωρισμού και για
να συγκαλύψει τις ευθύνες της για τα όσα
περνάει η λαϊκή οικογένεια με τις ανατιμήσεις στα βασικά αγαθά, η κυβέρνηση σερβίρει το παραμύθι της «εισαγόμενης ακρίβειας», που την έφερε τάχα ο πόλεμος. Με
τον τρόπο αυτό αποφεύγει τις ευθύνες της
έχοντας σαν δικαιολογία ότι: «αυτό αντέχει
η οικονομία».
Η ακρίβεια όμως δεν είναι εισαγμένη και δεν
την έφερε ο πόλεμος στην Ουκρανία όσο
και αν επιδρά στην αύξηση των τιμών κατά
κύριο λόγο της ενέργειας.
Για τη διαχείρισή της ακρίβειας, τα κράτη και
οι κυβερνήσεις επιστράτευσαν μέτρα επεκτατικής πολιτικής σε πρωτοφανή κλίμακα
για να τονώσουν το καπιταλιστικό τους σύστημα. Τα χαμηλά επιτόκια, τα ταμεία χρηματοδότησης μεγάλων επενδύσεων, φοροαπαλλαγές και άλλα μέτρα στήριξης του
κεφαλαίου από τους κρατικούς προϋπολογισμούς εφαρμόστηκαν απ' όλες ανεξαιρέτως τις κυβερνήσεις, «δεξιές», «νεοφιλελεύθερες», «κεντρώες» και «προοδευτικές».
Στην οικονομική αυτή πολιτική που εφάρμοσαν, ο λαός χρηματοδοτούσε όλα αυτά τα
προγράμματα για την τόνωση της καπιταλιστικής οικονομίας που ευνοούσε μόνο τα
χρηματιστήρια και τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Η συνέπεια αυτής της πολιτικής είναι η άνοδος του πληθωρισμού σε ιστορικά υψηλά
επίπεδα «ξεδοντιάζει» το λαϊκό εισόδημα.
Αυτό είναι που κρύβει η κυβέρνηση και κοροϊδεύει τον λαό με τον «εισαγόμενο πληθωρισμό» που δεν είναι καθόλου εισαγόμενος. Σαν αντίδοτο και φάρμακο δια «πάσαν
νόσο», η κυβέρνηση με το υπουργείο υπανάπτυξης φέρνει το περίφημο και διαφημισμένο «καλάθι καπαμά» του νοικοκυριού
και διακηρύσσει ότι έτσι θα αντιμετωπιστεί
ο πληθωρισμός!
Ο υπουργός Γεωργιάδης θα πρέπει να έχει
μάθει ότι, άλλο είναι να πουλάς βιβλία (καθόλου υποτιμητικό) και άλλο είναι να το
παίζεις οικονομολόγος και μάλιστα για την
ανάπτυξη της χώρας. Θα πρέπει να ξέρει

proutis0107@rogers.com
ή τουλάχιστον να μάθει ότι
με τσιρότα και ασπιρίνες
δεν τονώνεις την ανάπτυξη
της χώρας. Στη κοντόθωρη
πολιτική του υποτιμάει και
την νοημοσύνη του Έλληνα
καταναλωτή. Θα εκδώσει το
υπουργείο ανάπτυξης είπε
στον ΣΚΑΪ διορθωτικές αλλαγές στο καλάθι. Μεταξύ
αυτών των διορθωτικών αλλαγών περιλαμβάνονται:
Μεγαλύτερες ταμπέλες στα
προϊόντα:
Αυτό είναι που θα φέρει εγκεφαλικά στον
κόσμο. Δεν αρκεί που οι τιμές είναι απλησίαστες, αλλά τώρα θα πρέπει να τις έχουμε
και σε μεγάλες ταμπέλες μπροστά στα μάτια μας να τις βλέπουμε και στο όνειρο μας.
Υπουργέ άσε μας τουλάχιστον να ονειρευόμαστε ότι πληρώνουμε φτηνά τα ζαρζαβατικά, το ρύζι και τα μακαρόνια μη μας χαλάς
το όνειρο.
Επάρκεια προϊόντων:
Με αυτόν τον τρόπο, ήθελε να αποδείξει
ο υπουργός του λόγου το αληθές ότι εμείς

είμαστε υπερήφανοι καπιταλιστές και ανήκουμε στην Δύση. Αλλά το φιλόστοργο καπιταλιστικό σύστημα του οποίου είναι υπηρέτης ο υπουργός, το ερώτημα δεν είναι αν
τα ράφια έχουν από όλα, αλλά πόσοι από
όλους μπορούν να τα αγοράσουν (στην
Αμερική που λατρεύει, για παράδειγμα, 50
εκατομμύρια άνθρωποι, 5 Ελλάδες δηλαδή,
“ζουν” με συσσίτια). Μέσα σε αυτούς 12 εκατομμύρια παιδιά υποφέρουν από την πείνα.
Αυτά τα ξέρει ο υπουργός υποθέτω αλλά
έχει την αντικομουνιστική καραμέλα για τα
άδεια ράφια της ΕΣΣΔ. Αυτή ήταν μέχρι
πρόσφατα η αντικομουνιστική γελοιογραφία μεταξύ των καφενόβιων φασιστάκων
αλλά ο υπουργός της υπανάπτυξης την
έκανε επίσημο πολιτικό λόγο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ, στον
αγροτικό τομέα και στην παραγωγή τροφίμων, στα μέσα της δεκαετίας του ’80 η ΕΣΣΔ
βρισκόταν στην πρώτη δεκάδα των χωρών
του κόσμου με την καλύτερη διατροφή. Αν
θέλει ο υπουργός να μάθει λεπτομέρειες για
το πως δούλευε το σοσιαλιστικό σύστημα
στην παραγωγή βρώσιμων (φαγώσιμων)
προϊόντων να ρωτήσει τον Γραμματέα της
ΚΕ του ΚΚΕ. Τα υπόλοιπα είναι μπαρμπούτσαλα και με αυτά και με εκείνα δεν γεμίζει
το καλάθι του νοικοκυριού υπουργέ.
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Πολιτική Εκδήλωση της Λέσχης
Φίλων του ΚΚΕ Τορόντο
104 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΕ
η Λέσχη φίλων του ΚΚΕ στο Τορόντο απευθύνει
πρόσκληση σε κάθε δημοκράτη της πόλης μας
να παραστεί στην εκδήλωση - παρουσίαση της
πολιτικής πρότασης του ΚΚΕ,
την Πέμπτη 17 του Νοέμβρη 2022
στο 290 Danforth, στις 6:30 το απόγευμα, με θέμα:

“Ο καπιταλισμός είναι ο εχθρός.
Μόνη σωτηρία η πάλη για την ανατροπή του.
Ο λαός μπορεί και πρέπει να γίνει ο
πρωταγωνιστής των εξελίξεων”,
με ομιλητή τον σ. Ζήση Λυμπερίδη, μέλος της
Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.

Ιερό Σαρανταλείτουργο
στον Ιερό Ναό της Αγίας
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Ιερό Σαρανταλείτουργο στον Ιερό Ναό της Αγίας
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
από την 15η Νοεμβρίου 2022,
μέχρι την 24η Δεκεμβρίου 2022,
καθημερινά από τις 8:30 πμ. έως τις 9:30
Εκτός Κυριακής και Εορτών,
θα Μνημονεύονται τα ονόματα Υπέρ Υγείας και
Υπέρ αναπαύσεως.
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Στιγμιότυπα από τον Έσπερινο του Αγίου Νεκτάριου, στο παρεκκλήσι του Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου Ε.Κ. Τοροντο Καναδά.
Ο Εφημέριος πατέρας Κωνσταντίνος Παυλιδης και πλήθος κόσμου παραβρέθηκαν στον Έσπερινο του Μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας
Βοήθεια μας και Χρόνια Πολλά στις & στους εορτάζοντες απανταχού
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Την 62η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κύπρου
τίμησαν οι ομογενείς του Τορόντο
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Την 62η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κύπρου
τίμησαν οι ομογενείς του Τορόντο
Στο Τορόντο τα μέλη της Κυπριακής Ομοσπονδίας και ο νεοαφιχθείς Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στον
Καναδά κ. Γεώργιος Ιωαννίδης, δεξιώθηκαν
το περασμένο Σάββατο, στο πολιτιστικό κέντρο «Μακρυγιάννης» εκλεκτά μέλη και πολιτικούς του Τορόντο, σηματοδοτώντας την
62η επέτειο της ανεξαρτησίας της Κύπρου.
Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Χριστίνα
Αμυγδαλίδη καλωσόρισε τους παριστάμενους κάνοντας μια μικρή ιστορικο-πολιτική
αναφορά στην 62η Επέτειο της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ.
Σωτήριο εκπροσώπησε ο Επίσκοπος Πατάρων κ. Αθηναγόρας.
Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο, κ. Αντωνάτος, εξέφρασε τα συγχαρητήρια του για την 62η Επέτειο και αναφέρθηκε στο θλιβερό κεφάλαιο της ιστορίας του
Κυπριακού Ελληνισμού, το οποίο υφίσταται
ως σήμερα και μάλιστα με έντονη προκλητικότητα από την μεριά της Τουρκίας.
Ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά κ. Γεώργιος Ιωαννίδης, ιδιαίτερα συγκινημένος ευχαρίστησε τους παριστάμενους και ανέφερε τα εξής:
"Είναι με ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι ανάμεσα σας σήμερα, μαζί με ανθρώπους και
συμπατριώτες μου οι οποίοι ανάλωσαν τη
ζωή τους για τη δικαίωση της χώρας μας και
την ανάπτυξη στενότερων σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Καναδά. Είναι μια ιδιαίτερη
στιγμή για μένα να συναντώ τόσα πολλά
μέλη της κοινότητας μας για να γιορτάσουμε μαζί την 62η επέτειο της ανακήρυξης και
εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αποτίνουμε σήμερα φόρο τιμής σε όλους
όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τη
δημοκρατία, σε όλους όσοι αγωνίστηκαν
για να ανασάνει η Κύπρος ελεύθερη και να
ζήσει ο λαός μας σε συνθήκες ειρήνης και
ευημερίας.
Η σημερινή μέρα εκτός από μέρα χαράς
και εορτής όπως θα έπρεπε να είναι, είναι
ταυτόχρονα ημέρα περισυλλογής και προβληματισμού. Και ο λόγος είναι απλός. Ονομάζεται τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη
τουρκική κατοχή.
Σήμερα η εικόνα της πορείας του τουρκικού
προβλήματος της Κύπρου, είναι πιο επιβαρυμένη από ποτέ. Η λεγόμενη «λύση» των
δύο κρατών έχει καταστεί η επίσημη θέση
της τουρκικής πλευράς.
Η Τουρκία αποκλίνει σταθερά πλέον από
το ευρωπαϊκό παράδειγμα, με την έννοια
ότι πρεσβεύει αξίες και συμπεριφέρεται με
τρόπο που είναι εντελώς αντίθετος από αυτόν που μια σύγχρονη χώρα αναμένεται να
συμπεριφέρεται στον 21ο αιώνα.
Αυτό που παρατηρούμε είναι η επιστροφή
σε ένα είδος νεο-οθωμανικής ιδεολογικής
προσέγγισης, έναν αναθεωρητισμό που
στοχεύει να ανασυστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία με όρους όπως το "Mavi
Vatan", που σημαίνει «Γαλάζια Πατρίδα», η
οποία περιλαμβάνει την Κύπρο, το μισό Αιγαίο και ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής
Μεσογείου.
Η κλιμάκωση της έντασης από τουρκικής
πλευράς έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Συνεχείς προσπάθειες επιβολής νέων
τετελεσμένων, ιδιαίτερα στην περίκλειστη

πόλη των Βαρωσίων, επανειλημμένες παραβιάσεις των θαλάσσιων ζωνών και του
εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού
και συνεχιζόμενες απειλές που υπομονεύουν την ειρήνη και σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Για τον λόγο αυτόν απαιτείται επαγρύπνηση, εγρήγορση, ομόνοια και ψυχραιμία.
Για αυτό οφείλουμε όλοι από το πόστο που
έχουμε κληθεί να υπηρετήσουμε να εργαζόμαστε μαζί, ενημερώνοντας φίλους και
συμμάχους, και ενισχύοντας το πλέγμα των
σχέσεων που έχουμε δημιουργήσει.
Ένας ακλόνητος δεσμός που θα συνδέει
πάντοτε τον Καναδά με την Κύπρο είναι η
Κυπριακή κοινότητα του Καναδά, με τα περισσότερα μέλη της να ζουν και προοδεύουν στην ευρύτερη περιοχή του Τορόντο.
Κυρίως μετά το 1974, η Κύπρος μας κέρδισε
σημαντικές μάχες όταν βασιζόταν όχι μόνο
στο κράτος μας, αλλά κυρίως στον ελληνισμό στο σύνολό του.
Η ομογένεια μας ήταν και παραμένει πολλαπλασιαστής ισχύος.
Σήμερα με τις απειλές της Τουρκίας να
έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο, έχουμε ανάγκη την Κυπριακή ομογένεια όσο ποτέ.
Η ομογένεια μας, εσείς όλοι, μπορείτε να κάνετε σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά σε αυτό
το θέμα. Διότι μπορεί να δράσετε με διαφορετικούς, αλλά εξαιρετικά χρήσιμους, τρόπους. Θα αναφέρω τρεις.
Πρώτον, με το να υπερασπίζεστε, όπως
πράττετε, τις θέσεις της Κύπρου. Αυτά τα
οποία υπερασπιζόμαστε εμείς είναι ακριβώς αυτά τα οποία υπερασπίζεται και ο Καναδάς: το Διεθνές Δίκαιο, ο σεβασμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το Δίκαιο της
Θάλασσας, τα Ψηφίσματα του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών.
Είναι σημαντικό στις επαφές σας με άτομα
με επιρροή στον Καναδά, να εξηγείτε και
να αναδεικνύετε τις ομοιότητες των θέσεων
μας με τις θέσεις του Καναδά στα ζητήματα
αυτά.
Πέρα από αυτό, εμείς δεν περιοριζόμαστε
σε καταγγελίες.
Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για να κτίσουμε σχέσεις συνεργασίας με τον Καναδά
σε πλειάδα τομέων: στο πλαίσιο της πολιτικής, στο εμπόριο, στις επενδύσεις, στον
τομέα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, στην εκπαίδευση – κυρίως τριτοβάθμια – και τον πολιτισμό, στη ναυτιλία,
στον τουρισμό, στα μέσα ενημέρωσης.
Και τρίτον μέσω της εικόνας των Κυπρίων
στον Καναδά. Οι επιτυχίες των Κυπρίων
εδώ έχουν θετικό αντίκτυπο στις σχέσεις
μας με τη χώρα. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής να
παρατηρήσω ότι το όνομα της Κύπρου και
των Κυπρίων εδώ είναι εξαιρετικά θετικό, με
πολλούς Κυπρίους να είναι αναγνωρίσιμοι
και να έχουν αναλάβει σημαντικές θέσεις
ευθύνης στη δεύτερη πατρίδα τους.
Φρονώ ότι ένας από τους κυριότερους λόγους που οι Κύπριοι ενσωματώθηκαν επιτυχώς στον Καναδά είναι το γεγονός ότι οι
αξίες της χώρας αυτής, είναι πανανθρώπινες αξίες: δημοκρατία, ελευθερία, ανθρώπινα δικαιώματα. Ας μην λησμονούμε ότι
Κύπρος και Καναδάς σε όλες τις παγκόσμιες προκλήσεις και πολέμους – αναφέρω
απλώς τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, τη

σημερινή εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία – βρίσκονται πάντοτε μαζί, στην ορθή
πλευρά της Ιστορίας.
Το πεδίο εργασίας που έχουμε μπροστά
μας είναι τεράστιο. Οι ευθύνες μας μεγάλες. Τίποτα δεν θα κατορθώσουμε εάν δεν
εργαστούμε μαζί και από κοινού για να
αναβαθμίσουμε την παρουσία της Κύπρου
στον Καναδά.
Αγαπητοί φίλοι,
Ένας από τους στόχος μας είναι η ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των Κυπρίων
αποδήμων μας στον Καναδά. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια σας για το έργο αυτό. Θα
καταγράψουμε τους χιλιάδες Κύπριους-Καναδούς όπου και εάν βρίσκονται εντός της
χώρας. Αυτοί οι άνθρωποι αποτελούν τους
καλύτερους πρέσβεις της πατρίδας μας και
έχουμε υποχρέωση να τους αξιοποιήσουμε
και να δουλέψουμε μαζί τους για να αναπτύξουμε τις σχέσεις Καναδά-Κύπρου.
Θεωρούμε αυτή την προσπάθεια πολύ σημαντική έτσι ώστε οι Κύπριοι του Καναδά,
ιδιαίτερα εκείνοι της δεύτερης και τρίτης γενεάς να μπορούν να έρθουν πιο κοντά στις
ρίζες τους χτίζοντας επίσης συνεργασίες με
τη νέα γενιά των Κυπρίων στη χώρα καταγωγής τους.
Η Κύπρος έχει ανάγκη τη νέα γενιά της
ομογένειας και ευελπιστώ ότι μαζί θα βρούμε τους τρόπους να φέρουμε κοντά τη νέα
γενιά των αποδήμων μας. Οφείλουμε όλοι
μαζί, περιλαμβανομένων και των νέων, να
δημιουργήσουμε συμμαχίες και ανοίγματα
σε κέντρα αποφάσεων και επιρροής, όχι
μόνο πολιτικά αλλά και επιχειρηματικά,
εμπορικά, ακαδημαϊκά, πολιτιστικά, κλπ.
Προσδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στα ζητήματα που αφορούν στους νέους αποδήμους μας, τόσο με τα προγράμματα για
ενθάρρυνση της ανάμειξης τους στα παροικιακά δρώμενα αλλά και κυρίως στα
κοινά των χωρών διαμονής τους, όσο και
με τα προγράμματα της πιο συχνής επαφής
και γνωριμίας τους με την Κύπρο, δίνοντας
έμφαση στην εκμάθηση της γλώσσας, της
ιστορίας και του πολιτισμού μας.
Τέλος, όπως γνωρίζετε, ένας βασικός άξονας της Εθνικής Στρατηγικής μας για τη Διασπορά αποτελεί και η στενή συνεργασία
και οι από κοινού δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε με την Ελλάδα.
Εξ ου και ενισχύουμε τη συνεργασία μας
με φίλες χώρες σε θέματα Διασποράς.
Στρατηγικής σημασίας είναι η τριμερής συνεργασία που έχουμε μαζί με την Ελλάδα,
το Ισραήλ, την Αρμενία, την Αίγυπτο και το
Λίβανο.
Σας προτρέπω να ενώσουμε δυνάμεις
μέσω ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών με
ομογενειακές οργανώσεις που μοιράζονται
τους ίδιους στόχους και επιδιώξεις μαζί
μας, κάτι που θα μας δώσει περισσότερη
ισχύ και επιρροή.
Αυτά τα λίγα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας
στην πρώτη από πολλές παρουσίες εδώ.
Είμαι βέβαιος ότι αρμονικά θα εργαστούμε
μαζί έτσι ώστε να πετύχουμε τους κοινούς
μας στόχους.
Χρόνια μας Πολλά, χρόνια πολλά στην Κύπρο μας.“
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης, οι
βουλευτές της Επαρχιακής Κυβέρνησης

