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Το Οντάριο πέρασε στο 3ο στάδιο επαναλειτουργίας
«Χάρη στην ακούραστη προσπάθεια
των ηρώων μας, και στη συνεχιζόμενη
δέσμευση των κατοίκων του Οντάριο
να εμβολιαστούν, ξεπεράσαμε τους
στόχους που θέσαμε για να μπούμε στο
τρίτο βήμα του χάρτη πορείας μας»,
δήλωσε ο πρωθυπουργός Doug Ford.
«Αν και αυτό είναι ευπρόσδεκτο νέο για
όλους όσους θέλουν να επιστρέψουν
στο φυσιολογικό, δεν θα επιβραδύνουμε
τις προσπάθειές μας να εμβολιάσουμε
πλήρως όλους όσους θέλουν και να
βάλουμε αυτή την πανδημία πίσω μας
για πάντα».
Το τρίτο βήμα του χάρτη πορείας
επικεντρώνεται
στην
επανάληψη
πρόσθετων εσωτερικών υπηρεσιών
με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και
περιορισμούς.

σελίδα 3

15 Ιουλίου 1974: Μέρα μνήμης και τιμής για
τους ήρωες της Δημοκρατίας της Κύπρου

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 23ο Ετήσιο
Τουρνουά Γκολφ του Ελληνικού Σπιτιού

47 χρόνια μετά «η αναγκαία εθνική λαϊκή ενότητα δεν οικοδομείται
με τη διαγραφή των εθνικών εγκλημάτων όπως το προδοτικό
πραξικόπημα, αλλά με τη συντήρηση αυθεντικής
και αληθινής της ιστορικής μνήμης για να φωτίζει
σελίδα 6, 12
διδακτικά το παρόν και το μέλλον».

Την Τετάρτη 7 Ιουλίου, 2021 στο Richmond Hill Golf Club
πραγματοποιήθηκε το ετήσιο τουρνουά γκολφ του Ελληνικού Σπιτιού,
το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Τα
συνολικά έσοδα της εκδήλωσης ανήλθαν
σελίδα 16, 17
στις 135,000 δολλάρια καθαρά.

Τσακλόγλου: Με το
νέο σύστημα οι νέοι
συνταξιούχοι θα πάρουν
πολύ πιο υψηλές συντάξεις

Διαβήματα ΠτΒ προς
ομολόγους της για
τουρκικές προκλήσεις
στα Βαρώσια

Bank of Canada
curbs economic
outlook, keeps interest
rate unchanged

More than 1,400
properties ordered to
evacuate in central
B.C. due to wildfires
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

