Τετάρτη 8 Αυγούστου, 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ελλάδα μας ζει μια ανείπωτη τραγωδία. Δεκάδες ανθρώπινες ζωές χάθηκαν από τις
φονικές πυρκαγιές που ξέσπασαν τη Δευτέρα 23 Ιουλίου, στην Αττική. Κι αυτό είναι αβάσταχτο
για όλους, περισσότερο για τις οικογένειες που έχασαν τους οικείους τους.
Επιθυμούμε να εκφράσουμε την οδύνη μας για τον αριθμό των θυμάτων και τα θερμά μας
συλλυπητήριά στις οικογένειες που επλήγησαν. Μια τραγωδία δίχως τέλος με τόσες ανθρώπινες
ζωές που έφυγαν τόσο άδικα. Πρόκειται επίσης για μια άνευ προηγουμένου οικολογική
καταστροφή καθώς και μια τεράστια οικονομική δυσπραγία για αυτούς που έχασαν τις
επιχειρήσεις και τα σπίτια τους από τις φωτιές.
Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο σε συνεργασία με τον οργανισμό The Hellenic Initiative
Canada στέκεται δίπλα στους πληγέντες παρέχοντας οικονομική βοήθεια ώστε να
βοηθήσει τους συνανθρώπους μας που έχουν πληγεί από την καταστροφή.
Σύμφωνα με τους νόμους του Καναδά, ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός πρέπει να έχει
ειδική άδεια ώστε να μπορεί να στείλει χρήματα στο εξωτερικό. Για το λόγο αυτό,
συνεργαστήκαμε με τον οργανισμό The Hellenic Initiative Canada που διαθέτει αυτή την ειδική
άδεια.
Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο στην προσπάθειά της να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας
συγκέντρωσε το ποσό των $8,450, το οποίο θα αποσταλλεί στους πληγέντες μέσω του The
Hellenic Initiative Canada.
Επιπλέον η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου συγκέντρωσε από τους δίσκους το ποσό των
$3,400 και η Αγία Ειρήνη το ποσό των $2,252, τα οποία στο συνολό τους μέσω των ιερέων
δόθηκαν στη Μητρόπολη. Αναμένουμε τη σχετική ανακοίνωση της Μητρόπολης σχετικά με το
που στάλθηκαν τα ποσά αυτά.

Παροτρύνουμε όλους τους ομογενείς, τοπικούς οργανισμούς και συλλόγους να συμβάλλουν
στην προσπάθεια αυτή μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
www.greekcommunity.org ή απευθείας μέσω της ιστοσελίδας του The Hellenic Initiative Canada
https://ca.thehelleniceinitiative.org
Φορολογικές αποδείξεις αποστέλονται σε όλους τους δωρητές.
Λίγα λόγια για τoν οργανισμό The Hellenic Initiative Canada.
O οργανισμός The Hellenic Initiative Canada ιδρύθηκε το 2016 για να ανταποκριθεί σε
επείγουσες ανάγκες για βοήθεια στην Ελλάδα. Η αποστολή του είναι να κινητοποιήσει την
καταξιωμένη γενναιοδωρία των Καναδών να βοηθήσουν τις οικογένειες σε περιόδους κρίσης
κυρίως μέσω ιδιωτικών και δημόσιων παρακλήσεων. Όλα τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται
στον Καναδά θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή τροφίμων, καταφύγιου και ιατρικής βοήθειας
σε άτομα που έχουν πληγεί από τις τραγωδίες. Κάθε αίτηση υποστήριξης ελέγχεται προς
συμμόρφωση με τους στόχους του οργανισμoύ, για άμεση ανταπόκριση, λογοδοσία και
υποβολή εκθέσεων, καθώς και οικονομική διαφάνεια. Κανένα κεφάλαιο δεν θα καταβληθεί σε
οποιαδήποτε υπηρεσία του ελληνικού κράτους.

Με εκτίμηση,

Αντώνης Αρτεμάκης
Πρόεδρος
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PRESS RELEASE

Greece is going through an unspeakable tragedy. Dozens of human lives were lost by the
deadly fires that broke out on Monday, July 23, in Attica. And this is unbearable for everyone,
more so for families who have lost their family.

We would like to express our sorrow for the number of victims and our warm condolences to the
families affected. An endless tragedy with so many human lives that lost their lives so unfairly. It
is also an unprecedented ecological disaster as well as a huge economic hardship for those
who have lost their businesses and their homes by the fires.
The Greek Community of Toronto, in collaboration with The Hellenic Initiative Canada,
stands next to the victims, providing financial assistance to help those affected by the
disaster.

Under the laws of Canada, non-profit organizations must have a special permit so that they can
send money abroad. For this reason, we have collaborated with The Hellenic Initiative Canada,
which has this special permit.

The Greek Community of Toronto, in its effort to help the victims of the fires, has raised $ 8,450,
which will be sent to them through The Hellenic Initiative Canada.

In addition, the sum of $ 3,400 was collected by the parishioners of St. Dimitrios Church and
$ 2,252 was collected by St. Irene’s Church, all of which was given to the Metropolis through the
priests. We await the Metropolis to confirm destination and total amounts sent.

We urge all Greeks, local organizations and associations to contribute to this effort through the
Greek Community of Toronto website www.greekcommunity.org or directly through the Hellenic
Initiate Canada website https://ca.thehelleniceinitiative.org

All donations are eligible for a tax receipt.
About The Hellenic Initiative Canada
THI Canada was founded in 2016 in response to the urgent need for help in Greece.
THI Canada’s mission is to mobilize the acclaimed generosity of Canadians to help families in
this time of crisis primarily through private and public solicitations. All funds raised in Canada
will be used to provide direct food, shelter and medical aid people to affected by this tragedy.
Every application for support is vetted for compliance with our objectives, for immediate impact,
accountability and reporting, and financial transparency. No funds will be paid to any agency of
the Greek state.

Best regards,

Andonis Artemakis
President