Effie Triantafyllopoulos, MPP Oakville
North Burlington
Aris Babikian MPP Scarborough –
Agincourt, ο Γενικός Πρόξενος της Σερβίας στο Τορόντο κ. Nebojsa Tatomir, ο
κ. Hratch Aynedjian εκπρόσωπος της Αρμένικης Εθνικής επιτροπής του Τορόντο,
η κ. Λένια Χαραλάμπους από το γραφείο
της Ύπατης Αρμοστείας στην Οτάβα, ο κ.
Domenic Champione πρόεδρος του Εθνοπολιτιστικού συμβουλίου του Καναδά, ο
κ. Θωμάς Σάρας πρόεδρος του Εθνικού
συμβουλίου Τύπου και Μέσων Ενημέρωσης του Καναδά, η κ. Μπέτη Σκουτάκη
πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, ο κ. Γεώργιος Δημητρακόπουλος
πρόεδρος της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά, η κ. Ειρήνη Ραμφάλη πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Τορόντο,
ο κ. Άρης Μηνάς πρόεδρος της Κυπριακής
Κοινότητας Mississauga και Περιχώρων, η
κ. Μάρθα Χέντη πρόεδρος του ΚυπριακοΚαναδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο κ.
Κυριάκος Κωνσταντινίδης πρόεδρος της
Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο “Παναγία
Σουμελά”, ο κ. Αναστάσιος Μούσας αντιπρόεδρος της ΑΗΕΡΑ Τορόντο, ο κ. Σίμος
Λεπτοκαρίδης αντιπρόεδρος Μακεδονικών
Υποθέσεων στο Ελληνικό Κογκρέσο του
Καναδά, ο κ. Τάσος Μπαξεβανίδης πρόεδρος του Κογκρέσο του Οντάριο και ο κ.
Γεώργιος Καλάκος διευθυντής, η κ. Diane
Dragasevich αντιπρόεδρος του Καναδικού
Εθνοπολιτιστικού Συμβουλίου και της Σερβικής Εθνικής Εταιρείας Ασπίδα, ο κ. Βασίλης Φάτσης συνταξιούχος Ειρηνοδίκης
και πρόεδρος του Greca TV, η κ. Αθηνά
Χαραλαμπίδη αντιπρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά, η κ. Σούλα
Σεργίου ταμίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά και πρόεδρος του Γυναικείου
Τμήματος της Κυπριακής Κοινότητας του
Τορόντο και εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
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Εκοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος
Κύπρου Χρυσόστομος Β’
Εκοιμήθη σε ηλικία 81
ετών ο Αρχιεπίσκοπος
Κύπρου Χρυσόστομος
Β’.
Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου εκοιμήθη σήμερα
στις 06.45 το πρωί στο
διαμέρισμά του στην
Αρχιεπισκοπή, όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες εβδομάδες, δίνοντας
μάχη με τον καρκίνο.
Με τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου, τοποτηρητής
του θρόνου αναλαμβάνει
ο Μητροπολίτης Πάφου
Γεώργιος, μέχρι την εκλογή και την ενθρόνιση νέου Αρχιεπισκόπου.
Βιογραφικό
Ο Χρυσόστομος Β΄ (κατά κόσμον Ηρόδοτος
Δημητρίου γεννημένος στην Επαρχία Πάφου στις 10 Απριλίου 1941) ήταν επιχειρηματίας και κληρικός της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστιανιανής
και πάσης Κύπρου-Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου είναι ο Πρώτος τη τάξει των Αρχιεπισκόπων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών.
Γεννήθηκε το 1941 στο χωριό Τάλα της Πάφου. Αμέσως μετά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έγινε δόκιμος μοναχός στην Ιερά
Μονή Αγίου Νεοφύτου και στη συνέχεια
φοίτησε στο Γυμνάσιο Πάφου.
Αποφοίτησε από το γυμνάσιο το 1963 και
στις 3 Νοεμβρίου του ίδιου έτους χειροτονήθηκε διάκονος. Το 1968 ξεκίνησε τις σπουδές του στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το
1972.
Στις 19 Οκτωβρίου του ίδιου έτους εξελέγη
ομόφωνα ηγούμενος της Μονής Αγίου Νεοφύτου, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και
εγκαθιδρύθηκε ως ηγούμενος στις 12 Νοεμβρίου από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ΄.
Στις 25 Φεβρουαρίου 1978 εξελέγη δια βοής
Μητροπολίτης Πάφου.
Αρχιεπισκοπική εκλογή
Μετά από τη μακροχρόνια, μη αναστρέψιμη
ασθένεια του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄, συνήλθε Διευρυμένη Σύνοδος υπό
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
στην Ελβετία το Μάιο του 2006, η οποία κήρυξε τον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Κύπρου
σε χηρεία.
Έτσι ξεκίνησαν οι διαδικασίες εκλογής νέου
Αρχιεπισκόπου, οι οποίες ολοκληρώθηκαν
στις 5 Νοεμβρίου του ίδιου έτους με την
εκλογή του Χρυσοστόμου Β΄. Η ενθρόνισή
του έγινε στις 12 Νοεμβρίου και ο Χρυσόστομος Β’ έγινε ο μοναδικός αρχιεπίσκοπος
Κύπρου που τέλεσε την κηδεία αρχιεπισκόπου Κύπρου.
Στις εκλογές για ανάδειξη αρχιεπισκόπου,
έλαβε στη λαϊκή ψήφο (δηλαδή από τους
άρρενες χριστιανούς ορθόδοξους της Κύπρου) λίγο περισσότερο από 8%. Ανθυποψήφιοί του ήταν τότε ο Κύκκου Νικηφόρος
και ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος.
Τον Νοέμβριο του 2006, στην ψήφο των εκπροσώπων των πιστών, ο Νικηφόρος πήρε
46 ψήφους, ο Αθανάσιος 45 και ο Χρυσόστομος έλαβε 9
Στην κάλπη των ex officio εκπροσώπων, ο
Κύκκου πήρε 11 ψήφους, ο Λεμεσού 7 και ο
Χρυσόστομος 12. Στην κάλπη των γενικών

αντιπροσώπων ο Λεμεσού
πήρε 48 ψήφους και προκρίθηκε στην τελική φάση
της ψηφοφορίας, ο Κύκκου
46 και ο Χρυσόστομος 6,
τρεις δηλαδή λιγότερες από
τον πρώτο γύρο. Στην κάλπη των ex officio, η οποία
θα αναδείκνυε τον δεύτερο
υποψήφιο αρχιεπίσκοπο, ο
Μητροπολίτης Λεμεσού ενίσχυσε τον Μητροπολίτη Πάφου Χρυσόστομο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τελικοί υποψήφιοι αναδείχθηκαν οι Μητροπολίτες Πάφου
και Λεμεσού και ο Επίσκοπος Κύκκου έμεινε εκτός εκλογικής διαδικασίας. Μετά ο Πάφου και ο Νικηφόρος ήλθαν σε συμφωνία και οι αντιπρόσωποι του
Νικηφόρου ψήφισαν τον Χρυσόστομο για
αρχιεπίσκοπο.
Έργο
Με την ανάληψη των καθηκόντων του ως
Αρχιεπίσκοπος, έθεσε στόχους για καλύτερη λειτουργία της Εκκλησίας της Κύπρου.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του εκσυγχρονίστηκε ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου και δημιουργήθηκε η Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου.
Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας της
Κύπρου
Ο Χρυσόστομος Β’ προώθησε την αλλαγή
του απαρχαιωμένου προηγούμενου καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας, ο οποίος
ήταν σε ισχύ από το 1914 και έκτοτε αναθεωρήθηκε δύο φορές. Ο νέος καταστατικός
χάρτης άλλαζε κυρίως το εκλογικό σύστημα, αναβαθμίζοντας την ισχύ των πιστών.
Όμως, δεν περιορίστηκαν οι αλλαγές στην
εκλογική διαδικασία, αλλά άλλαξαν τα σύνορα των μητροπόλεων (ευνοήθηκε η κατεχόμενη μητρόπολη της Κηρύνειας), δημιούργησε πενταμελές συνοδικό δικαστήριο,
όπου ο κατηγορούμενος μπορούσε να
εκπροσωπηθεί από δικηγόρο και, τέλος,
άλλαξε τις διαδικασίες για έκδοση εκκλησιαστικού διαζυγίου.
Ακόμη, προώθησε διεύρυνση της Ιεράς Συνόδου με την ανασύσταση μετά από 800
χρόνια παλαιών επισκοπών (Κωνσταντίας,
Ταμασού, Τριμυθούντος, Καρπασίας, Λήδρας, Χύτρων, Αμαθούντος, Νεαπόλεως)
που είχαν καταργηθεί κατά τη διάρκεια της
Φραγκοκρατίας από τους Λατίνους το 1222.
Έτσι η Εκκλησία της Κύπρου, ως Αυτοκέφαλος, πέτυχε να έχει πλήρη Σύνοδο (με
τουλάχιστον 13 μέλη) το οποίο σημαίνει ότι
πλέον μπορεί να συγκαλέσει Μείζονα και
Υπερτελή Σύνοδο χωρίς να χρειάζεται η
συμμετοχή άλλων Επισκόπων από άλλες
Εκκλησίες.
Επίσης, πρότεινε και πέτυχε κατόπιν διαβουλεύσεων με την κυπριακή κυβέρνηση
και το υπουργείο Οικονομικών την δημιουργία Ενιαίου Φορέα Μισθοδοσίας Εφημεριακού Κλήρου. Με αυτό τον τρόπο πέτυχε την
ανεξάρτητη μισθοδοσία του κλήρου και εξασφάλισε την αξιοπρεπή διαβίωση γηραιών
και επαρχιακών κληρικών χωρίς να επιβαρύνεται το κράτος.
Θεολογική Σχολή
Ο Αρχιεπίσκοπος κατάφερε την ίδρυση της
Θεολογικής Σχολής της Εκκλησίας της Κύπρου, ένα σχέδιο το οποίο είχε οραματιστεί

Τα Ίμια, κοσμοπολίτες Αθηναίοι
και πακετοποίηση
Την περασμένη Δευτέρα,
παρουσιάσθηκε στη Δημοσιογραφική Εστία, στη
Λευκωσία, το βιβλίο των
δημοσιογράφων, Μιχάλη
Ιγνατίου και Νίκου Μελέτη, με τίτλο «Η συμφωνία
ΚΩΣΤΑΣ
που ‘’γκρίζαρε’’ το Αιγαίο
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
– Από τα Ίμια στη Μαδρίτη», που κυκλοφορεί από
την εκδόσεις «Πεδίο». Πρόκειται για μια
ακόμη μεγάλη ερευνητική προσπάθεια των
δύο καλών συναδέλφων, η οποία φέρνει
στο φως όλα τα απόρρητα τηλεγραφήματα
των Αμερικανών, που από την επομένη του
επεισοδίου των Ιμίων (Ιανουάριος 1996) άρχισαννα εργάζονται πυρετωδώς προκειμένου να υπάρξει Συμφωνία. Μια συμφωνία,
η οποία θα περιόριζε το ενδεχόμενο νέας
κρίσης και πιθανόν θα οδηγούσε σε μια πολεμική σύγκρουση Ελλάδος και Τουρκίας,
καταστροφικήγια τα αμερικανικά και νατοϊκά συμφέροντα στην περιοχή. Τα έγγραφα
επιβεβαιώνουν αυτό που μπορεί να υποψιαζόμαστε όλοι, αλλά δεν μπορούσαμε να
τεκμηριώσουμε. Και πολύ περισσότερα. Οι
Αμερικανοί, για άλλη μια φορά, δεν στράφηκαν προς την επιθετική δύναμη, την ταραχοποιό, την κατοχική Τουρκία, αλλά επιχείρησαν να επιτευχθεί μια συμφωνία, αυτή
της Μαδρίτης, στην οποία η Ελλάδα αποδέχθηκε και αναγνώρισε τα «νόμιμα και ζωτικά δικαιώματα» της Τουρκίας στοΑιγαίο.
Η Ελλάδα, λίγους μήνες μετά το επεισόδιο
των Ιμίων, δεσμεύθηκε για την αποφυγή
«μονομερών ενεργειών». Τι σημαίνει αυτό;
Μεταξύ άλλων, η μη άσκηση του κυριαρχικού δικαιώματος επέκτασης των χωρικών
υδάτων στα 12 ν.μ.
Θυμίζουν όλα αυτά το μοντέλο Κύπρου. Η
Τουρκία προβαίνει σε παράνομες ενέργειες,
επιβάλλει τετελεσμένα και η λεγόμενη διεθνής κοινότητα καλεί και τις δύο πλευρές σε
αυτοσυγκράτηση. Και την κατοχική δύναμη
και το θύμα. Η εξίσωση «νομιμοποιεί» τις
τουρκικές επιδιώξεις. Η Άγκυρα αμφισβητεί,
γκριζάρει περιοχές και στη συνέχεια είτε με
διαπραγματεύσεις είτε διά της ισχύος επιβάλλει τις επιδιώξεις της. Αυτό το βιώνουμε
στην Κύπρο εδώ και χρόνια και οι Τούρκοι
σαφέστατα επιχειρούν να μεταφέρουν το
μοντέλο στο Αιγαίο και στη Θράκη.
Οι εξελίξεις στα Ίμια δημιουργούσαν μια
κινητικότητα, με τις ευλογίες των ΗΠΑ, που

ως μεσολαβητές θέλησαν να εκτονώσουν
την κρίση μεν, αλλά να ικανοποιήσουν τον
ισχυρό τους σύμμαχο, την Τουρκία. Η λογική της πακετοποίησης επανερχόταν στο
προσκήνιο. Ελλαδοτουρκικά και Κυπριακό
σε ένα πακέτο για να λυθούν. Στην Αθήνα, η
κυβέρνηση Σημίτη, που μόλις είχε αναλάβει
την εξουσία, έσπευσε να αδράξει την… ευκαιρία. Να «λυθούν» τα ευρωτουρκικά, να
κλείσει ο «πονοκέφαλος» του Κυπριακού.
Κοσμοπολίτικες αφέλειες, απολίτικες, ανιστόρητες, επιδερμικές προσεγγίσεις. Στα
πλαίσια της νέας προσέγγισης, ξεκίνησε το
ξήλωμα του Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, Ελλάδος και Κύπρου, που λειτουργούσε μέχρι τότε γενικώς, αορίστως, με
παράπλευρα οφέλη σε όσους ήταν επιρρεπείς στις μίζες.
Το βράδυ της κρίσης των Ιμίων, στο προεδρικό μέγαρο της Κύπρου, είχε συγκληθεί
εκτάκτως σύσκεψη υπό τον τότε Πρόεδρο
Γλαύκο Κληρίδη. Η Εθνική Φρουρά ήταν
σε επιφυλακή ενώ μάταια ο Κληρίδης προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον Σημίτη.
Η απευθείας ασφαλής τηλεφωνική τους
γραμμή δεν λειτούργησε ποτέ. Στην Αθήνα,
το τηλέφωνο κτυπούσε αλλά κανείς δεν το
απαντούσε.
Στην ίδια μεγάλη εικόνα των γεωπολιτικών
επιδιώξεων των ΗΠΑ, των Βρετανών και
της Τουρκίας θα πρέπει να ενταχθεί και το
φιάσκο με τους S-300. Η κυβέρνηση Σημίτη
επέβαλε τη μη εγκατάσταση του πυραυλικού συστήματος. Σε εκείνη τη σύσκεψη στο
Μέγαρο Μαξίμου, στο τέλος του 1998, που
συναποφασίστηκε από Αθήνα και Λευκωσία η μη εγκατάσταση των πυραύλων στην
Κύπρο, ακούστηκαν βαριές κουβέντες. Όση
σημασία κι εάν έχουν αυτά εκ των υστέρων
κι όταν καθορίσθηκε το αποτέλεσμα.
Το βιβλίο των Μιχάλη Ιγνατίου και Νίκου
Μελέτη, είναι ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο. Όσο διαβάζεται τόσο εισβάλλει κάποιος στα άδυτα των σχεδιασμών και του
παρασκηνίου. Όσο το διαβάζει κανείς τόσο
εκνευρίζεται για τους χειρισμούς που έγιναν
από ελληνικής πλευράς. Πρόκειται για ένα
βιβλίο που ερευνά και εξηγεί τι προηγήθηκε,
τι ακολούθησε της κρίσης αλλά και το νέο
πλαίσιο που ίσχυσε στα ελληνοτουρκικά και
στο Κυπριακό, που οδηγήθηκε μέσα από το
Ελσίνκι στο σχέδιο Ανάν και το δημοψήφισμα του 2004 στην Κύπρο.