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

S p e c i a l s e f f e c t i v e J u l y 1 6 th t i l J u l y 2 2 nd, 2 0 2 1

Now Selling

Beer, Wine & Cider

Ontario Grown

Ontario Grown

Large Cauliflowers

2

Sweet Yellow Plums
1.5 lt Container

5

/each

Capless Rib Steaks

Ontario Grown

Vine Cluster
Tomatoes

Green Zucchini

1

99

99

Canadian Raised“AAA” Grade or Higher

Ontario Grown

/each

Deli Sliced

Roast or Smoked
Turkey Breast

Bacon
375 g

lb 2.18 kg

lb/4.39 kg

Deli Sliced Cuddy Brand

Swift Premium Brand

99

¢

99

Provolone Cheese
9.03 lb

9.03 lb

12

99
lb/28.64 kg

Chapman’s

Astro

Super Cones 8x120 ml
Super Sandwiches 12x120 ml
Super Frosty 18x75 ml

175 g

Ice Cream

2

99
/pkg

1

99

/100 g

Black Diamond

Yogurt

1

99

/100 g

Black Diamond

Italiano Shredded
Cheese

Cheese Bars
400 g

320 g

4

99

2

3/

/each

Tre Stella
200 g

3

/each

Wonder

/each

Wonder

4

/each

Hot Dog or Hamburger Buns Sliced Bread
8’s

Bocconcini Tubs

49

5

99

99

$

White, Whole Wheat, Plus Fibre or
Texas Toast
675 g

3

99
/each

5

$

2/

5

$

2/

3
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Το Οντάριο πέρασε στο 3ο στάδιο επαναλειτουργίας
Με τους βασικούς δείκτες
δημόσιας υγείας και υγειονομικής περίθαλψης να
συνεχίζουν να βελτιώνονται
και το ποσοστό εμβολιασμού σε ολόκληρη
την επαρχία να ξεπερνά τους στόχους που
περιγράφονται στον χάρτη πορείας της
επαρχίας για άνοιγμα, σε συνεννόηση με
τον επικεφαλής ιατρικό υπάλληλο της υγείας, η κυβέρνηση του Οντάριο μεταφέρει την
επαρχία στο τρίτο βήμα με άνοιγμα ξανά
στις 12:01 π.μ. την Παρασκευή, 16 Ιουλίου
2021.
«Χάρη στην ακούραστη προσπάθεια των
ηρώων μας, και στη συνεχιζόμενη δέσμευση των κατοίκων του Οντάριο να εμβολιαστούν, ξεπεράσαμε τους στόχους που
θέσαμε για να μπούμε στο τρίτο βήμα του
χάρτη πορείας μας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Doug Ford. «Αν και αυτό είναι ευπρόσδεκτο νέο για όλους όσους θέλουν να
επιστρέψουν στο φυσιολογικό, δεν θα επιβραδύνουμε τις προσπάθειές μας να εμβολιάσουμε πλήρως όλους όσους θέλουν και
να βάλουμε αυτή την πανδημία πίσω μας
για πάντα».
Το Οντάριο έπρεπε να εμβολιάσει το 70%
έως 80% των ατόμων ηλικίας 18 ετών και
άνω με μία δόση και 25% με δύο δόσεις
για τουλάχιστον δύο εβδομάδες, διασφαλίζοντας ένα ισχυρότερο επίπεδο προστασίας κατά COVID-19. Χάρη στις αφοσιωμένες
προσπάθειες των εταίρων υγειονομικής
περίθαλψης του Οντάριο, από τις 8 Ιουλίου 2021, πάνω από το 77% του πληθυσμού
στο Οντάριο ηλικίας 12 ετών και άνω έχει
λάβει μία δόση εμβολίου COVID-19 και
πάνω από το 50% έχουν λάβει τη δεύτερη
δόση. Περισσότερες από 16,6 εκατομμύρια
δόσεις του εμβολίου COVID-19 έχουν χορηγηθεί σε ολόκληρη την επαρχία.
Η επαρχία χρειάστηκε επίσης να συνεχίσει
να βελτιώνεται σε άλλους βασικούς δείκτες
δημόσιας υγείας και υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, της πληρότητας των ΜΕΘ και των
εβδομαδιαίων ποσοστών περιστατικών.
Μετά την είσοδο στο Βήμα 2, κατά την περίοδο 29 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου 2021, το ποσοστό της επαρχίας μειώθηκε κατά 23,3%.
Από τις 8 Ιουλίου, ο αριθμός των ασθενών
με COVID-19 σε ΜΕΘ είναι 202, συμπεριλαμβανομένων τριών ασθενών από τη Μανιτόμπα, σε σύγκριση με 286 πριν από δύο
εβδομάδες. Η επαρχία αναμένει ότι αυτές οι
θετικές τάσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες
γράφει η
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ημέρες προτού το τρίτο βήμα.
«Το Οντάριο συνέχισε να βλέπει βελτιώσεις σε βασικούς
δείκτες υγείας, επιτρέποντας
στην επαρχία να μετακινηθεί στο τρίτο βήμα του χάρτη
πορείας και να συνεχίσει με
ασφάλεια περισσότερες από
τις δραστηριότητες που έχουμε χάσει», δήλωσε η Christine
Elliott, αναπληρωτής πρωθυπουργός και Υπουργός Υγείας.
Το τρίτο βήμα του χάρτη πορείας επικεντρώνεται στην επανάληψη
πρόσθετων εσωτερικών υπηρεσιών με μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και περιορισμούς.
Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται
σε:
• Υπαίθριες κοινωνικές συγκεντρώσεις και
οργανωμένες δημόσιες εκδηλώσεις με έως
και 100 άτομα με περιορισμένες εξαιρέσεις.
• Εσωτερικές κοινωνικές συγκεντρώσεις και
οργανωμένες δημόσιες εκδηλώσεις με έως
και 25 άτομα.
• Εσωτερικές θρησκευτικές τελετές, τελετές
ή τελετές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών γάμου και κηδείας που επιτρέπονται
με φυσική απόσταση.
• Επιτρέπεται το φαγητό σε εσωτερικούς
χώρους χωρίς περιορισμούς στον αριθμό
των πελατών ανά τραπέζι με φυσική απόσταση και άλλους περιορισμούς που ισχύουν ακόμη.
• Εγκαταστάσεις αθλητικών και ψυχαγωγικών χώρων εσωτερικού χώρου, με μέγιστη
χωρητικότητα 50% του εσωτερικού χώρου.
Η χωρητικότητα των θεατών εσωτερικού
χώρου είναι 50% της συνηθισμένης χωρητικότητας καθισμάτων ή 1.000 άτομα, όποιο
είναι μικρότερο. Η χωρητικότητα των θεατών εξωτερικού χώρου είναι 75% της συνηθισμένης χωρητικότητας θέσεων ή 15.000
άτομα, όποιο είναι μικρότερο.
• Εσωτερικοί χώροι συσκέψεων και εκδηλώσεων που επιτρέπεται να λειτουργούν με
φυσική απόσταση και άλλους περιορισμούς
που ισχύουν και η χωρητικότητα περιορίζεται να μην υπερβαίνει το 50% χωρητικότητας ή 1.000 άτομα, (όποιο είναι μικρότερο).
• Βασικά και μη απαραίτητα καταστήματα
λιανικής με χωρητικότητα περιορισμένη
στον αριθμό ατόμων που μπορούν να διατηρήσουν φυσική απόσταση δύο μέτρων.
• Υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων
των
υπηρεσιών
που απαιτούν την αφαίρεση καλύμματος

προσώπου, με χωρητικότητα περιορισμένη στον αριθμό των ατόμων που μπορούν
να διατηρήσουν μια φυσική απόσταση δύο
μέτρων.
• Μουσεία, γκαλερί, ιστορικές τοποθεσίες, ενυδρεία, ζωολογικοί κήποι, ορόσημα,
βοτανικοί κήποι, επιστημονικά κέντρα, αίθουσες χαρτοπαικτικών λεσχών / μπίνγκο,
πάρκα ψυχαγωγίας, εκθέσεις και αγροτικές
εκθέσεις, φεστιβάλ, με χωρητικότητα περιορισμένη ώστε να μην υπερβαίνει το 50%
χωρητικότητας σε εσωτερικούς χώρους και
75% χωρητικότητα σε εξωτερικούς χώρους
• Χώροι συναυλιών, κινηματογράφοι και θέατρα που επιτρέπεται να λειτουργούν σε:
χωρητικότητα έως 50% σε εσωτερικούς χώρους ή μέγιστο όριο 1.000 ατόμων για καθίσματα (όποιο είναι μικρότερο)
χωρητικότητα έως 75% σε εξωτερικούς
χώρους ή μέγιστο όριο 5.000 ατόμων για
εκδηλώσεις χωρίς καθίσματα (όποιο είναι
μικρότερο). και χωρητικότητα έως και 75%
σε εξωτερικούς χώρους ή έως 15.000 άτομα για εκδηλώσεις με σταθερά καθίσματα
(όποιο είναι μικρότερο).
• Ακίνητα ανοιχτά σπίτια με χωρητικότητα
περιορισμένη στον αριθμό ατόμων που
μπορούν να διατηρήσουν μια φυσική απόσταση δύο μέτρων. και
• Εσωτερικοί χώροι φαγητού ή ποτού όπου
παρέχονται εγκαταστάσεις χορού, συμπεριλαμβανομένων νυχτερινών κέντρων
διασκέδασης και εστιατορίων, επιτρεπόμενης χωρητικότητας έως 25% ή έως το
ανώτατο όριο των 250 ατόμων (όποιο είναι
μικρότερο).
Τα καλύμματα προσώπου σε δημόσιους
χώρους εσωτερικού χώρου και οι απαιτήσεις φυσικής απόστασης παραμένουν σε
ισχύ καθ 'όλη τη διάρκεια του Βήματος 3
Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις συμβουλές
σχετικά με τα προσωπικά μέτρα δημόσιας υγείας που εκδίδονται από την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά, ενώ

ταυτόχρονα καλύπτουν συγκεκριμένες πληροφορίες και απαιτήσεις
του Οντάριο. Απαιτείται επίσης κάλυψη προσώπου και σε ορισμένες
υπαίθριες δημόσιες τοποθεσίες.
Ανατρέξτε στον κανονισμό για τον
πλήρη κατάλογο των μέτρων δημόσιας υγείας και ασφάλειας στο
χώρο εργασίας που πρέπει να
ακολουθηθούν.
«Χάρη στις συνεχείς προσπάθειες
των κατοίκων του Οντάριο να τηρούν μέτρα δημόσιας υγείας και
συμβουλές, καθώς και να βγουν για εμβολιασμό, έχουμε δει τους περισσότερους βασικούς δείκτες υγείας να συνεχίζουν να βελτιώνονται». «Ωστόσο, η πανδημία δεν έχει
τελειώσει και πρέπει όλοι να παραμείνουμε
σε εγρήγορση και να συνεχίσουμε να ακολουθούμε τα μέτρα και τις συμβουλές που
ισχύουν, καθώς η παραλλαγή του Delta εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τη δημόσια
υγεία».
Η επαρχία θα παραμείνει στο τρίτο βήμα του
χάρτη πορείας για τουλάχιστον 21 ημέρες
και έως ότου το 80% του επιλέξιμου πληθυσμού ηλικίας 12 ετών και άνω έχει λάβει μία
δόση εμβολίου COVID-19 και το 75% έλαβε
το δεύτερο
Άλλοι βασικοί δείκτες δημόσιας υγείας και
υγειονομικής περίθαλψης πρέπει επίσης να
συνεχίσουν να παραμένουν σταθεροί. Κατά
την εκπλήρωση αυτών των ορίων, η μεγάλη
πλειονότητα των μέτρων δημόσιας υγείας
και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ορίων χωρητικότητας
για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
και όρια για κοινωνικές συγκεντρώσεις, θα
αρθεί. Μόνο ένας μικρός αριθμός μέτρων θα
παραμείνει σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης
της απαίτησης για παθητικό έλεγχο, όπως
δημοσίευση πινακίδας και επιχειρήσεις που
απαιτούν σχέδιο ασφαλείας.
Η επιδημιολογική κατάσταση του Οντάριο
διαφέρει από άλλες δικαιοδοσίες και η παραλλαγή του Delta είναι το κυρίαρχο στέλεχος στο Οντάριο, κάτι που δεν συμβαίνει με
ορισμένες άλλες επαρχίες. Ως αποτέλεσμα,
μετά από συμβουλή του Προϊσταμένου Ιατρικού Λειτουργού Υγείας, η κάλυψη προσώπων θα συνεχίσει επίσης να απαιτείται
για δημόσιους χώρους εσωτερικού χώρου.
Ο Υπεύθυνος Ιατρικής Υγείας θα συνεχίσει
να αξιολογεί αυτήν την ανάγκη σε συνεχή
βάση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την μετονομασία της οδού Dundas
Το Δημοτικό Συμβούλιο
ψήφισε να μετονομάσει
την οδό Dundas και άλλες
τοποθεσίες της πόλης με
το όνομα Dundas σε μια
προσπάθεια προώθησης της ένταξης και
της συμφιλίωσης με περιθωριοποιημένες
κοινότητες.