ο προκάτοχός του Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
Μακάριος Γ΄ αλλά δεν κατάφερε να υλοποιήσει λόγω της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974.
Η σχολή ιδρύθηκε ως Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά βάσει του κανονισμού της, ιδρύθηκε και λειτουργεί ως μη
κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός εκπαιδευτικός οργανισμός.
Τιμές
Ο Αρχιεπίσκοπος τιμήθηκε με μετάλλιο και
ως επίτιμος δημότης Κέρκυρας το 2016, με
την ευκαιρία του εορτασμού των 300 ετών
από τη λύση της πολιορκίας της Κέρκυρας
από τους Τούρκους το 1716.
Ο Χρυσόστομος τιμήθηκε επίσης ως επίτιμος δημότης Ηλείας, για τους αγώνες
του για την Κύπρο, την Εκκλησία και τον
Ελληνισμό σε ειδική τελετή, στο Δημοτικό

Μέγαρο του Πύργου από το δήμαρχο Γαβριήλ Λιάτση. Ο δήμαρχος ανέφερε τη μεγάλη
προσφορά του αρχιεπισκόπου και της Εκκλησίας προς την Ηλεία μετά τις πυρκαγιές
του 2007, και ειδικότερα στις καμμένες εκκλησίες που αποκαταστάθηκαν, στον βρεφονηπιακό σταθμό που οικοδομήθηκε εκ
βάθρων, καθώς και σε ιστορικά γεγονότα
που συνδέουν τον Πύργο με τον κυπριακό
αγώνα για την ανεξαρτησία.
Τέλος, ο Χρυσόστομος το 2017 επισκέφθηκε επίσημα τη Ρωσία. Τέλεσε κοινή λειτουργία με τον πατριάρχη Κύριλλο της Ρωσίας
που του απένειμε τον Μεγαλόσταυρο του
Αγίου Βλαδίμηρου, ο οποίος αποτελεί την
ανώτατη τιμητική διάκριση του Πατριαρχείου Μόσχας.
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Αρχιεπισκοπικές Εκλογές: Οι
ενδιαφερόμενοι του θρόνου

Σύμφωνα με τον νέο Καταστατικό Χάρτη
της Εκκλησίας της Κύπρου η εκλογή αρχιεπισκόπου γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα
19-21. Όπως προνοεί το Άρθρο 19 και η
παράγραφος 1 αμέσως μετά τη χηρεία του
Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, ο πρώτος, κατά
την τάξη, από τους εν ενεργεία Μητροπολίτες αναλαμβάνει την προσωρινη διοίκηση
του, ως Τοποτηρητής, μέχρι την εκλογή και
ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου, όπου
σήμερα αυτός είναι ο Μητροπολίτης Πάφου
Γεώργιος.
Την αμέσως επόμενη εβδομάδα η Ιερά Σύνοδος θα θέσει και επίσημα την Εκκλησία
σε διαδικασία πλήρωσης του Αρχιεπισκοπικού θρόνου. Όπως αναφέρεται σε προηγούμενο ρεπορτάζ της «Καθημερινής»
του συνάδελφου Απόστολου Κουρουπάκη
η διαδικασία εκλογής (Άρθρο 22), για την
ανάδειξη Αρχιεπισκόπου, διεξάγεται σε
δύο στάδια, με πρώτο την κατάρτιση του
τριπροσώπου, με καθολική ψηφοφορία,
και δεύτερο την εκλογή του Αρχιεπισκόπου

από την Ιερά Σύνοδο ενώ όπως αναφέρεται
στο Άρθρο 20, εκλόγιμοι για τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο είναι όλοι οι αρχιερείς της
Εκκλησίας της Κύπρου, και όσοι έχουν τα
προς αρχιερατεία προσόντα, όπως αυτά
ορίζονται στο άρθρο 30.
Οι ενδιαφερόμενοι
Στους ενδιαφερόμενους φέρεται να εντάσσονται οι ακόλουθοι:
Ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος -του
οποίου είναι γνωστές οι σχέσεις με τη Μονή
ΒατοπεδίουΟ Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής
Ησαίας (προσκείμενος προς το ρωσικό
στοιχείο που διαμένει στην Κύπρο
Καθώς και οι Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος και Αμμοχώστου & Κωνσταντίας Βασίλειος που θεωρούνται της αρχιεπισκοπικής
ομάδας των Ιεραρχών.
Παρά ταύτα δεν θα θεωρηθεί έκπληξη, η περίπτωση να υπάρξουν και άλλοι
ενδιαφερόμενοι.

Εξαήμερο δημόσιο πένθος και
αναβολή επίσημων εκδηλώσεων
αποφάσισε το Υπουργικό
Την κήρυξη δημόσιου πένθους για τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β'
από σήμερα Δευτέρα μέχρι και το Σάββατο, 12 Νοεμβρίου, ημέρα της κηδείας του
αποφάσισε το απόγευμα το Υπουργικό
Συμβούλιο, κατά την έκτακτη συνεδρία του,
υπό την προεδρία της Προεδρεύουσας της
Δημοκρατίας, Προέδρου της Βουλής των
Αντιπροσώπων, Αννίτας Δημητρίου.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις που λήφθηκαν,
κατά τη διάρκεια του δημοσίου πένθους
αναβάλλονται όλες οι επίσημες εκδηλώσεις. Αναβάλλεται επίσης η συμμετοχή των
μελών της Κυβέρνησης και των αξιωματούχων του κράτους σε δημόσιες εκδηλώσεις.
Τον επικήδειο στην κηδεία του Αρχιεπισκόπου θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας,
το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού τήρησε μονόλεπτο σιγή στη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, έλαβε, ύστερα από εισήγηση
του Προέδρου της Δημοκρατίας, τις πιο
κάτω αποφάσεις για τα μέτρα με τα οποία
θα τιμήσει τον εκδημήσαντα:
- Την κήρυξη δημοσίου πένθους από

σήμερα, Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου μέχρι και
την ημέρα της κηδείας, Σάββατο, 12 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους, θα αναρτάται μεσίστια η σημαία της
Κυπριακής Δημοκρατίας σε όλα τα σχολεία
και τα κτήρια των κρατικών Υπηρεσιών.
- Κατά τη διάρκεια του δημοσίου πένθους
αναβάλλονται όλες οι επίσημες εκδηλώσεις. Αναβάλλεται επίσης η συμμετοχή των
μελών της Κυβέρνησης και των αξιωματούχων του κράτους σε δημόσιες εκδηλώσεις.
- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη
του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, ο Υφυπουργός παρά τω
Προέδρω, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική
Εκπρόσωπος και ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας θα παραστούν στην κηδεία.
- Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη
του Υπουργικού Συμβουλίου, οι Υφυπουργοί, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος θα υπογράψουν το βιβλίο συλλυπητηρίων για τον
θάνατο του Αρχιεπισκόπου.
- Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας.

Ανανέωση κυρώσεων ΕΕ για
τουρκικές γεωτρήσεις στην ΑΟΖ
Παράταση για ακόμα ένα χρόνο του καθεστώτος κυρώσεων που αφορά τις μη εξουσιοδοτημένες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην
Ανατολική Μεσόγειο αποφάσισε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καθεστώς

κυρώσεων θα συνεχίσει ως εκ τούτου να
ισχύει μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2023.
Με την απόφαση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τη δυνατότητα να επιβάλει

Η στήλη του Μέτοικου

ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΜΟΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ

Σε καιρούς δύσκολους, αλλά και σε κάθε
εποχή, η ανάξεση
πληγών, η κατ'εξακολούθηση υπόμνηση
σφαλμάτων, η μετ'επιτάσεως αναφορά σε
τραγικές στιγμές, εγκλήματα και εσφαλμένες
ενέργειες και τοποθετήσεις, με κανένα τρόπο
συμβάλουν σε κάτι θετικό.
Η γνώση και ανάμνηση της Ιστορίας είναι
ο οδηγός για ορθή χάραξη πορείας προς
το μέλλον. Η επίμονη,όμως, προβολή και
υπογράμμιση σφαλμάτων, το μόνο που επιτυγχάνει είναι η αναμόχλευση παθών που
αναπόφευκτα οδηγούν στη διχόνοια που ο
εθνικός μας ποιητής χαρακτηρίζει ‘‘ δολερή‘‘
Βέβαια δεν μπορούμε να αρνηθούμε πως
το πρώτο προ χιλιετιών λογοτεχνικό κείμενό
μας, η Ιλιάδα του Ομήρου αρχίζει με τη λέξη ‘‘
μήνις‘‘, θυμός, δυσαρέσκεια, καυγάς. Δεν μάς
διαφεύγει το τι κατέστρεψε ο Πελοποννησιακός αδελφοκτόνος πόλεμος, σε τι μπορούσαν να οδηγήσουν οι διχόνοιες το 21 και τι
ζημίωσαν την Ελλάδα οι αδελφοκτόνες διαφορές μετά τη δόξα του 40. Ναι αυτά, όμως,
είναι παραδείγματα προς αποφυγήν. Η ανάμνησή τους πρέπει να μάς διδάσκει και να
μάς συνετίζει και όχι να μάς οδηγεί σε στραβά
μονοπάτια.
Σε αρκετές περιπτώσεις τον τελευταίο καιρό,τόσο στον τύπο όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γίνεται συχνά λόγος και προβάλλονται σφάλματα, ενέργειες -παλαιότερες
και πρόσφατες- με τρόπο και ύφος που αφήνει να νοηθεί ότι επιδίωξη είναι να εξουδετερωθούν ‘‘εκείνοι‘‘ και να φτιάξουμε τα πράγματα ‘‘ εμείς‘‘. Σήμερα, όμως, στο ίδιο καζάνι
βράζουμε και ‘‘ εκείνοι‘‘ και ‘‘εμείς‘‘. Ο εχθρός
είναι προ των πυλών και όποιος δεν το έχει
αντιληφθεί είναι νυκτωμένος μακρυά, ή όπως
θα γράφαμε και παλαιότερα ‘‘ καθεύδει υπό
μανδραγόραν,’’ δηλαδή είναι ναρκωμένος
και εκτός πραγματικότητος.

στοχευμένα περιοριστικά μέτρα σε φυσικά
ή νομικά πρόσωπα που ευθύνονται για/ή
εμπλέκονται σε μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες γεώτρησης για υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο.
Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν την απαγόρευση ταξιδιών στην ΕΕ και τη δέσμευση
περιουσιακών στοιχείων για φυσικά και
νομικά πρόσωπα, ενώ απαγορεύεται σε
φυσικά και νομικά πρόσωπα στην ΕΕ να
διαθέτουν κεφάλαια σε όσους περιλαμβάνονται στον κατάλογο.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, δύο άτομα περιλαμβάνονται αυτή
τη στιγμή στη λίστα στοχευμένων μέτρων
κάτω από το συγκεκριμένο καθεστώς.
Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη
ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το καθεστώς κυρώσεων για μη εξουσιοδοτημένες γεωτρήσεις στην Ανατολική

Παρατηρείται, εξακολουθητικά μάλιστα, και
προβολή κάποιων γεγονότων που μαρτυρεί
μια κάποια άγνοια νόμων, κανονισμών,παραδόσεων και πρακτικών, που εφαρμόζονται
στις σύγχρονες Δημοκρατίες. Για παράδειγμα
σε πλείστες όσες χώρες τα κοινοβουλευτικά
κόμματα επιδοτούνται από το κράτος. Βέβαια
δεν εξαιρούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κανένας δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι
τούτο γίνεται για νά στηρίζουν όλοι, με κλειστά μάτια, τους ευρισκόμενους κατά καιρούς
στην εξουσία. Μέσα στο ίδιο πνεύμα και σε
δύσκολες περιστάσεις, προς ενίσχυση του
πλουραλισμού ενισχύεται οικονομικά και ο
τύπος και στηρίζονται εκδόσεις.
Αλλά ας έρθουμε και στο σήμερα. Οι απειλές
κατά της Ελλάδος είναι συνεχείς. Οι διεκδικήσεις εις βάρος της εδαφικής ακαιρεότητας της χώρας, μέρα με τη μέρα αυξάνονται
και γίνονται πιο έντονες. Δεν υπάρχει άλλη
οδός από την ομόνοια, τη συστράτευση και
την ομόθυμη απόφαση για αντιμετώπιση του
όποιου κινδύνου. Υπάρχει χρόνος μετά την
παρέλευση του κινδύνου να συζητήσουμε,
να λοχομαχήσουμε και να λύσουμε τις όποιες
διαφορές μας. Το βλέμμα μας πρέπει να είναι στραμμένο στο μέλλον και η σκεψη μας
στοχευμένη στη διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας τής Πατρίδας και όχι στα λάθη που
διαπράξαμε στο παρελθόν. Χρειάζεται ενότητα. Ενότητα και συστράτευση των απανταχού
της γης Ελλήνων.
Ας έχουμε πάντα κατά νουν τη ρήση του
Εθνικού μας ποιητού:
Μην ειπούν στο στοχασμό τους
Τα ξένα έθνη αληθινά:
Εάν μισούνται ανάμεσό τους
Δεν τους πρέπει ελευθεριά.

Μεσόγειο αποτελεί συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 14ης
Οκτωβρίου 2019, τα οποία εγκρίθηκαν
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 17ης και
18ης Οκτωβρίου του ίδιου έτους.
Στα εν λόγω συμπεράσματα η ΕΕ επανέλαβε την πλήρη αλληλεγγύη της στην
Κύπρο όσον αφορά τον σεβασμό της κυριαρχίας της στη βάση του διεθνούς δικαίου, και είχε καλέσει την Κομισιόν και την
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να καταθέσει προτάσεις για πλαίσιο
περιοριστικών μέτρων.
Βάσει της απόφασης του Συμβουλίου,
το ζήτημα συνεχίζει να παρακολουθείται
και το καθεστώς ανανεώνεται ή προσαρμόζεται αναλόγως των εξελίξεων αν το
Συμβούλιο θεωρήσει πως δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του καθεστώτος περιοριστικών μέτρων.
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Ένα χρονογράφημα μεταξύ σοβαρού κι αστείου που φανερώνει τα ψέματα
των μέσων συσκότισης της Ελλάδας που πήραν 80+ εκατομμύρια από το
κράτος για να κάνουν τα “στραβά μάτια” στην διαπλοκή και καταστροφή
της Ελλάδας από μια κλίκα “γαλάζιων ακρίδων’’ που όπως φαίνεται
δεν υπολογίζουν τίποτε προκειμένου να κρατήσουν την εξουσία και να
συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο με το ψέμα και την απάτη. Δώστε
Τάσος
ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση των υποκλοπών. Είναι το μεγαλύτερο
Θεοδωρίδης σκάνδαλο της μεταπολίτεσης που πιθανόν να φέρει το τέλος της
‘δυναστείας’ των ηλίθιων, άπληστων μοναχοφάηδων γόνων δοσίλογων,
συνεργατών των Ναζί και λαμόγιων, και διασυρμό της Ελλάδας ως δημοκρατικής χώρας.
Με μια δυστοπική κατάληξη, αυτήν την τετραετία που κυβερνάει η κυβέρνηση -τσίρκο όπου
η παραδοσιακή δεξιά τα ‘τσουκρίζει’ (δήθεν) με την ολιγαρχία! Ή αν το αντιστρέψουμε,
όπου η ολιγαρχία και η κλίκα των πλουτοκρατών ‘τσιμεντώνουν’ τον ανίκανο γόνο και τον
στέλνουν στον πάτο του πελάγους της ιστορίας...
Αλλαγή πλεύσης από τον εφοπλιστή και πλουτοκράτη
Ναι έγινε κι αυτό! Ο
Μητσοτάκης κατάφερε να
νευριάσει ακόμη και τον
Μαρινάκη, τον εφοπλιστή,
τον
μεγαλοπαράγοντα,
τον πανταχού παρόντα
στις
επιχειρήσεις
και
κουμπάρο της αδερφής
του
πρωθυπουργού!
Πολεμάει λέει, την διαπλοκή
ο κούλης! Το πιο σύντομο
ανέκδοτο. Που μόλις αυτή
την εβδομάδα μάθαμε για
τον μεγαλοπαράγοντα απ’
τη Λάρισα που του αγόρασε
η κυβέρνηση άρον άρον τα
μηχανήματα απ’ την Κίνα
τον Μάρτη του ΄20 για να
φτιάχνει μάσκες για τον
κορωνοϊό και όλο το δημόσιο
παράγγελνε απ’ αυτόν για να τον στηρίξουν! Ποιος, ο κούλης που δεν άφησε κανένα χωρίς
παρακολούθηση και αναδείχθηκε στον Νο1 μαφιόζο επιχειρηματία της Ελλάδος. Τον κούλη
που η ίδια η ευρωπαϊκή επιτροπή της έρευνας για τις υποκλοπές η PEGA τον θεωρεί
“παρανοϊκό” και σύντομα θα θεσπίσει μέτρα ώστε ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΛΕΦΤΑ ΑΠ’ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, αν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο των υποκλοπών. Τον
κούλη. Μάλιστα, αυτόν! Το όνειδος της ανθρώπινης ευφυίας, τον γόνο της διαπλοκής που
‘χαντάκωσε’ την Ελλάδα για τον επόμενο αιώνα!
Ακόμα και μέσα από τη φυλακή, ο βιαστής και μαστροπός της 12χρονης από τον
Κολωνό, Ηλίας Μίχος, στέλνει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση ότι κανένας δε θα
ξεμπερδέψει τόσο εύκολα σε αυτή την δυσώδη υπόθεση.
Ο δικηγόρος Βασίλης Νουλέζας έκανε μια δήλωση-σοκ, στην οποία αναφέρεται πως όταν
ο 53χρονος αποφασίσει να μιλήσει στην Ανακρίτρια για τους επώνυμους που εμπλέκονται
στη φρικιαστική υπόθεση, «τότε στελέχη από την επιχειρηματική και πολιτική ζωή του
τόπου και τον καλλιτεχνικό χώρο, θα βρεθούν με χειροπέδες στη ΓΑΔΑ»!
Ο κ. Νουλέζας αφήνει και αιχμές κατά της Ελληνικής Αστυνομίας λέγοντας πως αν ήθελε
«θα είχε αντιδράσει ταχύτερα και αποτελεσματικότερα», ενώ επισημαίνει ότι απεύχεται
«άνωθεν παρέμβαση να την γλιτώσουν μεγαλοσχήμονες που μπαινόβγαιναν στο Μάρκετ
του Η.Μ. και αναχωρούσαν μαζί τους με πολυτελή οχήματα και έχουν χάσει εσχάτως τον
ύπνο τους».
Για να αφήσει και ένα ξεκάθαρο υπονοούμενο ότι υπάρχουν στοιχεία επ’ αυτού: «Τα
ηλεκτρονικά αποτυπώματα τους όμως δεν μπορούν να σβηστούν».
Βέλη όμως εξαπολύει ο γνωστός δικηγόρος και κατά της Κυβέρνησης με αναφορά σε
«πολιτικό υπόκοσμο»:
«Δεν πείθομαι ότι η Κυβέρνηση αυτή είναι πραγματικά αποφασισμένη να εξαρθρώσει
συντρίψει το βρόμικο κύκλωμα παιδεραστίας που εξαπλώνεται επικίνδυνα στην Ελλάδα.
Τον πολιτικό υπόκοσμο».
Αναλυτικά η δήλωση του Βασίλη Νουλέζα:
«Όταν ο Ηλ.Μίχος αποφασίσει να μιλήσει.
Θα προκληθεί πολιτικός σεισμός.
Όταν αποφασίσει να μιλήσει στην κ 33η Ανακρίτρια Αθηνών ο προφυλακισμένος Ηλ.
Μίχος που επέλεξε προς το παρόν να σιωπήσει ,για όσους ( επώνυμους) εμπλέκονται στην
υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 12χρονης από τα Σεπόλια
και ενδεχομένως δεν συγκαταλέγονται στην περιβόητη λίστα των 213 ατόμων.
Τότε στελέχη από την επιχειρηματική και πολιτική ζωή του τόπου(πέραν όσων
δημοσιοποιήθηκε το ονοματ/μό τους και αποπέμφθηκαν) ,τον καλλιτεχνικό χώρο, θα
βρεθούν με χειροπέδες στη ΓΑΔΑ. Θα τεθεί ζήτημα ηθικής τάξης τουλάχιστον.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί και παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και προφυλακισθεί
άγνωστοι, άσημοι και κοινοί θνητοί που επικοινώνησαν ή ασέλγησαν καταβάλλοντας
οικονομικό αντάλλαγμα στην άβουλη 12χρονη. Αν ήθελε η ΕΛ.ΑΣ θα είχε αντιδράσει
ταχύτερα και αποτελεσματικότερα.
Απεύχομαι άνωθεν παρέμβαση να την γλιτώσουν μεγαλοσχήμονες που μπαινόβγαιναν στο
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Μάρκετ του Η.Μ. και αναχωρούσαν μαζί τους με πολυτελή οχήματα έχουν χάσει εσχάτως
τον ύπνο τους. Τα ηλεκτρονικά αποτυπώματά τους όμως δεν μπορούν να σβηστούν.
Δεν γνωρίζω αν ο κ. Εισαγγελέας ποινικής δίωξης έχει στα χέρια του αυτήν την πλούσια
λίστα.
Δεν πείθομαι ότι η Κυβέρνηση αυτή είναι πραγματικά αποφασισμένη να εξαρθρώσει,
συντρίψει το βρώμικο κύκλωμα παιδεραστίας που εξαπλώνεται επικίνδυνα στην Ελλάδα.
Τον πολιτικό υπόκοσμο.
Χρειάζεται περαιτέρω αυστηροποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου».
Έκθεση PEGA: «Το Predator ήρθε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου-Σημαντική επιρροή
του Αλέξανδρου Σίνκα»-Απόλυτη επιβεβαίωση του Documento
Βασίλης Ανδριανόπουλος
Σεισμός. Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της
επιτροπής PEGA αναφορικά με το σκάνδαλο
των υποκλοπών και σε ό,τι αφορά την Κύπρο.
Όσα αναγράφονται στην επίμαχη έκθεση,
αποτελούν μια απόλυτη επιβεβαίωση των
ρεπορτάζ του Documento, ότι δηλαδή το
λογισμικό παρακολούθησης Predator έφτασε
στην Ελλάδα μέσω της Κύπρου. Στην έκθεση
παρέχεται πληθώρα πληροφοριών αναφορικά
με τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν
νευραλγικό ρόλο ώστε το κατασκοπευτικό
κέντρο να μετακομίσει στην Ελλάδα. Ένα
από αυτά είναι ο Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτης της
εταιρείας Intellexa που έφερε στην Ελλάδα
το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης
Predator και ο οποίος παράλληλα είχε
συλληφθεί για το τεράστιο κατασκοπευτικό
σκάνδαλο που έπληξε την Κύπρο το 2019 μέσω του «μαύρου βαν».
Το ακόμη σημαντικότερο είναι ότι η PEGA επιβεβαίωσε όσα έχουν αποκαλυφθεί, ότι
δηλαδή εταιρείες του Ντίλιαν είχαν λάβει από την κυβέρνηση άδεια εξαγωγής λογισμικού
παρακολούθησης προς άλλες χώρες. Στην επίμαχη αναφορά υπάρχει εκτενής καταγραφή
και στην εμπλοκή που έχει στην υπόθεση το κόμμα του ΔΗΣΥ. Υπάρχει όμως παράλληλα
και απόλυτη επιβεβαίωση του Documento της περασμένης Κυριακής, καθώς σκιαγραφείται
στην υπόθεση ο ρόλος του δικηγόρου Αλέξανδρου Σίνκα, ο οποίος διετέλεσε γραμματέας
Διεθνών Σχέσεων του ΔΗΣΥ έως τον Απρίλιο του 2021 όταν και παραιτήθηκε.
Το Documento είχε αναφέρει στο επίμαχο ρεπορτάζ, ότι ο Αλέξανδρος Σίνκα φέρεται
σύμφωνα με όσα λέγονται στην Κύπρο, να ήταν το πρόσωπο- κλειδί στην επίμαχη
υπόθεση. Κάτι που φαίνεται πως επιβεβαιώνεται πλήρως από την έκθεση της PEGA, όπου
αναγράφεται πως «ο δικηγόρος Αλέξανδρος Σίνκα είχε σημαντική επιρροή στη μετακόμιση
(σ.σ. του κατασκοπευτικού δικτύου) στην Ελλάδα. Η συνέχεια των όσων θα αποκαλυφθούν
αναμένεται συγκλονιστική.
Το μαύρο βαν και το αεροδρόμιο της Λάρνακας
Το πρώτο που μπορεί να σχολιαστεί από την έκθεση της PEGA, αναφορικά με όσα
γράφονται σχετικά με την Κύπρο, είναι ότι επιβεβαιώνεται πλήρως ότι το κατασκοπευτικό
κέντρο που δρούσε στην Κύπρο μεταφέρθηκε στην Ελλάδα. Κάτι που έχει αποκαλύψει και
το Documento μέσω σειράς δημοσιευμάτων του. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση γίνεται
αναφορά στο «μαύρο βαν». Ένα τεράστιο σκάνδαλο που συντάραξε την Κύπρο. Κι αυτό
γιατί το «μαύρο βαν» που εντοπίστηκε το 2019 από τις κυπριακές Αρχές στη Λάρνακα το
2019, έφερε παράνομο λογισμικό παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων. Ένας από τους
τρεις συλληφθέντες για την επίμαχη υπόθεση ήταν ο Ταλ Ντίλιαν, ιδιοκτήτης της εταιρείας
Intellexa που έφερε το παράνομο λογισμικό παρακολούθησης predator στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την έκθεση της PEGA, βάσει των ερευνών που ακολούθησαν, προέκυψε
ότι ο Ταλ Ντίλιαν «είχε λάβει κυβερνητική άδεια για πείραμα στον εθνικό αερολιμένα,
συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα επιβατών μέσω του WiFi του αεροδρομίου». Η έρευνα
που επεκτάθηκε περαιτέρω στην εταιρεία WiSpear του Ταλ Ντίλιαν, ανέδειξε ότι «η Κύπρος
έχει μετατραπεί σε πρόσφορο έδαφος για τον πειραματισμό εξοπλισμού παρακολούθησης
από τις ίδιες τα εταιρίες που εδρεύουν στην Κύπρο. Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής
αντιπολίτευσης ΑΚΕΛ, περισσότερες από 9,5 εκατομμύρια συσκευές κινητών τηλεφώνων
παρακολουθήθηκαν παράνομα στο πλαίσιο της μαζικής παρακολούθησης του Ντίλιαν…».
Στην έκθεση γίνεται αναφορά στο ότι στην εταιρεία WiSpear του Ντίλιαν, επιβλήθηκε
από το δικαστήριο ένα πρόστιμο ύψους μόλις 76.000 ευρώ, ενώ η κυπριακή αρχή
προστασίας δεδομένων επέβαλε αντίστοιχα ένα πρόστιμο 925.000 ευρώ. Παρόλα αυτά,
ο γενικός εισαγγελέας απέσυρε τις κατηγορίες εναντίον όλων των εμπλεκόμενων. Όπως
σημειώνει η PEGA, οι λόγοι που δεν υπήρξε δίωξη είναι διαβαθμισμένοι, όπως αντίστοιχα
διαβαθμισμένη και η σχετική ειδική έρευνα που πραγματοποίησε ο προηγούμενος γενικός
εισαγγελέας. Επομένως, σύμφωνα με την έκθεση εντοπίζεται μια αξιοσημείωτη διαφορά
μεταξύ του ισχυρισμού από τη μία, ότι το επεισόδιο με το μαύρο βαν αγγίζει θέματα εθνικού
συμφέροντος και υποδομών ζωτικής σημασίας και από την άλλη των ποινών- χάδι που
αποδόθηκαν στους δράστες.
«Στενές σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας»
Όπως έχει ήδη αποκαλύψει και το Documento, η PEGA αναφέρει ότι «υπάρχουν στενές
σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας σε ό,τι αφορά το ζήτημα της κατασκοπείας. Η
Intellexa του Ταλ Ντίλιαν είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και το λογισμικό της Predator,
έχει χρησιμοποιηθεί για τα ελληνικά
κατασκοπευτικά σκάνδαλα». Άλλωστε,
η κυπριακή κυβέρνηση «φέρεται να συνεχίζεται στη σελίδα 21
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χρησιμοποίησε συστήματα παρακολούθησης, παρότι που αναφορικά με τα θύματα
υπάρχουν λιγότερες πληροφορίες σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη, ούτε είναι ξεκάθαρο
αν χρησιμοποιήθηκε λογισμικό υποκλοπών ή άλλες μέθοδοι παρακολούθησης. Ο
δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης φέρεται να παρακολουθείται από την κυβέρνηση
από τον Φεβρουάριο του 2018. Η κυβέρνηση αρνήθηκε την παρακολούθηση».
Παράλληλα, στην επίμαχη έκθεση αναγράφεται ότι οι ενέργειες της Κυπριακής Υπηρεσίας
Πληροφοριών (ΚΥΠ) αξιολογούνται από μια τριμελή επιτροπή. Παρόλα αυτά ο Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, «έχει σημαντικό λόγο στη σύνθεση της
επιτροπής που είναι ικανή να ξεκινήσει κρίσιμες έρευνες αναφορικά με τις ενέργειες της
ΚΥΠ. Επιπλέον, οι ετήσιες εκθέσεις με τα ευρήματα της επιτροπής πρώτα στέλνονται στον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, δεν
υπήρχαν πληροφορίες αναφορικά με την ακριβή σύνθεση της επιτροπής, το έργο της και
τον έλεγχο που πραγματοποιεί».
Ο ρόλος του Ταλ Ντίλιαν
Στη συνέχεια της έκθεσης γίνεται αναφορά στα κεντρικά πρόσωπα του σκανδάλου
παρακολουθήσεων στην Κύπρο. Πρώτος από όλους αναφέρεται ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος
απέκτησε την Μαλτέζικη υπηκοότητα από το 2017 κι ενώ υπηρέτησε σε ηγετικές θέσεις
στον Ισραηλινό στρατό για 25 χρόνια, έως και το 2002.
Ο Ντίλιαν «συνδέθηκε στενά με τον Άμπραχαμ Σχάκ Αβνί», ο οποίος απέκτησε Κυπριακή
υπηκοότητα τον Νοέμβριο του 2015 και ένα από τα περιβόητα «χρυσά διαβατήρια»,
εξαιτίας μιας επένδυσης 2,9 εκατομμυρίων ευρώ που έκανε στην αγορά ακινήτων. Ο Αβνί
ίδρυσε την κυπριακή εταιρεία NCIS Intelligence Services Ltd, «μια εταιρεία η οποία φέρεται
να συνδέεται με τις πιο ισχυρές τεχνολογικά προσανατολισμένες εταιρείες στον κόσμο».
Η συγκεκριμένη εταιρεία παρείχε λογισμικό ασφάλειας στα κεντρικά της Κυπριακής
αστυνομία μεταξύ του 2014 και 2015. Η εταιρεία του Αβνί φέρεται παράλληλα «σύμφωνα
με πληροφορίες να είχε εγκαταστήσει εξοπλισμό ασφαλείας στα γραφεία του ΔΗΣΥ».
Οι συνδέσεις μεταξύ του Ντίλιαν και του Αβνί «είναι πολυάριθμες. Η εταιρεία WiSpear του
Ντίλιαν μοιράστηκε ένα κτίριο στη Λάρνακα και κάποιο από το προσωπικό της με τον
Αβνί. Οι δύο άνδρες ίδρυσαν την εταιρεία Poltrex, η οποία μετέπειτα μετονομάστηκε σε
Alchemycorp Ltd». Η εταιρεία Poltrex «είναι επίσης μέρος της Intellexa Alliance». Δεν είναι
όμως μόνο αυτό, αφού «σύμφωνα με πληροφορίες οι σχέσεις του Αβνί με το κόμμα ΔΗΣΥ
δημιούργησαν το πεδίο δοκιμών για τα προϊόντα του Ντίλιαν».
Παράλληλα, αναφορικά με την υπόθεση των τριών κεραιών WiFi που τοποθετήθηκε
στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, στην έκθεση αναγράφεται ότι «παρότι δεν είναι
εγγεγραμμένη στην Κύπρο, η ισραηλινή εταιρεία Go Networks ήταν επίσης εμπλεκόμενη
στις διαπραγματεύσεις που κατέληξαν σε συμφωνία. Ο πραγματικός λόγος για αυτή
τη συμφωνία ωστόσο, ήταν να δοκιμαστεί η τεχνολογία υποκλοπής της WiSpear. Τα
υποκλαπέντα δεδομένα των επιβατών αποθηκεύτηκαν στην αίθουσα του σέρβερ του
αεροδρομίου, που βρίσκεται κοντά στο γραφείο της WiSpear που μοιραζόταν από κοινού
με τον Αβνί στη Λάρνακα. Κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργούσαν οι κεραίες, τα
υποκλαπέντα δεδομένα ανακτήθηκαν από 9.507.429 συσκευές κινητών τηλεφώνων».
«Η κυπριακή κυβέρνηση είχε αγοράσει εξοπλισμό»
Μετά τις καταγγελίες που έγιναν κατά του Ντίλιαν, «έγινε σαφές ότι η Ισραηλινή εταιρεία
Go Networks φέρεται να συνδέεται με την Intellexa μέσω κοινής εταιρικής ιδιοκτησίας στην
Ιρλανδία… Επιπρόσθετα, οι έρευνες της αστυνομίας διαπίστωσαν ότι είχαν χορηγηθεί άδειες
εξαγωγής στην WiSpear για “Εξοπλισμό παρακολούθησης σχεδιασμένο για την εξαγωγή
φωνής ή δεδομένων…”». Παρόλα αυτά, «οι εταιρείες του Ντίλιαν, όπως αναφέρεται στο
Εμπορικό Επιμελητήριο, δεν έχουν λάβει καμία άδεια εξαγωγής τα τελευταία δύο χρόνια.
Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, παραμένει ασαφές ποιος εξουσιοδότησε αυτές
τις άδειες εξαγωγής».
Άλλωστε, «η κυπριακή κυβέρνηση φέρεται να είχε αγοράσει εξοπλισμό από την εταιρεία και
ένας από τους κατηγορούμενους υπαλλήλους φέρεται να εργαζόταν για την εταιρεία NSO
(σ.σ. συμφερόντων του Ταλ Ντίλιαν), παρέχοντας στην ΚΥΠ οδηγίες για τον τρόπο χρήσης
του λογισμικού παρακολούθησης Pegasus. Η απόσυρση των κατηγοριών διασφάλισε ότι
οι πληροφορίες σχετικά μεταξύ της εταιρείας του Ντίλιαν και της Κυπριακής κυβέρνησης θα
παρέμεναν προστατευμένες…».
«Σημαντική επιρροή του Αλέξανδρου Σίνκα»
Στη συνέχεια της έκθεσης υπάρχει μια ακόμη απόλυτη επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του
Documento της περασμένης Κυριακής, αναφορικά με τον ρόλο του Αλέξανδρου Σίνκα
στην υπόθεση. Όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται, στο επίμαχο κεφάλαιο με τίτλο
«Η μετακίνηση στην Ελλάδα», σύμφωνα με «πρόσφατες καταθέσεις υπό το φως των
δικαστικών ερευνών για την υπόθεση του μαύρου βαν, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Σίνκα είχε
σημαντική επιρροή στη μετακόμιση στην Ελλάδα. Ο Σίνκα –που πρόσφατα διαδραμάτιζε
κεντρικό ρόλο στον κεντροδεξιό κόμμα ΔΗΣΥ-, φέρεται να είχε καλές σχέσεις με τον Ντίλιαν
και τον Αβνί. Φαίνεται ότι ο Σίνκα ήταν γνώριμος και του πρώην γενικού γραμματέα της
ελληνικής κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη. Και οι δύο άνδρες κατείχαν θέσεις στο
προεδρείο των Ευρωπαίων Δημοκρατικών Φοιτητών (EDS), τη φοιτητική οργάνωση του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Μεταξύ του 2003 και του 2004, ο Σίνκα διετέλεσε πρόεδρος
και ο Δημητριάδης αντιπρόεδρος».
Το σημαντικότερο όμως που αναγράφεται και επιβεβαιώνει ακόμη περαιτέρω το ρεπορτάζ
του Documento της περασμένης Κυριακής, είναι ότι «ο Δημητριάδης φέρεται να παρουσίασε
το φίλο του και Έλληνα επιχειρηματία Φέλιξ Μπίτζιο στον Σίνκα, εξαιτίας της μακροχρόνιας
διαμάχης του Μπίτζιου σε κυπριακό δικαστήριο. Ο Σίνκα με η σειρά του συνέστησε στον
δικηγόρο Χάρη Κυριακίδη να βοηθήσει τον Μπίτζιο σε αυτή του τη διαμάχη. Ο Κυριακίδης
είχε επίσης καλή σχέση με το ΔΗΣΥ».
«Εξαγωγή του Pegasus»
Αξίζει επίσης να σημειωθεί, πως όπως αναγράφεται στην έκθεση της PEGA, «η άρνηση
της Κυπριακής κυβέρνησης σχετικά με την εξαγωγή του Pegasus και την ανάπτυξή του
στη χώρα μοιάζει λανθασμένη. Στις 21 Ιουνίου 2022 ο αξιωματούχος της NSO, Chaim
Gelfad, δήλωσε ότι εταιρείες της NSO στην Κύπρο και τη Βουλγαρία, ασχολούνται με την