με το σύνθημα της Πόλης «Δύναμη
μας». Η αντιμετώπιση της ιστορικής
κληρονομιάς της οδού Dundas είναι
ένα από αυτά τα βήματα, παράλληλα
με την εφαρμογή άλλων εγκεκριμένων
από το Συμβούλιο στρατηγικών για την
καταπολέμηση του ρατσισμού και των
διακρίσεων.

Η έγκριση αυτής της έκθεσης ενισχύει τη
δέσμευση της Πόλης του Τορόντο να αντιμετωπίσει τον ρατσισμό, να προωθήσει την
αλήθεια, τη συμφιλίωση και τη δικαιοσύνη,
καθώς και να οικοδομήσει ένα πιο περιεκτικό και δίκαιο Τορόντο. Η Πόλη έχει δεσμευτεί
να λάβει μέτρα για να διορθώσει τα λάθη, να
αμφισβητήσει τον συστηματικό θεσμοθετημένο ρατσισμό και να οικοδομήσει ένα πιο
περιεκτικό Τορόντο για όλους, σύμφωνα

Στην Εκτελεστική Επιτροπή το 2ο
τρίμηνο του 2022 θα παρουσιαστούν
τα πιθανά νέα ονόματα για την οδό
Dundas και άλλα περιουσιακά στοιχεία
που ανήκουν στην Πόλη και φέρουν το όνομα Dundas. Η διαδικασία μετονομασίας θα
διευθύνεται από μια Κοινοτική Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη από μαύρους
και αυτόχθονες ηγέτες και εκπροσώπους
από τις διάφορες κοινότητες που ζουν και

γράφει η
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εργάζονται κατά μήκος της οδού Dundas,
συμπεριλαμβανομένων Περιοχών Βελτίωσης Επιχειρήσεων και ενώσεων κατοίκων.
Η Επιτροπή θα αναπτύξει πιθανά νέα ονόματα, καθώς και ένα σχέδιο μετάβασης για
να βοηθήσει τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις καθ 'όλη τη διαδικασία μετονομασίας.

Ο Δήμος ενέκρινε επίσης την ανάπτυξη
ενός αναμνηστικού πλαισίου που θα
ενημερώνει μια πιο περιεκτική, επικεντρωμένη στην κοινότητα προσέγγιση
για την ονομασία και τη δημιουργία
θέσεων. Το πλαίσιο θα περιλαμβάνει
κατευθυντήριες αρχές για τον τρόπο
με τον οποίο η πόλη τιμά τα δημόσια
πρόσωπα και τα γεγονότα σε μνημεία,
ονόματα δρόμων και τόπων και θα καθορίσει μια διαδικασία για τον έλεγχο
άλλων περιουσιακών στοιχείων στο
μέλλον. Αρχίζοντας το φθινόπωρο, η Πόλη
θα συμμετάσχει σε διαβουλεύσεις με μια
διαφορετική ομάδα ενδιαφερομένων και το
ευρύ κοινό για ανατροφοδότηση σχετικά με
την ανάπτυξη του αναμνηστικού πλαισίου.
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Μήνυμα της Ανεξάρτητης Ερανικής Επιτροπής
για τη σωτηρία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο
Number of Donors: 1250

Αγαπητά μέλη και φίλοι,
Η Ανεξάρτητη Ερανική Επιτροπή για τη
σωτηρία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο εκφράζει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη σε
όλους όσους έχουν συνδράμει σε αυτή την
προσπάθεια.
Η προσφορά σας αποτελεί υπόδειγμα
κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής
ευθύνης και ελπίζουμε να αποτελέσει

παράδειγμα προς μίμηση για όλους.
Μέχρι την Τετάρτη 14 Ιουλίου, 2021 έχει συγκεντρωθεί το ποσό των $880,584 από την
γενναιόδωρη προσφορά 1250 δωρητών!
Επιπλέον, οι δωρεές μέσω της καμπάνιας
GoFundMe «Have Faith” ανέρχονται στο
ποσό των $19,617.
Συνολικά έχει συντρωθεί το ποσό των
$900,201!
Σας ευχαριστούμε όλους για την πολύτιμη
βοήθειά σας!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Σας υπενθυμίζουμε τους τρόπους με τους
οποίους μπορείτε να προσφέρετε τη δωρεά
σας:
•
Μέσω της ιστοσελίδας:
donate.greekcommunity.org
•
Με
Ηλεκτρονική
Μεταφορά