παροχή λογισμικού σε υπηρεσίες πληροφοριών». Σύμφωνα με έγγραφο που δόθηκε από
το ΑΚΕΛ, ο όμιλος της NSO «φέρεται να έχει εξάγει το λογισμικό Pegasus μέσω μιας από
τις θυγατρικές της στην Κύπρο, σε εταιρεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μια από τις
θυγατρικές φαίνεται να έχει εκδώσει τιμολόγιο 7 εκατομμυρίων δολαρίων για υπηρεσίες
προς την εν λόγω εταιρεία». Αξίζει να σημειωθεί πως λίγο καιρό αργότερα, στις 2 Οκτωβρίου
2018, δολοφονήθηκε ο δημοσιογράφος από τη Σαουδική Αραβία Τζαμάλ Κασόγκι. Τόσο ο
ίδιος όσο και δύο γυναίκες που βρίσκονταν κοντά του βρίσκονταν υπό παρακολούθηση
μέσω του Pegasus.
Το τέλος της κυβέρνησης- τσίρκο είναι κοντά. Αλλά δεν θα φύγει μόνη της…
Τελικά, τόσα σκάνδαλα, τόσες
εγκληματικές
παραλείψεις,
τόσα ψέματα, τόση υποκρισία,
τόση απατεωνιά, και τίποτε δεν
κουνιέται. Μόνο η αστυνομία
δέρνει
τους
διαδηλωτές,
καταπατά τα ανθρώπινα και
δημοκρατικά
δικαιώματα
και η απόδοση δικαιοσύνης
χειροτερεύει,
λες
και
βρισκόμαστε στα μετακατοχικά
χρόνια που η δεξιά είχε τον
δικό της νόμο, την τρομοκρατία
των αριστερών. Τώρα στο
στόχαστρο είναι κάθε ελεύθερα
σκεπτόμενος πολίτης. Όσο για
τα δικαιώματα των ατόμων με διαφορετική πολιτική, κοινωνική, σεξουαλική ιδιαιτερότητα,
να μην το συζητάμε καλύτερα. Μόλις χθες τελείωσε η δίκη για την σύλληψη της οικογένειας
Ινδαρέ πριν 3,5 χρόνια, ενός φιλήσυχου πολίτη κάθε άλλο παρά “αντιδραστικού”. Το
δικαστήριο τους αθώωσε, λόγω αμφιβολιών, δηλαδή, η αστυνομία που μπήκε στο σπίτι
του που ξυλοκόπησε και συνέλαβε τους γιούς του και τον ίδιο, έκαναν απλά ‘λάθος’. Ο
άνθρωπος κρατήθηκε, διασύρθηκε, καταστράφηκε η κοινωνική και οικογενειακή του ζωή.
Και η αστυνομία, απλά συγκάλυψε το φρικτό της λάθος. Πάλι καλά που βρέθηκε και ένας
εισαγγελέας που τον αθώωσε! Θα μπορούσαν και να τον έχουν μέσα ισόβια, για ‘αντίσταση
κατά της αρχής”. Από την κυβέρνηση-τσίρκο αυτή όλα να τα περιμένεις!
Δίκη Ινδαρέ: Αθωώθηκε ο σκηνοθέτης και οι γιοι του - «Θύματα τυφλής και αυθαίρετης
αστυνομικής βίας» λέει η εισαγγελέας
Έλαβε τέλος η δίκη της οικογένειας Ινδαρέ για τα όσα είχαν συμβεί στο πλαίσιο εκκένωσης
κατάληψης στο Κουκάκι και στην οδό Ματρόζου τον Δεκέμβριο του 2019, μέσα και έξω από
το σπίτι του. Τότε, αστυνομικοί ξυλοκόπησαν τον σκηνοθέτη και την οικογένειά του και τους
συνέλαβαν μόλις μπήκαν βίαια μέσα στο σπίτι τους. Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων
αποφάσισε την αθώωση λόγω αμφιβολιών του σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ καθώς και των
γιων του.
«Κόλαφος» η εισαγγελέας
Η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει να κηρυχθούν αθώοι οι κατηγορούμενοι αφού δεν
προέκυψε ότι τέλεσαν τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται.
Μάλιστα, στην αγόρευσή της αναφέρθηκε σε αντιφάσεις στις καταθέσεις των αστυνομικών
σε σχέση με τα όσα είχαν ισχυριστεί προανακριτικά και επικαλέστηκε τις καταθέσεις
γειτόνων, οι οποίοι είδαν τους τρεις κατηγορούμενους στο μπαλκόνι του σπιτιού τους κατά
τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας για την εκκένωση της κατάληψης, σύμφωνα
με το dikastiko.gr.
«Δεν αφήνει αμφιβολία ότι άλλοι ήταν εκείνοι που έκαναν τα αδικήματα και άλλοι οι
κατηγορούμενοι, οι οποίοι βρίσκονταν στο σπίτι τους» τόνισε, συμπληρώνοντας ότι «Οι
τρεις κατηγορούμενοι με απόλυτη βεβαιότητα δεν τέλεσαν αυτές τις πράξεις. Έγιναν
θύματα μιας τυφλής, ωμής και αυθαίρετης αστυνομικής βίας και χρησιμοποιήθηκαν από τις
αστυνομικές δυνάμεις για να καλύψουν την παταγώδη αποτυχία της επιχείρησης. Έγιναν
τα εξιλαστήρια θύματα. Προτείνω να απαλλαγούν όχι λόγω αμφιβολιών, αλλά γιατί δεν
τέλεσαν τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται».
«Τα παιδιά μου ήταν δεμένα, οι αστυνομικοί τούς έβριζαν τη μάνα»
«Φάγαμε το ξύλο της αρκούδας. Αυτοί ήταν σαν Ρόμποκοπ, και με κατηγορούν ότι
αντιστάθηκα, ότι έβρισα. Εγώ δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα, ήταν σαν μαύρη θύελλα.
Απίστευτο υβρεολόγιο, μου πάταγαν το κεφάλι, μου τραβούσαν τα χέρια και έλεγα ‘’έλεος,
δεν αντέχω, θα σκάσω’’. Τα παιδιά μου ήταν δεμένα, οι αστυνομικοί τους έβριζαν τη μάνα,
έλεγαν ότι έχει πάρει όλη τη γειτονιά, ότι δεν είμαι ο πατέρας τους. Συνέχεια έλεγαν ότι αν
δε μας έπιαναν στην ταράτσα, αλλά μας έπιαναν μέσα στο σπίτι, θα γ@@@ τα παιδιά και
τη μάνα τους. Αυτή ήταν η παρηγοριά μου ότι ευτυχώς δε μας έπιασαν μέσα στο σπίτι»,
είχε πει πριν λίγες ημέρες ο σκηνοθέτης στην απολογία του, ενώ είχε προσθέσει ότι είχε
προηγηθεί «χαμός, ένταση, καπνοί πολύ εντυπωσιακή και τρομακτική επιχείρηση».
«Απολογούμαι για την αφέλεια μου να πιστεύω ότι η ελληνική αστυνομία είναι για να μας
προστατεύει. (…) Απολογούμαι απέναντι στα παιδιά μου για την αφέλειά μου να ανοίγω
την πόρτα στους αστυνομικούς, να ανεβαίνω στην ταράτσα μου για να μας παίρνουν
σιδηροδέσμιους», είχε υπογραμμίσει επίσης ο Δημήτρης Ινδαρές.
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Ακολουθώντας τις διαδρομές του ελαιόλαδου στη Μεσσηνία
Ανακάλυψε τα μυστικά της Μεσσηνίας στη νοτιοδυτική Πελοπόννησο, μέσα από το πιο διάσημο προϊόν της… Το πλούσιο,
χρυσαφί, εξαιρετικά παρθένο
ελαιόλαδό της.

να πάρεις ένα κομμάτι ψωμί και να
δοκιμάσεις αυτό το χρυσαφί υγρό
που παράγεται εκείνη τη στιγμή…
Τα υπόλοιπα θα τα καταλάβεις με
τη γεύση σου.
Tι θα μάθεις στην ξενάγηση; Θα
μάθεις ότι η δειγματοληψία του
ελαιόλαδου είναι το ίδιο σύνθετη με
την γευστική δοκιμή. Θα μιλήσεις
για την οξύτητα (όσο μικρότερη είναι, τόσο το καλύτερο), την ποικιλία
(η Κορωνέικη είναι η «βασίλισσα»
σε αυτήν την περιοχή), τα αρώματα (φρεσκοκομμένο χόρτο, τροπικά φρούτα) και τη γεύση (πικρή,
πιπεράτη ...). Και φυσικά θα έχεις
την ευκαιρία να γνωρίσεις τις έντονες προσωπικότητες που υπάρχουν πίσω από αυτό το μοναδικό
προϊόν.

Γιάννης
Κακαγιάννης

Τίποτα δεν εκπροσωπεί καλύτερα
τη Μεσσηνία από το λάδι της. Το
βλέπεις, το νιώθεις και το γεύεσαι
παντού γύρω σου: Στα χιλιάδες στρέμματα δέντρων
με ασημοπράσινα φύλλα, που στέκονται παραταγμένα με τέλειο τρόπο και περιμένουν την συγκομιδή.
Στις πρέσες λαδιού που βρίσκονται διασκορπισμένες
σε όλη την ύπαιθρο. Και φυσικά στα πεντανόστιμα
πιάτα της τοπικής κουζίνας που κυριολεκτικά… λιώνουν στο στόμα σου. Αυτός είναι και ο λόγος που
εξερευνώντας αυτήν την περιοχή της Πελοποννήσου
μέσα από το πρίσμα του πιο διάσημου προϊόντος της,
ταξιδεύεις απευθείας στην καρδιά της Μεσσηνίας.
Η ξενάγηση σε έναν Μεσσηνιακό ελαιώνα θα σου μάθει κάτι
πολύ σημαντικό: τον τρόπο που συνδέεται αυτός ο «ευγενής»
καρπός με τη γη και τους ανθρώπους, που το παράγουν από
την αρχαιότητα ακόμα, καθιστώντας το βασικό στοιχείο της
μεσογειακής διατροφής.
Αξίζει όσο τίποτα να προγραμματίσεις την επίσκεψή σου
κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και να δεις από κοντά τα

απλωμένα δίχτυα, τους εργάτες να χτυπούν με ραβδιά τους
ροζιασμένους κορμούς και τα κλαδιά και τις ώριμες ελιές
να πέφτουν και να ετοιμάζονται για το ελαιοτριβείο… όπου
συμβαίνει η μαγεία. Θα παρατηρήσεις ότι υπάρχουν παραδοσιακοί μύλοι αλλά και πιο σύγχρονες, μεγάλες εγκαταστάσεις, όλοι όμως έχουν τον ίδιο στόχο: την παραγωγή ενός
-συντριπτικού- 95% εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου που
παράγεται στη Μεσσηνία. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι

Οι κορυφαίοι προορισμοί στην
Ελλάδα που επιλέγουν τα
ζευγάρια για μήνα του μέλιτος
Τους καλύτερους γαμήλιους προορισμούς
της Ελλάδας αποκαλύπτει μεγάλη διεθνής
έρευνα της ταξιδιωτικής εταιρείας Stasher
μέσα από την αξιολόγηση βαθμολογιών με
κριτήρια που συνδέονται με τη διαμονή, τα
εστιατόρια, τους πόλους έλξης και τις καιρικές συνθήκες.
Όπως τονίζεται, οι διαδικτυακές αναζητήσεις για μήνα του μέλιτος στην Ελλάδα
έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο κατά
33%, κυρίως λόγω χαλάρωσης των μέτρων
κατά της Covid-19, αλλά και των εξαιρετικών
καταλυμάτων.
Η Κρήτη καταλαμβάνει την πρώτη θέση με
βαθμολογία 78/100 λόγω κλίματος, ακτών
και φαγητού, ενώ στη δεύτερη θέση με
77/100 βρίσκεται η Κάρπαθος χάρη στη γαλήνια ατμόσφαιρα και τις φυσικές ομορφιές
της.
Ακολουθούν η Μήλος με 74/100 και η Κάλυμνος που ισοβαθμεί με την Αστυπάλαια και
τη Ρόδο, έχοντας βαθμολογία 73/100.
Την κορυφαία πεντάδα συμπληρώνει η Ίος
με 71/100.
Τι λένε οι εκπρόσωποι των προορισμών
«Η Κάρπαθος διαθέτει τις «πρώτες ύλες«»
για να αναδειχθεί σε προορισμό νεονύμφων.
Τα γραφικά και παραδοσιακά χωριά μας, οι
εξωτικές παραλίες ασύγκριτης ομορφιάς, η
τοπική κουζίνα, η ποιοτική διαμονή και το
εύρος επιλογών για παραθερισμό και ειδικές μορφές τουρισμού συνθέτουν ένα ιδανικό περιβάλλον για νιόπαντρα ζευγάρια. Για
τον λόγο αυτό προγραμματίζονται συναντήσεις στη διεθνή έκθεση WTM με bloggers
και δημοσιογράφους που στοχεύουν και

Η εμπειρία αυτή έχει ένα βάθος που αν δεν ζήσεις από κοντά
δεν μπορείς να το φανταστείς. Αυτό που θα κρατήσεις για
πάντα μαζί σου όμως είναι οι μοναδικές γεύσεις - ειδικά όταν
αγοράσεις ένα (και δύο και τρία) μπουκάλι και γυρίσεις στο
σπίτι σου, έχοντας στην τσάντα σου ένα χρυσό κομμάτι της
Πελοποννήσου, που θα σου μείνει αξέχαστο για πάντα.

Ελλάδα και ΕΟΤ μεγάλοι νικητές
στα αμερικανικά τουριστικά
Travvy Awards 2022
Σημαντικές διακρίσεις για την Ελλάδα
και τον Ελληνικό Οργανισμός Τουρισμού στα Travvy Awards 2022, κατακτώντας σε 4ης κατηγορίες την πρώτη θέση
Τέσσερις κορυφαίες διακρίσεις απέσπασε η
Ελλάδα και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού στα Travvy Awards 2022, που θεωρούνται ως ένας από τους εγκυρότερους
θεσμούς της τουριστικής βιομηχανίας των
ΗΠΑ.

στον τουρισμό ζευγαριών και νεονύμφων»,
επισημαίνει ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Καρπάθου, Μανώλης Παραγυιός.
«Η Κάλυμνος έχει διανύσει μία πολύ ικανοποιητική τουριστική σεζόν με υψηλές επιδόσεις τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.
Ενδεικτικά, σημαντική είναι αύξηση των
αεροπορικών αφίξεων από Απρίλιο μέχρι
τέλη Αυγούστου κατά 85,3% σε σχέση με
το 2019, ενώ η επισκεψιμότητα ήταν σαφώς
ενισχυμένη από τους ομογενείς, αλλά και
μέσω tour operators. Το πλήθος επιλογών
όπως οι καταδύσεις και τα εκατοντάδες
αναρριχητικά πεδία έχουν συμβάλλει στην
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ενώ
και ο γαμήλιος τουρισμός διαθέτει προοπτικές», δήλωσε ο Δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης.
«Εφέτος στην Ίο κάναμε ένα βήμα προς
την κατεύθυνση της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, γεγονός που φαίνεται
και από τις αυξημένες ακτοπλοϊκές αφίξεις
τον Σεπτέμβριο κατά 13,5% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Ενδιαφέροντα
όπως ο περιπατητικός τουρισμός, το Ios
Festival, οι θαλάσσιες δραστηριότητες και

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα κατέλαβε την 1η
θέση (Gold) στις κατηγορίες:
• Καλύτερος Προορισμός στην Ευρώπη
(Best Destination Europe),
• Καλύτερος Προορισμός στην Μεσόγειο
(Best Destination Mediterranean), και
• Καλύτερος Ευρωπαϊκός Προορισμός
Κρουαζιέρας (Best Cruise Destination
– Europe)
Με τη σειρά του, ο ΕΟΤ αναδείχθηκε ως ο
2ος (Silver) Καλύτερος Οργανισμός Τουρισμού στην Ευρώπη (Best Tourism Board
– Europe).
Τα Travvy Awards αναγνωρίζουν κάθε
η γαστρονομία εμβαθύνουν το τουριστικό
κάλεσμα μας. Σε αυτά έρχεται να προστεθεί και ο γαμήλιος τουρισμός ειδικά για τον
μήνα Σεπτέμβριο που συνετέλεσε και στην
αύξηση των αφίξεων», πρόσθεσε ο δήμαρχος Ιητών, Γκίκας Γκίκας.
«Η Αστυπάλαια εξελίσσεται σε προορισμό
αυθεντικότητας, ποιότητας και αειφορίας
κερδίζοντας έδαφος και στις αφίξεις από
το εξωτερικό. Η άνοδος που επετεύχθη

χρόνο την αριστεία στον τουριστικό τομέα,
επιβραβεύοντας τουριστικές επιχειρήσεις,
τουριστικά προϊόντα, εθνικούς οργανισμούς
τουρισμού και προορισμούς σε όλον κόσμο
για τα εξαιρετικά επιτεύγματά τους. Στη
σχετική ψηφοφορία για την ανάδειξη των νικητών στις επιμέρους κατηγορίες (αεροπορικές εταιρείες, προορισμοί, ξενοδοχεία και
θέρετρα, εταιρείες κρουαζιέρας, τουριστικοί
πράκτορες, ταξιδιωτικά γραφεία κ.ά.) συμμετέχουν χιλιάδες στελέχη της τουριστικής
αγοράς, που με τις επιλογές τους αναδεικνύουν αυτούς που καινοτομούν και ταυτόχρονα προσφέρουν υπηρεσίες υψηλών
προδιαγραφών στους επισκέπτες και τους
πελάτες τους.
εφέτος είναι εντυπωσιακή με 52% αύξηση
στις αεροπορικές αφίξεις και 7,4% ακτοπλοϊκώς από Μάιο μέχρι και Αύγουστο σε σχέση με το 2019, δικαιώνοντας τη νέα στρατηγική που έχει υιοθετηθεί. Με συμμάχους
τα ειδυλλιακά τοπία, τη γαστρονομία και τις
άριστες υπηρεσίες των επαγγελματιών, ο
τουρισμός νεονύμφων έχει τη δική του θέση
και μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση της
τουριστικής σεζόν», αναφέρει ο δήμαρχος
Αστυπάλαιας, Νίκος Κομηνέας.
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Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι
τώρα οι ταξιδιώτες έχουν τη
μεγαλύτερη πρόθεση για ταξίδια
από την αρχή της πανδημία

Η νέα έρευνα ASQ 2022 Global Traveler
Survey του ACI παρέχει βασικές πληροφορίες για την εξέλιξη της συμπεριφοράς των
ταξιδιωτών.
Το Airports Council International (ACI) World
δημοσίευσε την ετήσια έρευνα ASQ Global
Traveler Survey που αποκαλύπτει ότι τώρα
έχουν η υψηλότερη πρόθεση να ταξιδέψουν
οι επιβάτες από την αρχή της πανδημίας.
Για τρίτη χρονιά, η τεχνογνωσία της ACI
World’s Airport Service Quality (ASQ) στην
έρευνα αγοράς αξιοποιήθηκε για την Παγκόσμια Έρευνα Ταξιδιωτών ASQ 2022 για
να ανακαλύψει τις απόψεις των ταξιδιωτών
που ταξίδευαν τουλάχιστον μια φορά ετησίως πριν από την πανδημία και που είτε
ταξίδεψαν ξανά κατά τη διάρκεια της πανδημίας ή σχεδιάζουν να ταξιδέψουν ξανά
στο κοντινό μέλλον.
Η Εξέλιξη της συμπεριφοράς των
ταξιδιωτών
Η φετινή έρευνα υπογραμμίζει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών να επιστρέψουν στις πτήσεις:
– Το 76% των ταξιδιωτών πριν από την
πανδημία σχεδίαζε να ταξιδέψει το 20212022. Το 68% από αυτούς πραγματοποίησαν τελικά αυτά τα σχέδια.
– Το 86% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να
ταξιδέψει αεροπορικώς το επόμενο έτος.
Αυτή είναι η υψηλότερη βαθμολογία πρόθεσης από την αρχή της πανδημίας. Η
άρση ή η χαλάρωση πολλών φραγμών
και μέτρων συνέβαλαν σαφώς σε αυτά τα
αποτελέσματα.
– Το επίπεδο εμπιστοσύνης των ταξιδιωτών ότι τα αεροδρόμια και οι αεροπορικές
εταιρείες παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους επιβάτες έχει επίσης αυξηθεί
σε σύγκριση με πέρυσι και επιστρέφει στο
επίπεδο που ήταν το 2020: το 81% είναι σίγουρο σε σύγκριση με 74% ένα χρόνο πριν.
– Οι αντιλήψεις των ταξιδιωτών για τα αεροπορικά ταξίδια, ιδιαίτερα οι αρνητικές
ανησυχίες τους, έχουν μετατοπιστεί. Οι ταξιδιώτες ανησυχούν κυρίως για το αυξημένο
κόστος (77%) και την πολυπλοκότητα (75%)
που σχετίζονται με τα αεροπορικά ταξίδια.
– Το 71% των ερωτηθέντων εξακολουθούν
να αναμένουν από τα αεροδρόμια να παρέχουν μέτρα που θα τους κάνουν να νιώθουν