Χρημάτων (E-transfer) στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
officemanager@togreekcom.org
Πάντα αναγράφετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας ώστε να αποσταλλεί η απόδειξη.
•
Με επιταγή προς την Ελληνική
Κοινότητα Τορόντο
Διεύθυνση αποστολής: 30 Thorncliffe Park
Dr., Toronto, ON, M4H 1H8
•
Με πιστωτική κάρτα μέσω τηλεφώνου στο 416-425-2485. Αφήστε μήνυμα και
θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.
Θα θέλαμε να σας υπευνθυμίσουμε ότι αποδείξεις για φορολογική χρήση εκδίδονται για
ποσά άνω των $25.

TOTAL DONATED AMOUNT UP TO June 30, 2021: $880,584
June 7, 2021 GO FUND ME "HAVE FAITH" CAMPAIGN
Raised $19,617, Donors: 89
GOGOU PETROS & AFRODITE
HADJIYIANNIS ANDREAS
PANAGIOTOPOULOS BOBBY HEARING WORKS
ANONYMOUS		
BOUGADIS THEODOROS
TSIKRIKIS ASTERIOS AND ANA
ANONYMOUS		
BENAK ANGELO
CONIDIS
TULA
EKONOMAKOS GUS & OLGA
GONTOULAS VASSILIOS

$500.00
$500.00
$500.00
$300.00
$250.00
$250.00
$200.00
$200.00
$200.00
200.00
$200.00

KEZEMIDIS MATHEOS & ROULA
A&P RETRO GALLERY
KOUKOULIDIS ANNA
SPANOS
DIMITRIOS
ANDRIKOPOULOS
MIKE & CHRISTINA
HALKIDAS
ANGELA
IGNATIOU
CHRYS
KEZEMIDIS
MARTHA
KEZEMIDIS
JOHN
POLYCHRONIDIS
ALEXANDROS

$200.00
$200.00
$150.00
$150.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00

Αυξάνεται η χωρητικότητα των Εκκλησιών
Σημαντική Ανακοίνωση

Από την Παρασκευή 16
Ιουλίου 2021 οι εκκλησίες
επιτρέπεται να λειτουργούν
με χωρητικότητα 50% για
όλες τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Ιερών
Λειτουργιών, γάμων και,
βαπτίσεων.
Η χωρητικότητα 50% των
τεσσάρων εκκλησιών μας
σύμφωνα με τον κανόνα
απόστασης 2 μέτρων είναι
η εξής:
•
•
•
•

Ι.Ν. του Αγίου Δημητρίου: 250 άτομα
Ι.Ν. του Αγίου Ιωάννη: 110 άτομα
Ι.Ν. της Αγίας Ειρήνης: 70 άτομα
Ι.Ν.Παναγίας: 280 άτομα

Οι συμμετοχές θα πραγματοποιούνται
με σειρά προτεραιότητας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται ανά
πάσα στιγμή.
Ανυπομονούμε να σας καλωσορίσουμε όλους πίσω!

VRANDAS
ALEXANDRA
$100.00
ZYGOURIS
CONSTANTINE $100.00
KASTORIA SOCIETY &
SUBURBS INC.		
$100.00
ANONYMOUS		
$51.12
CADAS PETER
$50.00
GEORGIOU
ANTONIS
$50.00
PAPASPYROU GEORGIA
$50.00
KANELLIS
KATINA
$25.00
ZAFIROPOULOS THEODOROS
$5.00
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Pfizer Friday στην Περιοχή Peel
Όσοι καθυστερούν βάσει της μάρκας και όχι της επιστήμης, μπορούν να έχουν πρόσβαση στην προστασία
Ο κορυφαίος γιατρός της
Περιφέρειας Peel αναφέρει ότι η μονάδα δημόσιας
υγείας έχει εξασφαλίσει
αρκετά εμβόλια Pfizer για
να αρχίσει να χορηγεί εκ νέου τη θεραπεία
mRNA σε όλες τις μαζικές κλινικές της την
Παρασκευή.
Μια καθυστέρηση στις αποστολές άφησε
πολλούς κατοίκους επιλέξιμους για ένα
δεύτερο εμβολιασμό με εμβόλια και λήψη
Moderna τις τελευταίες εβδομάδες.
Ο Ιατρός Υγείας Δρ Lawrence Loh λέει ότι το
μονοήμερο «γεγονός» θα δώσει στους ανθρώπους την ευκαιρία να κάνουν το Pfizer
εάν το επιλέξουν, αλλά επιβεβαίωσε ότι και
οι δύο εμβολιασμοί προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας.
«Καθώς η προσφορά βελτιώνεται, θα αρχίσουμε να προσφέρουμε ημέρες ειδικής
δόσης για να διασφαλίσουμε ότι όσοι καθυστερούν βάσει της μάρκας και όχι της
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