ασφαλείς. Ωστόσο, το κορυφαίο μέτρο που
αναμένεται έχει μετατοπιστεί από τις μάσκες στην ενισχυμένη καθαριότητα (επιλέχθηκε από το 31% των ερωτηθέντων).
– Άλλες πηγές ανησυχίας σχετικά με τα ταξίδια σχετίζονται με λειτουργικές διακοπές,
όπως ο μεγάλος χρόνος αναμονής και τα
πολυσύχναστα αεροδρόμια. Αυτό μπορεί
να προκλήθηκε από τις προκλήσεις που
αντιμετώπισε ο κλάδος κατά τη διάρκεια
της αιχμής της επιβατικής κίνησης στα μέσα
του 2022.
Ο Γενικός Διευθυντής του ACI World Luis
Felipe de Oliveira δήλωσε: «Είναι σαφές
από την ASQ 2022 Global Traveler Survey
ότι οι επιβάτες έχουν μεγάλη πρόθεση να
ταξιδέψουν και έχουν εμπιστοσύνη στον
κλάδο ότι προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον. Ενώ οι παραλλαγές του COVID-19
εξακολουθούν να ανησυχούν τους ταξιδιώτες, η φετινή έκθεση παρέχει νέες πληροφορίες για την κατανόηση των τρεχουσών
προσδοκιών των επιβατών, τη βελτίωση
του ταξιδιού τους στο αεροδρόμιο και τη
διασφάλιση της κάλυψης των αναγκών
τους. Αυτή η τρίτη έρευνα θα οδηγήσει σε
πελατοκεντρική προσέγγιση που πρέπει να
ακολουθήσει ο κλάδος — ακούγοντας τους
ταξιδιώτες και βελτιώνοντας συνεχώς.
«Στην κορυφή της λίστας, τα αεροδρόμια
θα πρέπει να συνεχίσουν να δίνουν έμφαση
στον ενισχυμένο καθαρισμό τους, ειδικά καθώς άλλα μέτρα και ενέργειες είναι λιγότερο
απτές. Ενθαρρύνουμε όλα τα αεροδρόμια
να αξιοποιήσουν το νέο πρόγραμμα Διαπίστευσης Ετοιμότητας για τη Δημόσια Υγεία
και Ασφάλεια για να ευθυγραμμίσουν καλύτερα τα μέτρα δημόσιας υγείας και ασφάλειας με την καθοδήγηση της ACI, τις βέλτιστες
πρακτικές του κλάδου και τις συστάσεις
από την Ομάδα Εργασίας Ανάκτησης Αεροπορίας (CART) του Συμβουλίου Διεθνούς
Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).
«Επιπλέον, το ευρύτερο αεροπορικό οικοσύστημα θα πρέπει να συνεργαστεί για να
συνεχίσει να αυξάνει την υιοθέτηση τεχνολογιών, όπως η παροχή πληροφοριών σε
πραγματικό χρόνο, οι επιλογές αυτοεξυπηρέτησης και οι λύσεις επεξεργασίας εκτός
αεροδρομίου, τις οποίες οι ταξιδιώτες έχουν
δείξει προθυμία να χρησιμοποιήσουν.»
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Συνέντευξη Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Εξωστρέφειας και Προέδρου της Enterprise Greece, Ιωάννη Σμυρλή
Στο πλαίσιο Κυβερνητικής αποστολής στον Σαν Φρανσίσκο ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
και Εξωστρέφειας και Πρόεδρος της Enterprise Greece,
Ιωάννης Σμυρλής, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της ΕΡΤ «Συνδέσεις» και στους δημοσιογράφους
Χριστίνα Βίδου και Κώστα Παπαχλιμίντζο.
Ερωτηθείς για τον σκοπό της κυβερνητικής αποστολής,
ο κ. Σμυρλής απάντησε ότι το συνολικό πρόγραμμα της
αποστολής οργανώθηκε από την οικονομική διπλωματία «ώστε να δούμε μεγάλες εταιρείες που θα προσελκύσουν επενδύσεις, να παρουσιάσουμε το οικοσύστημα των start-ups της Eλλάδος, να δούμε πανεπιστήμια,
όπως το Berkeley και το Stanford καθώς και ερευνητικά
κέντρα. Θέλουμε να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή,
να κάνουμε την Ελλάδα γνωστή προς τα έξω για αυτά που
ήδη έχει πετύχει αυτά τα τρία τελευταία χρόνια, μέσα από τη
δομή που έχουμε δημιουργήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών
και στην Enterprise Greece . Υπάρχει πλέον οικοσύστημα
για τις start-ups, υπάρχει πλέον μία ροή στις στρατηγικές
επενδύσεις, έχουμε μεγάλες εταιρείες από τη Silicon Valley
που επενδύουν στη χώρα».
Αναλύοντας τους τρεις πυλώνες του προγράμματος , ο
Γενικός Γραμματέας είπε ότι ο πρώτος αναφέρεται στους
επενδυτές. «Ήδη στην Ελλάδα επενδύουν μεγάλες εταιρείες όπως η Microsoft, η Amazon που συνδέονται με το San
Francisco. Εκτός από αυτές τις εταιρείες, θα συναντηθούμε
και με άλλες γιατί δε θέλουμε να περιοριστούμε στις υφιστάμενες επενδύσεις, αλλά να πάμε ακόμα πιο μπροστά

και να γίνει αντιληπτό ότι η Microsoft δεν ήρθε τυχαία στην
Ελλάδα, αλλά ότι πλέον υπάρχει μια δομή που μπορεί να
υποστηρίξει τέτοιου είδους επενδύσεις», τόνισε ο Γενικός
Γραμματέας.
Ο δεύτερος πυλώνας αναφέρεται στις νεοφυείς επιχειρήσεις. «Έχουμε μαζί μας έξι νεοφυείς επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με την Elevate
Greece. Αυτές που ήταν πιο ώριμες να έρθουν στη Silicon
Valley, θα κάνουν συναντήσεις με επενδυτές. Δημιουργούμε ένα δίαυλο επικοινωνίας. Σκοπός μας είναι να μείνει
ανοιχτός αυτός ο δίαυλος επικοινωνίας ώστε μέσα από το
ελληνικό Προξενείο, μέσα από το δίκτυο των εμπορικών
ακολούθων και την Entreprise Greece να κρατήσουμε ανοιχτή την επικοινωνία των νεοφυών επιχειρήσεων της Ελλάδας με το πιο αναπτυγμένο οικοσύστημα στον κόσμο που
είναι η Silicon Valley».

Ο κ. Σμυρλής αναφέρθηκε επίσης στις συναντήσεις στα
Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του San Francisco
που αποτελούν τον τρίτο πυλώνα του προγράμματος.
«Ανοίγουμε και αυτές τις πόρτες για να δημιουργήσουμε
επαφές και να βοηθήσουμε τις start-ups να εξελίσσονται.
Κάνουμε μια ολοκληρωμένη παρουσία εδώ και δείχνουμε
ότι η Ελλάδα έχει δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες ώστε να
μπορεί να έχει δυναμική παρουσία. Θέλουμε το πρώτο
βήμα να μπορεί να γίνει από την Ελλάδα. Με τη συντονιστική δομή της οικονομικής διπλωματίας, να διατηρούμε
ανοιχτούς τους διαύλους, ώστε να μπορεί κάποιος να βρει
χρηματοδότηση, να εξελίξει την ιδέα του και από start-up
να γίνει πραγματική επιχείρηση που θα έχει τη δυνατότητα
να φτάσει στη Silicon Valley, όταν θα είναι απόλυτα έτοιμος
και ώριμος», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στην παρουσία Ελλήνων στη Silicon Valley,
ο Γενικός Γραμματέας επεσήμανε ότι πρόκειται για ομογενείς επιτυχημένους, πολύ καλά μυαλά που δραστηριοποιούνται σε μεγάλες εταιρίες, αλλά και σε πανεπιστήμια,
όπως και επιχειρηματίες και startuppers, οι οποίοι είναι και
επιτυχημένοι, αλλά και πρόθυμοι να παράσχουν βοήθεια
σε άλλους Έλληνες που θέλουν και εκείνοι να έρθουν, έχοντας το ίδιο καλό αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε
και στο τεχνολογικό hub Ελλήνων που έχει δημιουργηθεί
εκεί, και που πρόκειται να επισκεφθούν, τονίζοντας ότι «ό,τι
έχουν καταφέρει εκεί οι Έλληνες θέλουν να το μεταφέρουν
και στην Ελλάδα, γιατί επιθυμούν να έχουν σχέσεις με την
πατρίδα».

3ος Διεθνής Διαγωνισμός Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού
Αφηγηματικού Παιχνιδιού, «Το μάθημα… παιχνίδι!» υπό την Αιγίδα της
Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας
Η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας
Διπλωματίας θέτει υπό την Αιγίδα της και στηρίζει την προβολή του 3ου Διεθνή Διαγωνισμού Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού «Το μάθημα…
παιχνίδι!» για το σχολικό έτος 2022-2023, που διοργανώνεται από το ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών
Μέσων και Επικοινωνίας).
Έλληνες εκπαιδευτικοί και μαθητές στην Ελλάδα αλλά και
στο εξωτερικό, σε ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες και σε
αναγνωρισμένα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ), καθώς και σε κάθε άλλη εκπαιδευτική δομή όπου διδάσκουν
και φοιτούν δάσκαλοι και μαθητές ελληνικής καταγωγής
στην αλλοδαπή, προσκαλούνται να λάβουν μέρος στον
ξεχωριστό αυτό διαγωνισμό που φιλοδοξεί να προάγει την
ψηφιακή γνώση και δεξιότητες μέσω της ψυχαγωγίας του
παιχνιδιού, αλλά και να συνεισφέρει στην ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την Ομογένεια.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές μαθητές/μαθήτριες
των τριών τελευταίων τάξεων της πρωτοβάθμιας και όλων
των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων της Ελλάδας και της Ομογένειας. Προθεσμία κατάθεσης
υποψηφιότητας συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και
κατάθεσης πρωτότυπου επιτραπέζιου παιχνιδιού και πρωτότυπου ψηφιακού αφηγηματικού παιχνιδιού είναι η 5η Μαΐου 2023 στην διεύθυνση ηλ. ταχ. gamescontest@ekome.
media Κάθε σχολείο μπορεί να καταθέσει περισσότερα του
ενός ψηφιακά ή επιτραπέζια έργα.
Το ΕΚΟΜΕ έχει δημοσιοποιήσει αναλυτικό ενημερωτικό
υλικό με χρήσιμες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό, περιλαμβανομένου και εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης έχει
δημοσιοποιηθεί συναφής Εκπαιδευτικός Οδηγός ο οποίος
θα μεταφραστεί και θα εκδοθεί σύντομα και στην αγγλική
γλώσσα. Επίσης, το ΕΚΟΜΕ αναμένεται, στις αρχές του

έτους 2023, να διοργανώσει ειδικό WEBINAR στην αγγλική γλώσσα με σκοπό την απευθείας ενημέρωση ενδιαφερομένων διδασκόντων για τον φετινό διαγωνισμό.
Στους νικητές του διαγωνισμού, που θα επιλεγούν από
ειδική Επιτροπή του ΕΚΟΜΕ με τη συμμετοχή ειδικών
και εκπαιδευτικών, θα απονεμηθεί Εύφημος Μνεία, με
κύρια κριτήρια την δημιουργικότητα και πρωτοτυπία, την
ποιότητα σχεδιασμού και τον συγκερασμό ψυχαγωγίας και
μάθησης. Έργα των νικητών παλαιότερων διαγωνισμών
έχουν παρουσιαστεί κατά το παρελθόν, μετά την ολοκλήρωση του 1ου και 2ου Διαγωνισμού, σε ειδικές εκδηλώσεις
όπως στην ΔΕΘ.
Περισσότερες πληροφορίες μπορεί επίσης να δοθούν
στα emails gamescontest@ekome.media & skymionis@
ekome.media (από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου
ΕΚΟΜΕ κ. Στέλιο Κυμιωνή) και στα τηλέφωνα επικοινωνίας του ΕΚΟΜΕ +30 214 4022711, +30 2144027522.
Σχετικοί ηλ. σύνδεσμοι:
3ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Δημιουργίας
Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού
(ekome.media)
Third International Student Competition for Board and
Digital Games Design (ekome.media)
Εκπαιδευτικός Οδηγός - Το μάθημα... παιχνίδι!
(ekome.media)
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The Doctor - Review of Icke’s Play at Duke of York’s Theatre, London
WOW!
Those three letters can
express accurately one’s
reaction to The Doctor,
Robert Icke’s play with Juliet
James
Stevenson playing at the
Karas
Duke of York’s Theatre in
London. You can say WOW
to your friends or use other stock phrases
of enthusiasm for outstanding acting in a
brilliant production of a play that inspires
thinking and provides heated discussion.
I say WOW again but that is not enough
to fill my column in the paper and I must
elaborate.
Ruth Wolff is a brilliant doctor and the
director of the Elizabeth Institute, a major
health centre dedicated to finding a cure
for Alzheimer’s. She is an outstanding
researcher and a powerful woman who is
called Professor but also BB, for Big Bad
Wolff. One of her colleagues refers to her as
a woman in name only.
Professor Wollf is played by Juliet Stevenson
and you will remember her performance
long after you have forgotten the play.
Even though the Institute concentrates
on dementia patients, a 14-year-old girl is
admitted after a botched, self-administered
abortion and she is dying. She is Dr. Wolff’s
patient. A priest comes to the Institute to
give the girl last rites.
There is a fierce confrontation between
Wolff and the priest. She refuses to allow
him to see the girl, while he insists on going
in her room Dr, Wolff repulses him to the
point of some physical contact. The girl dies
without getting last rites which, according

to the priest, would
have erased her
sins.
The battle line is
drawn. The doctor
in her medical
judgment believed
that letting the priest
see the girl would
have caused her
to die in distress.
The priest and her
Stevenson with Juliet Garricks as
parents believe she
Charlie. Photograph: Manuel Harlan
would have died
Naomi Wirthner as Hardiman and
at peace having
Juliet Stevenson as Ruth Wolff.
and arrogance erupt in riveting
received last rites.
Photograph: Manuel Harlan
arguments and sit-on-the edge of
The medical defence of not allowing the your seat theatre. Naomi Wirthner as
priest to visit the patient explodes into a Dr. Hardiman, is a Catholic and an
racism and the preponderance of science
question of the religion versus science and antisemite but a great neurosurgeon; Dona
over religion. There are quick scene changes
then into a non-practicing Jew (Dr. Wolff) Croll as Cyprian, is the medical director and
as the protagonists and antagonists move
not respecting the position of the Catholic Wolff’s opponent. Chris Osikanlu Colquhoun
on and off the stage before can digest the
Church.
as Copley and Daniel Rabin as Murphy join last exchange.
That’s just the beginning. The brilliant in the fierce arguments. The calm priest
The set and costumes by Hildegard Bechtler
staff of the Institute become divided and (John Mackay) visits Wolff after the issue
are pristine and clinical as one might except
antisemitism creeps in. The appointment of blows over and shows that he did more in
in a hospital.
the next director of pharmacology becomes defence of Catholicism than of truth. Preeva
The Doctor is an adaptation by Icke of
an issue. Do you appoint the most qualified Kalidas as Flint, the Minister of Health, is
Arthur Schnitzler’s 1912 Viennese “comedy”
who happens to be a Jew or the black prepared to be treacherous for her own
Professor Bernhardi. Icke is fairly faithful
Catholic who will be more acceptable to the reason.
to that play by he brings in his own ideas
donors for the construction of a new centre? There is an opaque side to the play in
and the result is riveting and unforgettable
The issue becomes viral in social media relation to Wolff’s home life, Charlie (Juliet
theatre.
and a pained Dr. Wolff has to defend herself Garricks) is her partner but I was not sure
The Doctor by Robert Icke adapted
on television before a hostile panel of about the reality of his existence. Sami
from Arthur Schnitzler’s play Professor
journalists.
(Matilda Tucker) is her transgender daughter Bernhardi continues until December 11,
I will mention a few of the eleven cast and we see Wollf’s tender and human side
2022 at the Duke of York’s Theatre, 104 St.
members that carry the brilliant and as opposed to the fierce defender of her
Martin’s Lane, London, WC2N 4BG. https://
provocative arguments and conversations in medical ethics.
www.thedukeofyorks.com/the-doctor
the play. Fierce opinions, pride, convictions There are riveting arguments about identity,

Mary - Review of Munro’s Play About The Queen of Scots
Mary, a new play by Rona
Munro, refers to the Queen of
Scots and it has nothing to do
with her execution by Queen
Elizabeth I many years later.
James
Munro has found a niche,
Karas
writing plays about Scottish
history and Mary is a superb
thriller that takes place in April and June
of 1567. There are only three characters
and the Queen is not one of them. In fact,
she appears only briefly and it is in the
imagination of Sir James Melville, the main
character in the play.
Melville (Douglas Henshall) is a powerful
lord, a confident man and a loyal supporter
of the Queen. He confronts Thompson
(Brian Vernel) a young servant of the court
and Agnes (Rona Morison) a servant of
the royal household in Holyrood Palace,
Scotland.
Thompson has been bloodied and knocked
senseless by Lord Bothwell, an ambitious
and brutal man. We hear much about him
and he is the absent villain of the play. The
question in the first act is if Mary should be
removed from Holyrood to Stirling Dunbar
Castle. Melville argues forcefully in favour of
Thompson opening the gates for her to be
taken to Dunbar. Thompson, on orders from
Bothwell, hesitates but eventually informs
Bothwell of his intention to take Mary to
Dunbar.