επιστήμης, μπορούν να έχουν πρόσβαση
στην προστασία», δήλωσε ο Δρ. Loh την
Πέμπτη.
«Από αυτή την Παρασκευή, 15 Ιουλίου, θα
ξεκινήσουμε την πρώτη μας« Pfizer Friday
»σε όλες τις μαζικές κλινικές μας. Αυτό θα
γίνει μόνο με ραντεβού σε όλες τις κλινικές
δημόσιας περιφέρειας του Peel και θα προσφέρουν το Pfizer. "
Ο Δρ. Loh μίλησε για την ασφάλεια της ανάμιξης αυτών των δύο εμβολίων ειδικότερα,
καθώς τόσο η Pfizer όσο και η Moderna
χρησιμοποίησαν την ίδια τεχνολογία και είναι εμβόλια mRNA.
Τον Ιούνιο, όταν η επαρχία χτυπήθηκε για
πρώτη φορά με καθυστέρηση στις αποστολές Pfizer, ο κορυφαίος γιατρός είπε: «Είτε
λαμβάνετε την πρώτη δόση είτε τη δεύτερη δόση σας, θυμηθείτε ότι το mRNA είναι
mRNA».
«Θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος ότι αυτό
υποστηρίζει το εμπορικό σήμα σε αντίθεση

Αμετάβλητο το επιτόκιο και
περιορισμός οικονομικών προοπτικών
Η Τράπεζα του Καναδά
αναφέρει ότι η εγχώρια
οικονομία θα αναπτυχθεί
με ελαφρώς βραδύτερο
ρυθμό φέτος από ό, τι
είχε υπολογίσει και βλέΚατερίνα
πει τους κινδύνους από το
Γερασκλή
COVID-19 να εξασθενούν,
αλλά δεν αρκεί για να αλλάξει το ρυθμό πολιτικής της.
Η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι αναμένει
να αναπτυχθεί η οικονομία 6,0% το 2021,
σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη του 6,5%. Ωστόσο, η τράπεζα αναμένει
τώρα αύξηση 4,6% το 2022, από την προηγούμενη πρόβλεψη 3,7%.
Ο λόγος για τη μετατόπιση έχει να κάνει με
το αδύναμο πρώτο εξάμηνο του έτους από
ό, τι αναμενόταν προηγουμένως, καθώς η
οικονομία παρεμποδίστηκε από κλειδώματα και περιορισμούς.
Με τους περιορισμούς της δημόσιας υγείας
να καταργούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου
σε ολόκληρη τη χώρα, η κεντρική τράπεζα
αναμένει από τους καταναλωτές να αρχίσουν να ξοδεύουν περισσότερα, συμπεριλαμβανομένων των 200 δις δολαρίων σε
αποταμιεύσεις των Καναδών που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Η οικονομική προοπτική της τράπεζας αναφέρει επίσης ότι οι δαπάνες δεν πρέπει να
επηρεαστούν από τη μείωση της ομοσπονδιακής βοήθειας, καθώς αναμένει περισσότερους ανθρώπους να επιστρέψουν στη
δουλειά, πράγμα που σημαίνει ότι κερδίζουν περισσότερα και αντισταθμίζουν τις
μειώσεις της κρατικής βοήθειας.
Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα διατήρησε το
βασικό επιτόκιο πολιτικής της στο 0,25%
την Τετάρτη, όπου ήταν από την έναρξη της
πανδημίας.
Η τράπεζα δήλωσε ότι θα διατηρήσει το επιτόκιο σχεδόν στο μηδέν έως ότου η οικονομία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την αύξηση των επιτοκίων, κάτι που δεν αναμένει να
συμβεί μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2022.
«Παρά
τις
υποβαθμίσεις
και
τις