The next scene takes place in June of
1567. Mary was abducted by Bothwell
and taken to Dunbar and what he
did to her there becomes of crucial
importance. In any event, they were
married in May 1567. There are some
problems and questions about Bothwell.
Did he or did he not murder Mary’s
husband Lord Darnley, the father of the
future James VI of Scotland and James I
of England? And more more importantly,
did he rape Mary after abducting her?
Was it a consensual act that the lustful
Mary enjoyed?
In the June confrontation, Thompson has
risen in rank and has become confident
and even aggressive. Agnes, a fearless
woman who does not hesitate to express
her opinions and a resolute Protestant and
despiser of the Catholic Church, thinks that
Mary was raped but she wants the Protestant
James VI to become king. (He is the one
who becomes King James I of England after
the death of Elizabeth I.) In the end Agnes
does becoming sympathetic to Mary.
Many of the Scottish nobility want Mary
to abdicate because she is unfit to be
the queen and she is a Catholic. Melville
argues vehemently against her abdication
and refuses to sign the letter demanding
that she abdicate. Thompson confronts
Melville and conducts what amounts to a
meticulous and brilliant cross-examination

that leads to Melville having to admit that he
may be wrong about the rape and Mary’s
subsequent conduct and agrees to her
abdication.
It is a thrilling play that takes an unusual
approach to the famous queen. Thompson
and Agnes are fictitious characters but
Manville is a historical figure. The three of
them take us through cogent arguments that
rest on loyalty to Mary and love of Scotland.
We are never sure what side we support as
the arguments seesaw between Melville’s
principled loyalty and support of the Queen
and Thompson’s arguments debunking her
as inept as a queen and as a bringer of
peace. The “rape” scene in done in a room
full of men who are yelling as if they are
watching a sports event. It is a horrific image
and the quotation marks may suggest what
Thompson and Agnes believe which is that
Mary willingly gave in to Bothwell and in any

event her marriage to him suggests that
she did not despise him.
Henshall gives a superb performance
as a man of principal, ability and above
all loyalty. Thompson starts as a lowly,
beaten-up servant but he gains greater
authority and becomes a powerful
but subtle persuader. A marvelous
performance by Vernel.
Rona Morison as Agnes is attractive and
fearless as she stands her ground against
men in an era when she would have been
dismissed as unworthy of attention. She
digs her heels in, does not hesitate to use
foul language and does not budge. Kudos to
Morison for a terrific performance.
Mary, as I said, does appear at the end of
the play and she says a few words. Mary
is played Meg Watson who graduated from
acting school in June 2022. The role is her
professional stage debut and one wishes
that Munro had given her a few more lines.
We could have done without the dozen
women yelling at the end of the play.
Director Roxana Silbert does excellent
work in pacing a play with numerous tough
arguments and keeping us riveted for its
90-minute duration.
Mary by Rona Munro continues until
November 26, 2022, at the Hampstead
Theatre, Eton Avenue, Swiss Cottage,
London, NW3 3EU. https://www.
hampsteadtheatre.com/
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Ο Γιάννης Χρυσουλάκης προωθεί τις ελληνικές σπουδές και στέλνει
μήνυμα συνεργασίας και στήριξης του Παρευξείνιου Ελληνισμού από
τις ιστορικές κοιτίδες των Ελλήνων στη Ρουμανία και τη Μολδαβία

Με ουσιαστικά αποτελέσματα σε διπλωματικό επίπεδο
ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννη Χρυσουλάκη στη Ρουμανία και τη
Μολδαβία.
Στη Μολδαβία, ο Γενικός Γραμματέας παραβρέθηκε στην
τελετή ανάληψης καθηκόντων του νέου Επίτιμου Προξένου
της Ελλάδας στο Κισινάου, στο περιθώριο της οποίας είχε σύντομη συνάντηση
με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Μολδαβίας, Veaceslav Dobinda, ενώ σε μια
σημαντική εξέλιξη για την προώθηση των
ελληνικών σπουδών στη χώρα, αποφασίστηκε κατόπιν εισήγησης του Γενικού
Γραμματέα και της Πρέσβεως της Ελλάδας στη Ρουμανία, Σοφίας Γραμματά, η
ίδρυση και λειτουργία, από το επόμενο
εξάμηνο, του "Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού" στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κισινάου.
Στη Ρουμανία, στην ιστορική για τον Παρευξείνιο Ελληνισμό πόλη της Κωστάντζας, ο Γενικός Γραμματέας εγκαινίασε με
επισημότητα το νέο Αμισθο Προξενείο της
Ελλάδας, παρουσία πλήθους Ομογενών
και τοπικών Αρχών. Παράλληλα, ήταν κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, όπου είχε συναντήσεις και συνεργασία με Ακαδημαϊκούς και φοιτητές. Στο Κοινοβούλιο της
χώρας, ο κ. Χρυσουλάκης είχε συνεργασία με τον Dragos
Zisopol (Ντράγκος Γκαμπριέλ Ζησόπουλο), βουλευτή του
Ρουμανικού Κοινοβουλίου και Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, στην οποία συμμετείχε ο Πρόεδρος της
Ρουμανικής Ακαδημίας Τεχνικών Επιστημών (ASTR), Δρ. κ
Mihai Mihăiță. Στη διάρκεια της επίσκεψης του, σε εγκάρδιο
κλίμα, ο κ. Χρυσουλάκης συναντήθηκε, επίσης, με εκπροσώπους φορέων της Ομογένειας, πολιτιστικούς συλλόγους
και διδάσκοντες και μαθητές ελληνικών σχολείων, μεταφέροντος το ενδιαφέρον και τη στήριξη της Ελληνικής Πολιτείας και της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση των δύο νέων Άμισθων
Προξενείων στο Κισινάου και την Κωστάντζα είχε η Πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Σοφία Γραμματά.
Στο Κισινάου, ο Γενικός Γραμματέας στην προσφώνησή του κατά
τελετή ανάληψης καθηκόντων του
νέου Επίτιμου Προξένου της Ελλάδας στη Δημοκρατία της Μολδαβίας, Sergiu Cebotari, ο οποίος
είναι άριστος γνώστης της ελληνικής και απόφοιτος της Νομικής
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι
«η παρουσία του Άμισθου Προξενείου αποτελεί, μεταξύ άλλων,
απτή απόδειξη ότι η Ελληνική Πολιτεία βρίσκεται δίπλα στην Ομογένεια της Μολδαβίας». Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός
Εξωτερικών, Veaceslav Dobinda,
ο Γενικός Διευθυντής και ο Διευθυντής Εθιμοτυπίας του
Υπουργείου Εξωτερικών της Μολδαβίας, υπογραμμίζοντας

έτσι το άριστο επίπεδο των ελληνομολδαβικών σχέσεων. Παρέστησαν,
επίσης, μέλη του διπλωματικού και
του προξενικού σώματος, Έλληνες και Μολδαβοί επιχειρηματίες
και μέλη της ελληνικής Κοινότητας.
Στη γόνιμη σύντομη συζήτηση με
τον Υφυπουργό Εξωτερικών της
Μολδαβίας, Veaceslav Dobinda,
η οποία πραγματοποιήθηκε στο
περιθώριο των εγκαινίων, ο κ.
Χρυσουλάκης είχε την ευκαιρία να
αναφερθεί στην ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας
Ελλάδας- Μολδαβίας.
Στη διάλεξη που έδωσε στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του
Κισινάου, ο κ. Χρυσουλάκης αναφέρθηκε στη διαχρονική
παρουσία του Ελληνισμού στην επικράτεια της σημερινής
Δημοκρατίας της Μολδαβίας, στις γέφυρες μεταξύ Ελλάδας και Μολδαβίας, καθώς και
στις προοπτικές που ανοίγονται
στις σχέσεις των δυο
χωρών.
Σε συνέχεια σχετικών
προτάσεων του Γενικού Γραμματέα και
της Πρέσβεως της
Ελλάδας στη Ρουμανία, Σοφίας Γραμματά,
ελήφθη απόφαση από
τις Πρυτανικές αρχές
για την ίδρυση και λειτουργία, από το επόμενο
εξάμηνο, του "Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού" στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κισινάου στη Μολδαβία. Η Ελληνική γλώσσα θα
αποτελέσει προαιρετικό μάθημα του Πανεπιστημίου, ενώ φοιτητές, καθηγητές και στελέχη
του Μολδαβικού Υπουργείου Εξωτερικών θα
μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα. Θα
διατεθεί ειδική αίθουσα διδασκαλίας η οποία θα
εξοπλιστεί με όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό
εξοπλισμό, με την ευγενική χορηγία από ελληνική εταιρεία
που δραστηριοποιείται στη Ρουμανία και στη Μολδαβία. Η
αίθουσα θα είναι, επίσης, στη διάθεσή της Ελληνικής Κοινότητας στη Μολδαβία, για μαθήματα ελληνικών κατά τις απογευματινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα. Ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον
για το "Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και
Πολιτισμού", καθώς αρκετοί φοιτητές
και φοιτήτριες που παρακολούθησαν
τη διάλεξη του κ. Χρυσουλάκη στο
Κρατικό Πανεπιστήμιο του Κισινάου,
έδειξαν έντονο ενδιαφέρον.
Εξάλλου, σε κλίμα συγκινησιακής
φόρτισης και εθνικής υπερηφάνειας, ο
Γενικός Γραμματέας, μαζί με την Πρέσβη, Σοφία Γραμματά, επισκέφθηκε
την Οικία Κάτσικα – ιστορική έδρα της
Φιλικής Εταιρίας στο
Κισινάου και τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος της Ελληνικής Κοινότητας. Ο
κ. Χρυσουλάκης είχε επίσης συνάντηση σε
εγκάρδιο κλίμα με τον Ελληνικό Πολιτιστικό
Σύλλογο «Ελευθερία» και τον Πρόεδρό του,
κ. Γιαννίεφ.
Στην Κωστάντζα, σε μια σημαντική πρωτοβουλία για την περαιτέρω ενίσχυση των
Ελληνο-Ρουμανικών σχέσεων, ο Γενικός
Γραμματέας απευθυνόμενος στα επίσημα
εγκαίνια του νέου Άμισθου Προξενείου της
Ελλάδας προς τους Ομογενείς και τις παριστάμενες Αρχές της Ρουμανίας, τόνισε ότι
«στο βηματισμό των άριστων σχέσεων με
τη φίλη Ρουμανία, η Ελλάδα επανέρχεται
στην Κωστάντζα, επιβεβαιώνοντας την παρουσία της σε
μια ιστορική πόλη για τον Παρευξείνιο Ελληνισμό». Στην

τελετή παραβρέθηκαν η Πρέσβης
της Ελλάδας στη Ρουμανία, Σοφία
Γραμματά, η οποία είχε αναλάβει
την πρωτοβουλία για την ίδρυση
του Άμισθου Προξενείου και εγκατέστησε τον Επίτιμο Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνστάντζα, Θεόδωρο
Σκανδαλίδη, χοροστατούντος του
Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Τόμιδος, κ. Θεοδόσιου, και παρουσία
του βουλευτή της ελληνικής μειονότητας, Dragos-Gabriel Zisopol,
εκπροσώπων των τοπικών Αρχών και μελών της ελληνικής
Κοινότητας της περιοχής. Το νέο άμισθο Προξενείο Κωστάντζας στεγάζεται σε ένα από τα πλέον ιστορικά κτίρια της
πόλης, η αποκατάσταση του οποίου πραγματοποιήθηκε με
ιδιωτική χορηγία. Στο κτίριο πρόκειται σύντομα να λειτουργήσουν και τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.
Στο Βουκουρέστι, ο Γενικός Γραμματέας μίλησε σε ένα από τα παλαιότερα Κέντρα Νεοελληνικών
Σπουδών στον κόσμο, στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, σε εκδήλωση προς τιμήν της καθηγήτριας του
ΕΚΠΑ, Όλγας Κατσιαρδή-Hering,
και του μεγάλου χορηγού του Τομέα Νεοελληνικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, Γεωργίου Γαλανάκη. Στην ομιλία του
αναφέρθηκε στη μακρά ιστορική παράδοση της ελληνόφωνης ανώτερης εκπαίδευσης στο Βουκουρέστι, που ξεκίνησε
από την Ηγεμονική Ακαδημία του Αγίου Σάββα, η οποία
ιδρύθηκε το έτος 1688/1689, και όπου δίδαξαν σημαίνουσες
προσωπικότητες του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και μεγάλοι Δάσκαλοι του Γένους. Ο κ. Χρυσουλάκης διαβεβαίωσε
ότι η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών θα σταθεί
αρωγός στην περαιτέρω ανάπτυξη τόσο των Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου όσο και
των ευρύτερων πολιτιστικών σχέσεων των δύο χωρών. Ο
Γενικός Γραμματέας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την Κοσμήτορα της Σχολής Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου
Βουκουρεστίου, Laura Sitaru, την Πρόεδρο του Τμήματος,
Mianda Cioba και τον επικεφαλής
του Τομέα Νεοελληνικών Σπουδών, Καθηγητή Tudor Dinu.
Ο Γενικός Γραμματέας είχε εποικοδομητική συνάντηση, σε ιδιαίτερα
φιλικό κλίμα, με τον Dragos Zisopol
(Ντράγκος Γκαμπριέλ Ζησόπουλο),
Βουλευτή του Ρουμανικού Κοινοβουλίου και Πρόεδρο της Ένωσης
Ελλήνων Ρουμανίας, ο όποιος
με την ιδιότητα του ως Πρόεδρου
της Επιτροπής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Βουλή των Αντιπροσώπων της Ρουμανίας, τον
καλωσόρισε στο Κοινοβούλιο μαζί με την αντιπροσωπεία
της Ελληνικής Πρεσβείας. Στη συνάντηση παραβρέθηκε
ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Δρ. Mihai Mihăiță, Πρόεδρος
της Ρουμανικής Ακαδημίας Τεχνικών Επιστημών (ASTR). Η
συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την ελληνική ομογένεια
στη Ρουμανία, τη βελτίωση των ελληνο-ρουμανικών σχέσεων και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων με την Ένωση
Ελλήνων Ρουμανίας καθώς και με την Ρουμανική Ακαδημία
Τεχνικών Επιστημών.
Ο κ. Χρυσουλάκης επισκέφθηκε, επίσης, το Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου «Αθηνά», όπου συναντήθηκε με διδάσκοντες, μέλη του ΔΣ Γονέων και Κηδεμόνων και μαθητές.
Αφού τους συνεχάρη θερμά για το υψηλό επίπεδο ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, τους διαβεβαίωσε για τη στήριξη
από πλευράς Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού
και Δημόσιας Διπλωματίας των προσπαθειών για τη διατήρηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας στη Ρουμανία,
ως ζήτημα μείζονος προτεραιότητας.
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Η βαθύτερη σημασία του τοπωνυμίου Αρκαδία
Σύμφωνα με το καλύτερο, κατά τη γνώμη μου,
ετυμολογικό on-line λεξικό, η Αρκαδία είναι μια
«ορεινή περιοχή στην
κεντρική Πελοπόννησο,
Γιάννης
η οποία παραδοσιακά
Λαμπρινάκος
προέρχεται από τον
Αρκά (γεν. Αρκάδας),
γιο του Δία, ιδρυτή και πρώτο ηγεμόνα της
Αρκαδίας» (etymnonline.com)
Δύο σκέψεις μου έρχονται αμέσως στο μυαλό. Πώς μπορεί ένα μυθολογικό πλάσμα
να αποκτήσει γιο και δεύτερον, ποια είναι
η ετυμολογία αυτού του φανταστικού γιου
που ονομάζεται Αρκάς;
Οι μύθοι είναι φυσικά πολύτιμοι. Είναι γεμάτοι πληροφορίες και συμβολισμούς. Σπάνια
όμως μας δίνουν χρήσιμες ετυμολογικές
γνώσεις.
Λοιπόν, τι σημαίνει τελικά Αρκαδία; Θα
μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το όνομα είναι αυθαίρετο ή ήρθε τυχαία. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό δεν συμβαίνει. Αλλά αν
μπορούσαμε να βρούμε την ίδια λέξη, επιτρέποντας μια μικρή παραλλαγή, να κατονομάζει άλλα παρόμοια μέρη, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι δύσκολα μπορεί
να είναι τυχαία. Μια πρόχειρη αναζήτηση
προς αυτή την κατεύθυνση μας δίνει:
Όρεγκον, Ιράκ, Ουρούκ, Τουρκία και άλλα.
Εκτός από τοπωνύμια, βρίσκουμε πολλές
λέξεις που ακούγονται συγγενικές: Πάρκο,
βάρκα, μπούρκα, πύργος, για να αναφέρουμε μόνο μερικές. Ο προσεκτικός μελετητής
της ετυμολογίας μπορεί να παρατηρήσει ότι
όλες οι λέξεις εκδηλώνουν το σύμπλεγμα

συμφώνων RK- σε αυτές. Το πρώτο σύμφωνο R- παραμένει σταθερό ενώ το δεύτερο,
εκτός από το K-, μπορεί να είναι είτε Χ- είτε
Γ-, τα οποία και τα δύο είναι φωνητικά συγγενή με το K-.
Ο συγγραφέας αυτού του άρθρου έφτασε,
μετά από χρόνια έρευνας, να υποθέσει ότι
αυτό το σύμπλεγμα αποκαλύπτει ένα κρυμμένο, βασικό νόημα σε αυτό. Για αυτό το
συγκεκριμένο σύμπλεγμα, π.χ., RK-, η πυρηνική έννοια είναι αυτή του εγκλεισμού και
παραπέμπει σε κάτι που είναι περιφραγμένο. Με αυτήν την ένδειξη, μπορούμε να
αρχίσουμε να ρίχνουμε φως στη βαθύτερη
σημασία λέξεων όπως το Όρεγκον και η
Αραγονία, και τα δύο ονόματα ποταμών
που δηλώνουν την κυκλική ροή των υδάτων, ενώ το Ιράκ, το Ουρούκ και η Τουρκία
δηλώνουν όλα περιοχές που περιβάλλονται
από βουνά.
Η Αρκαδία περιβάλλεται επίσης από βουνά
που περικυκλώνουν τρεις ή τέσσερις μεγάλες λεκάνες.
Υπάρχουν πόλεις, λιμάνια και τοπωνύμια
ανά την Ελλάδα και αλλού που ονομάζονται με παρόμοια ηχητικά ονόματα όπως
η Αρκαδία. Βρίσκουμε για παράδειγμα τον
Ορκό στη Νάξο, την Αρκάσα στην Κάρπαθο, τον Αρκασά κοντά στη Σπάρτη και αλλού, με όλα να αναφέρονται σε ένα κρυφό,
κλειστό μέρος.
Ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε μια ετυμολογική περιγραφή ορισμένων ακόμη αρκαδικών τοπωνυμίων όπως
τα Γορτυνία, το Σίντζι, τη Θέλπουσα Gortys,
και άλλα, σε ένα μελλοντικό άρθρο.
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The deeper
meaning of
the toponym
Arcadia
Yianni Lambrinakos
PhD in English
Literature
According to the
best, in my opinion,
etymological on-line
dictionary, Arcadia
is a “mountainous
district in central
Peloponnesus,
a
Latinized form of
Greek Arkadia, which
is traditionally from Arkas (genitive Arkadas),
son of Zeus, name of the founder and first
ruler of Arcadia. (etymnonline.com)
Two thoughts come to mind immediately.
How can a mythological creature have a son
and secondly, what is the etymology of this
fictitious son named Arkas?
Myths are of course festinating and valuable
stories. They are full of information and
symbolism. Only rarely however they give
us useful etymological insights.
So, what does Arcadia mean after all?
One could claim the name is arbitrary or it
came by chance. I assure you this does not
happen. But if we could find the same word,
allowing for slight variation, naming other
similar places, it could be inferred that it can
hardly be coincidental. A cursory search in
this direction gives us:
Oregon, Irak, Uruk, Turkey and others.
Apart from place names we find lots of
similarly sounding words: park, bark (as a
noun), burka, dark, arc, arch, to name but a
few. The careful student of etymology may
notice that all words manifest the consonant
cluster RK- in them. The first consonant
R- stays stable whereas the second one,
besides K-, may be either G- or Ch- both of
which are phonetically akin to K-.
The writer of this article has come, after
years of research, to hypothesize that this
cluster reveals a hidden, core meaning in
it. For this particular cluster i.e., RK-, the
nuclear meaning is that of enclosing, of
something walled in. With this clue, we can
begin to shed light on the deeper meaning of
words like Oregon and Aragon, both names
of rivers denoting the meandering of the
waters, whereas Irak, Uruk, and Turkey all
denote areas surrounded by mountains.
Arcadia too is surrounded by mountains
which encircle three or four great basins.
As far as the connection with the goddess
Artemis and bears with Arcadia we find
some interesting aspects.
Bears when standing can resemble
mountains. In Greek the name for bear
is arktos which is akin to the word erect.
On the other hand, bears must have been
plenty in Arcadia during antiquity, since the
place has so many forests. Let’s not forget
Arkoudorema = Bear Stream, the famous
village in the heart of Mainalon mountain.
In ancient times arctos = bear is associated
with the goddess Artemis. Note that the
Celts called her: Dea Artio = Θεά Ορθία
=Goddess Standing).
Personally, I connect Artemis with Ursus
= bear. For me it is the same word. The

-s- often interchanges with -t- so that ursus
derives from *urtus i.e. όρθιος = standing.
So Orthia Artemis, an appellation of the
goddess simply refers twice to the same
quality: Standing. It must have been an
incantation, a phrase meaning Orthia mu:
My Standing One. In other words, Artemis
is a deification of the bear who stands up.