αναβαθμίσεις, φαίνεται να ξεχωρίζει για
τις προοπτικές νομισματικής πολιτικής, με
την κεντρική τράπεζα να συνεχίζει να σηματοδοτεί ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν
σε αναμονή τουλάχιστον μέχρι το δεύτερο
εξάμηνο του επόμενου έτους», δήλωσε ο
ανώτερος οικονομολόγος της CIBC Royce
Mendes.
Η κεντρική τράπεζα είπε επίσης ότι οι οικονομικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί αρκετά
ώστε να μειώσει τις εβδομαδιαίες αγορές
ομοσπονδιακών ομολόγων σε 2 δις από 3
δις δολάρια.
Οι αγορές είναι ένα μέτρο τόνωσης που έχει
σχεδιαστεί για να βοηθήσει στη μείωση των
επιτοκίων που χρεώνονται για τα στεγαστικά δάνεια και τα επιχειρηματικά δάνεια.
Στο σενάριο που εξέθεσε η τράπεζα την Τετάρτη, ο πληθωρισμός ξεπερνά το 3% για
το υπόλοιπο του έτους λόγω των υψηλότερων τιμών της βενζίνης και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που αυξάνουν τις
τιμές καθώς η ζήτηση επιστρέφει. Ο πληθωρισμός παραμένει επίσης πάνω από τον
στόχο της Bank of Canada το 2% το επόμενο έτος,
Σε μια δήλωση, η κεντρική τράπεζα ανέφερε
ότι οι παράγοντες που αυξάνουν τον πληθωρισμό είναι πιθανό να είναι βραχύβιοι,
αλλά θα παρακολουθούνται στενά σε περίπτωση που γίνουν επίμονοι ή αυξηθούν.
Ένας λόγος για τον οποίο η τράπεζα σκοπεύει να αφήσει τον πληθωρισμό να ζεσταθεί είναι επειδή η αγορά εργασίας της χώρας πρέπει να προσλάβει περίπου 550.000
άτομα για να φτάσει στα επίπεδα προδημικής απασχόλησης.
«Η απασχόληση άρχισε και πάλι να ανακάμπτει, και αναμένουμε από την αγορά εργασίας να σημειώσουν ισχυρά κέρδη καθώς η
οικονομία θα ανοίξει ξανά».
«Ωστόσο, ο ρυθμός της ανάκαμψης θα
ποικίλλει μεταξύ των βιομηχανιών και των
εργαζομένων και μπορεί να χρειαστεί λίγος
χρόνος για την πρόσληψη εργαζομένων με
τις σωστές δεξιότητες για την κάλυψη θέσεων εργασίας».

με την επιστήμη και θα ανακοινώσουμε τέτοια περιστασιακά γεγονότα ημερών κοινωνικής δόσης όπου η προσφορά μας επιτρέπει να το κάνουμε», είπε.
"Διαφορετικά, ενθαρρύνω όλους να θυμούνται ότι τα προϊόντα είναι ισοδύναμα και σας
ευχαριστώ που λάβατε δύο δόσεις του προϊόντος το συντομότερο δυνατό."
Παρά τα μικτά μηνύματα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αξιωματούχοι υγείας του Οντάριο δήλωσαν αυτήν την εβδομάδα ότι η ανάμιξη εμβολίων είναι ασφαλής
και εξακολουθεί να ενθαρρύνεται.
Την Τρίτη, η Αναπληρωτής Διευθύντρια
Υγείας, Δρ. Barbara Yaffe, ανέφερε ότι η αρχική σύσταση της Εθνικής Συμβουλευτικής
Επιτροπής Ανοσοποίησης (NACI) για την
ανάμιξη των δόσεων βασίστηκε σε αρκετές
κλινικές μελέτες από το Ηνωμένο Βασίλειο,
την Ισπανία και τη Γερμανία που έδειξαν
ισχυρές ανοσολογικές αντιδράσεις.
« Η ανάμιξη εμβολίων mRNA, καθώς και
AstraZeneca και mRNA, είναι ασφαλής και
αποτελεσματική και επιτρέπει στους ανθρώπους να πάρουν τις δεύτερες δόσεις
τους νωρίτερα», δήλωσε.
Στα μέσα Ιουνίου, η NACI ενημέρωσε ότι τα
άτομα που έλαβαν το εμβόλιο AstraZeneca
ως πρώτη δόση θα πρέπει να πάρουν
Pfizer ή Moderna για τη δεύτερη τους λήψη.
Ο Δρ. Loh λέει ότι η διαφορά στις μάρκες
εμβολίων είναι «ακαδημαϊκή», αναφερόμενος στην τρέχουσα κατάσταση σε χώρες

όπως η Αυστραλία, οι οποίες έχουν κολλήσει σε έναν κύκλο εγκλεισμού, ενώ βλέπουν
αύξηση των ποσοστών θνησιμότητας λόγω
έλλειψης εμβολίων.
«Είμαστε τυχεροί, στο Οντάριο, που στην
πραγματικότητα έχουμε διαθεσιμότητα εμβολίων και αυξανόμενη κάλυψη και ότι συνεχίζουμε να ακολουθούμε μια προσεκτική
προσέγγιση για να βγούμε από την οξεία
φάση της πανδημίας», πρόσθεσε ο κορυφαίος γιατρός.
«Αυτό σημαίνει ότι τόσοι περισσότεροι από
εμάς μπορούν να προστατευτούν και να
προστατευτούν γρήγορα, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο προϊόν, μας δίνει ελπίδα ότι όταν ανοίξουμε ξανά, ανοίγουμε ξανά
για καλό».
Το Οντάριο πρόκειται να μεταβεί στο Βήμα
3 του σχεδίου επαναλειτουργίας σήμερα
Παρασκευή, το οποίο θα επιτρέψει φαγητό
σε εσωτερικούς χώρους, μεταξύ της χαλάρωσης άλλων περιορισμών.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

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

Εκπτωτικό Κουπόνι
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Η 20η Ιουλίου πλησιάζει, ακόμη μια μαύρη επέτειος.
Ιούλιος 2021 – Τορόντο