Finally, the suffix -burg which forms the
last part of the compound word of many
towns and cities in the world, all contain
the RK- cluster: See Hamburg, Nuremberg,
Salzburg and many others which derive
from the Greek pyrgos meaning a small
enclosed tower that would be used as a
place to send signals with fire. Gradually, it
came to mean a town or a city enclosed by
walls and protected by towers.
There are more towns, ports and place
names in Greece, and elsewhere named
with similar sounding names like Arkas. We
find Orkos in Naxos, Arkasa in Karpathos,
Arkasas near Sparta and elsewhere all
referring to a hidden, enclosed place.
We hope to be able to offer an etymological
account of some more Arcadian toponyms
like Gortys, Sindgi, Thelpousa, and others
in a future article.
Note. Shortly a work of mine titled “Beyond
roots: 33 Magical Keys to Etymology” will be
published at Amazon.
Yianni Lambrinakos served as State
School Advisor for Messenia and Laconia
in Greece. In addition, he has taught
Spanish at the Open University of Greece
and English at the University of the
Peloponnese. lambrinakos@yahoo.com
Phone: 697 403 6734
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΕΜΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΕΣΤΑΥΡΩΤΑΙ ΚΑΓΩ ΤΩ ΚΟΣΜΩ»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
(Α΄ Γαλάτας, κεφ. 6:11-18)

Legal Translation
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Η ΝΕΚΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Είχε μια καύχηση ο Απ. Παύλος. Αλλά αυτή
η καύχηση δεν ήταν κατά κόσμο, αλλά για
τον Χριστό. Είχε βαθειά συναίσθηση, ότι γι’
αυτόν, τον άλλοτε διώκτη των Χριστιανών,
επρόσφερε θυσία επάνω στον σταυρό ο
Κύριος. Τίποτε δεν προσείλκυε και δεν αιχμαλώτιζε τον Απ. Παύλο, ούτε τα μεγαλεία
του κόσμου, ούτε ο πλούτος, ούτε η δόξα
την οποίαν προσφέρουν οι άνθρωποι, είτε
θαυμάζοντες τις ηρωικές πράξεις του ανθρώπου. Είτε και για λόγους κολακείας. Ο
Απ. Παύλος ήταν για τον κόσμο νεκρός,
όπως κι ο κόσμος ήταν νεκρός γι’ αυτόν.
Εκαυχάτο για το γεγονός αυτό και είχε την
δικαία καύχηση να λέγει: «Μη γένοιτο δε
ποτέ να καυχηθώ για τίποτε άλλο, παρά
μόνο για τον σταυρικό θάνατο του Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού, διά του οποίου έχει
πλέον σταυρωθεί και νεκρωθεί ως προς εμέ
ο κόσμος, όπως κι εγώ, χάρη εις τον σταυρόν του Κυρίου, έχω σταυρωθεί και νεκρωθεί για τον κόσμο».
Και δεν είναι πρώτη φορά, που ομιλεί ο Απ.
Παύλος για τη μεγάλη αυτή δωρεά του Κυρίου προς αυτόν προσωπικώς. Και σε άλλα
σημεία των θεοπνεύστων επιστολών του
κάνει λόγο για τη νέκρωση του παλαιού ανθρώπου διά της σταυρικής θυσίας του Κυρίου. Ούτε τα μειδιάματα του κόσμου, ούτε οι
απειλές των ανθρώπων ασκούσαν καμμία
επίδραση σ’ αυτόν, διότι ήταν νεκρός για
τον κόσμο και ο κόσμος γι’ αυτόν: Έγραφε
στην ίδια επιστολή, την προς Γαλάτας, ότι,
«εγώ έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστό
και δεν ζω πλέον εγώ, ο παλαιός φυσικός
άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός.
Αυτήν δε την ζωή που ζω μέσα στο σώμα
μου τώρα, τη ζω με την χάρη και την δύναμη
της πίστης στον Υιό του Θεού, ο Οποίος με
έχει αγαπήσει και παρέδωκε τον εαυτόν του
σε σταυρικό θάνατο για τη σωτηρία μου»
(Γαλ. 2:20).
Είχε ολοκάθαρη την επίγνωση της προσωπικής του ταυτότητος. Εγνώριζε ότι άλλοτε
ήταν διώκτης των Χριστιανών, ότι το όνομά του ενέπνεε «απειλή και φόνον» (Πραξ.
9:1), και ότι «κατεδίωκε τους Χριστιανούς
και κατέβαλε κάθε προσπάθεια ν’ αφανίσει
και ερημώσει την Εκκλησία του Χριστού»
(Γαλ. 1:13). Όταν όμως ευδόκησε με θαύμα
να τον καλέσει ο Κύριος στην ορθή πίστη
προς Αυτόν, τότε απαρνήθηκε τα πάντα και
σαν «σκεύος εκλογής» εκήρυττε πλέον τον
Χριστόν σε Ιουδαίους και ειδωλολάτρες.
Άλλαξε ριζικώς τον εαυτό του, νέκρωσε τον
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παλαιόν άνθρωπον και είχε βαθειά επίγνωση ότι «ελεήθη διότι αγνοών εποίησε και
έτσι ο πρότερον βλάσφημος και υβριστής
και διώκτης των Χριστιανών» έγινε απόστολος του Χριστού και εκήρυττε την μετάνοια,
την επιστροφήν και την πίστη προς τον Κύριον (Α΄Τιμ. 1:13). Εν συνεχεία παρήγγειλε
σε όλους να περιπατούν «αξίως της κλήσεως, ης εκλήθησαν (Εφεσ. 4:1) να «πράττουν
δε άξια της μετανοίας έργα» (Πραξ. 26:30).
Και γενικότερα να έχουν, ζωήν και πολιτείαν
σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου.
Όσο περισσότερο μελετά κανείς το μυστήριο της θείας ενανθρώπησης, όσο βαθύτερα ερευνά τη λυτρωτική θυσία του Χριστού,
τόσο και ευχερέστερα επιτυγχάνει την νέκρωση του παλαιού ανθρώπου της αμαρτίας και την αδιαφορία του προς τα κοσμικά
αξιώματα κ.λ.π. Και έχει απόλυτο δίκαιο ο
ιερός Χρυσόστομος να λέγει «ότι ο Χριστός
δι εμέ δούλου μορφήν ανέλαβε και έπαθεν
όπερ έπαθε, δι εμέ τον δούλον, τον εχθρόν,
τον αγνώμονα αλλ’ ούτω με αγάπησεν, ως
και εαυτόν εκδούναι».
Οι χαρακτηρισμοί αυτοί του ιερού Χρυσοστόμου, ταιριάζουν προς κάθε άνθρωπο.
Διότι και οι πιστοί Χριστιανοί υπήρξαμε
και υπάρχομε αγνώμονες, αποστάτες και
εχθροί του Θεού, αν όχι και υβριστές Αυτού
με τον βίο μας, με τις παραβάσεις μας και τις
αμαρτωλές επιθυμίες και πράξεις μας.
Όταν ακούμε νέκρωση του παλαιού ανθρώπου, του αμαρτωλού και εμπαθούς
ανθρώπου, δυσφορούμε ίσως, αλλά και
απογοητευόμαστε. Το παράδειγμα όμως
της νέκρωσης του παλαιού ανθρώπου που
υπάρχει μέσα μας, μας το δίνει ο Απ. Παύλος, όλοι οι μάρτυρες και Πατέρες, οι οποίοι
με τον ενάρετον βίον τους και τη χριστιανική τους πίστη και συμπεριφορά επέτυχαν
αυτό το θαύμα, το ακατόρθωτο για τους ανθρώπους του κόσμου, την νέκρωση δηλαδή
του παλαιού ανθρώπου, και να επαναλαμβάνουν το του Απ. Παύλου: «εμοί κόσμος
εσταύρωται καγώ τω κόσμω».

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

Επίσημες
Μεταφράσεις

Greek to English

Από Ελληνικά σε
Αγγλικά

English to Greek

Από Αγγλικά σε
Ελληνικά

Service within 1 day
Tassos Theodoridis
and Associates
758 Pape Ave., Toronto, On
(across Pape TTC Station)
office #: 416-465-3243
cell #: 416-888-0894
Email: translations@primus.ca

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

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

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει

674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός
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Εύκολα τυροπιτάκια στο τηγάνι
Μύδια Μεζές με πικάντικη
σάλτσα Vinaigrette
•
•
•
•
•
•
•

1/4 φλιτζάνι ψιλοκομμένα κρεμμύδια
(ή κόκκινα κρεμμύδια)
1 σκελίδα σκόρδο, κοπανισμένο
2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένη κάππαρη
2 κουταλιές της σούπας. ψιλοκομμένο κόκκινο πιπέρι τσίλι
2 κουταλιές της σούπας ξίδι κόκκινο
1 κουταλιά της σούπας. μουστάρδα
Ντιζόν
2 κουταλιές της σούπας χυμό
λεμονιού

•
•
•
•
•
•
•
•

2 κουταλιές της σούπας χυμό
πορτοκάλι
2 κουταλιές της σούπας χυμό
γκρέιπφρουτ
2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό
1/2 φλιτζάνι αγνό παρθένο ελαιόλαδο
αλάτι και φρέσκο πιπέρι
2 κιλά ζωντανά μύδια
2-3 κουταλιές της σούπας. αγνό
παρθένο ελαιόλαδο
1/4 φλιτζάνι ξηρό λευκό κρασί

1. Για να φτιάξουμε τη
σάλτσα, προσθέτουμε
τη κάππαρη, το σκόρδο, τα κρεμμύδια και το
πιπέρι τσίλι σε μεγάλο
βάζο με ξίδι κόκκινου
Πήτερ
κρασιού, ανακατεύουμε
Μινάκης
και αφήνουμε να καθίσει
για πέντε λεπτά. Τώρα
προσθέτουμε τη μουστάρδα, χυμούς
εσπεριδοειδών, μαϊντανό και ελαιόλαδο,
τοποθετούμε το καπάκι και ανακινούμε
έντονα. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι,
ανακινούμε ξανά και κρατήστε στην άκρη.
2. Καθαρίζουμε τα μύδια ξεπλένοντάς τα
με κρύο νερό, τρίβοντας το κέλυφος .
Ξεπλένουμε και πάλι και πετάμε όσα δεν
κλείνουν ή είναι σπασμένα.
3. Τοποθετούμε το λάδι σε μεγάλη κατσαρόλα σε υψηλή φωτιά και μόλις ζεστάνει,
προσθέτουμε τα μύδια, το κρασί και σκεπάζουμε. Μαγειρεύουμε με τον ατμό για περίπου 5-6 λεπτά ή έως ότου ανοίξουν τα μύδια
(πετάμε όσα έχουν παραμείνει κλειστά). Στραγγίζουμε από το υγρό (κρατάμε το ζουμί για
χρήση για άλλη φορά) και αφήνουμε να κρυώσουν.
4. Ανοίγουμε κάθε μύδι, πετώντας το κέλυφος από το ένα και ξεχωρίζοντας το κρέας του
μυδιού από το άλλο κέλυφος. Τοποθετούμε το μύδι πάνω σε κάθε μισό κέλυφος και τακτοποιούμε σε πιατέλα.
5. Ανακινούμε τη σάλτσα για άλλη μια φορά πριν το σερβίρισμα και με ένα κουτάλι τη περιχύνουμε πάνω από τα μύδια.

Mussels Meze With Zesty Vinaigrette
•
•
•
•
•
•
•

1/4 cup finely chopped shallots (or
red onions)
1 clove of garlic, minced
2 Tbsp. finely chopped capers
2 Tbsp. finely chopped mild red chilli
pepper
2 Tbsp. red wine vinegar
1 Tbsp. Dijon mustard
2 Tbsp. lemon juice

•
•
•
•
•
•
•
•

2 Tbsp. orange juice
2 Tbsp. grapefruit juice
2 Tbsp. finely chopped parsley
1/2 cups extra-virgin olive oil
sea salt and fresh ground pepper
2lbs. live mussels
2-3 Tbsp. extra-virgin olive oil
1/4 cup dry white wine

1.
To make your dressing, add the capers, garlic, shallots and chilli pepper in large
jar with the red wine vinegar and stir and allow to sit for five minutes. Now add the mustard,
citrus juices, parsley and olive oil, place lid on and vigorously shake. Adjust with salt and
pepper, shake again and reserve.
2.
Clean the mussels by rinsing under cold water, scrubbing and rubbing the shells
and pulling the beards out. Rinse once again and discard any that do not close or cracked.
3.
Place the olive in large pot over high heat and once hot, add the mussels, wine
and cover. Steam for about 5-6 minutes or until mussels have opened (discard any that
have remained shut). Strain from the liquid (save/store to use as stock for another time) and
allow to cool.
4.
Open each mussel, discarding one shell from each and separating the meal from
the other shell. Place the mussel meat back on each half-shell and arrange on plates or a
platter.
5.
Shake the dressing once again and before serving, spoon over the dressing and
serve with an Agyros Atlantis White.

( 10-12 τεμάχια)
• 1 φλιτζάνι θρυμματισμένο τυρί φέτα
(δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε μια
πιο σκληρή ποικιλία)
• 1 κουταλιά της σούπας. ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο
• 1/2 κουτ. φρέσκο αλεσμένο πιπέρι

•
•
•
•
•
•

1/4 κουτ. αλάτι
1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1/2 κουτ. μπέικιν πάουντερ
περίπου 1 φλιτζάνι κρύο ανθρακούχο νερό
ελαιόλαδο για τηγάνισμα
μέλι για γαρνιτούρα

1.
Σε ένα μπολ, προσθέτουμε τη φέτα, δυόσμο, αλάτι, πιπέρι, αλεύρι και μπέικιν πάουντερ
και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να
ενσωματωθούν.
2.
Προσθέτουμε αργά το
νερό ανακατεύοντας με ένα κουτάλι έως ότου έχουμε ένα παχύ
μείγμα, αλλά αρκετά χαλαρό
ώστε να αφαιρέσουμε απλώς το
κουτάλι.
3.
Προσθέστε περίπου 1/2
ίντσα λαδιού σε μια βαθιά κατσαρόλα σε φωτιά περίπου 350
Φαρενάιτ. Παίρνουμε μια στρογγυλή κουταλιά της σούπας και
ρίχνουμε απαλά στο καυτό λάδι
(γλιστράμε το μείγμα με το δάχτυλο).
4.
Τηγανίζουμε για ένα λεπτό περίπου ή έως ότου έχουμε μία τραγανή και χρυσή
κρούστα και στη συνέχεια τα γυρίζουμε. Τοποθετούμε σε μια πιατέλα με χαρτί και τηγανίζουμε το υπόλοιπο μείγμα.
5.
Σερβίρουμε ζεστά / θερμοκρασία δωματίου με λίγο αραιό μέλι ως μέρος του πρωινού ή μεζέ.

Easy Tyropitakia in a Pan
(makes 10-12)
• 1 cup of crumbled Feta cheese (try to
use a firmer variety)
• 1 Tbsp. chopped fresh mint
• 1/2 tsp. fresh ground pepper
• 1/4 tsp. sea salt

•
•
•
•
•

1 cup all-purpose flour
1/2 tsp. baking powder
approx. 1 cup of cold sparkling water
olive oil for frying
honey for garnish

1.
Into a bowl, add the Feta, mint, salt, pepper flour and baking powder and gently
toss until incorporated.
2.
Slowly add the water while stirring with a spoon until you have a thick batter, but
loose enough to still just slide off the spoon.
3.
Add about 1/2 inch of oil into a deep skillet and bring up to approx. 350F. Take a
rounded tablespoon of the batter and gently drop into the hot oil (slide the batter off with
your finger).
4.
Fry for a minute or so or until crisp and golden then flip. Reserve on a paper-lined
platter and fry off the remaining batter.
5.
Serve warm/room temperature with some drizzled honey as part of a breakfast or
meze offering.

G
L

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

Αξιόπιστες Νομικές Υπηρεσίες
Greek Legal Services provided

S

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

stkgera@gmail.com
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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

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