Κάθε Ιούλιο σκέφτομαι την
πατρίδα μου την Κύπρο
λίγο πιο έντονα από ποτέ,
σκέφτομαι τα γεγονότα του
1974, σκέφτομαι την οικογένεια μου που εκτοπίστηκαν, τα πόσα πέρασαν και
Ελισσαίος
Κυρίλλου τα πόσα έχασαν, σπίτια, γη,
ανθρώπους…
Σκέφτομαι πόσο πρόσφατα είναι όλα αυτά
και θυμώνω με την τότε κατάσταση.
Γιατί δεν την προέβλεψε κανείς;
Γιατί δεν την σταμάτησαν από την πρώτη
στιγμή;
Ερωτήματα αναπάντητα που πάψαμε να τα
ρωτάμε γιατί πολύ απλά, κουραστήκαμε.
«Δεν ξεχνώ» σε κάθε τετράδιο, «Δεν ξεχνώ» σε κάθε σχολική τάξη. Από τα πολλά τα «Δεν ξεχνώ» τελικά ξεχάσαμε ότι
η Κύπρος είναι ακόμη μέχρι και σήμερα
υπό την παράνομη Τουρκική κυριαρχία.
Αποδεχθήκαμε την κατάσταση σαν ένα χωρισμό και προχωρήσαμε παρακάτω με τις
ζωές μας. Μεγαλώσαμε σε μια πόλη όπου η
σημαία της Τουρκίας βρίσκεται εκεί, ακόμη,
φωταγωγημένη να μας υπενθυμίζει ότι χάσαμε, συνηθίσαμε να την βλέπουμε και δεν
μας ενοχλεί πλέον.
Η 20η Ιουλίου πλησιάζει, ακόμη μια μαύρη

επέτειος.
Πέρασαν 47 χρόνια από εκείνη την ημέρα που μαζί με τον χαμό του 1/3 της Κύπρου, χάσαμε και τον παππού μου, ήταν
ένας από τους 1619 αγνοουμένους και το
όνομα του Γεώργιος Αθανασίου.
Από το 1974 μέχρι αρχές του 2016 δεν γνωρίζαμε τίποτα για την τύχη του.
Για 42 ολόκληρα χρόνια η οικογένεια μας
βρισκόταν στο σκοτάδι, μέχρι που μια μέρα
λάβαμε ένα τηλεφώνημα από την «Παγκύπρια Οργάνωση Συγγενών Αδήλωτων
Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων» για να μας
ενημερώσουν ότι βρέθηκαν τα οστά του σ’
έναν ομαδικό τάφο στο Καζάφανι που βρίσκεται κοντά στην Κερύνεια.
Η αντίδραση μας με το άκουσμα της είδησης αυτής ήταν μη αναμενόμενη. Συγκίνηση παράλληλα με ανακούφιση και μια πινελιά χαράς, ένιωθα τεράστια ενοχή για την
αντίδρασή μας. Δεν μας πείραξε που δεν

ήταν ζωντανός, αρκεί που βρέθηκε. Όλες
αυτές οι ιστορίες που άκουγα μικρός γι’ αυτόν τον άνθρωπο που δυστυχώς δεν είχα
την τύχη να γνωρίσω, το ποιος ήταν, πως
μιλούσε, πως ήταν ο χαρακτήρας του, αν
όντως μοιάζαμε.
Έφτασε η στιγμή που θα συστηνόμουν
για να τον αποχαιρετήσω.

Όλα ήταν πολύ οργανωμένα και προγραμματισμένα για να μην νιώσει κανείς άβολα.
Όρισαν ώρα και ημερομηνία συνάντησης
όπου θα μας έλυναν όλες μας τις απορίες.
Αρχικά μας έβαλαν σε ένα δωμάτιο για να
μας ενημερώσουν για το που βρέθηκε και
το τι έγινε, σύμφωνα με μαρτυρίες και καταθέσεις. Έπειτα προχωρήσαμε στην μακάβρια διαδικασία «αναγνώρισης» της σορού
όπου η ταυτοποίηση είχε γίνει με την μέθοδο του dna.
Κοιτούσα εξονυχιστικά τις αντιδράσεις της
γιαγιάς μου, της μάνας μου αλλά και της
θείας μου, μια πρωτόγνωρη κατάσταση
και ένα μούδιασμα. Έβλεπα στα βλέμματα
τους την γαλήνη και την λύτρωση. Είμαι σίγουρος ότι μέσα στα χρόνια το είχαν πάρει
απόφαση ότι δεν θα τον ξανάβλεπαν. Ο
άνθρωπος που έχασαν μέσα σε μια ημέρα
τώρα είναι εκεί και όλα τα κομμάτια απ’ αυτό
το τραυματισμένο παζλ μπήκαν στην θέση
τους, έστω κι αργά.
- Από το 2006, οπότε και ξεκίνησε τη λειτουργία της η Διερευνητική Επιτροπή
για τους Αγνοούμενους, έχουν ταυτοποιηθεί 632 Ελληνοκύπριοι και Ελλαδίτες. Συνολικά 878 Ελληνοκύπριοι και
Ελλαδίτες εξακολουθούν να βρίσκονται
στη μακροσκελή λίστα των αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας του 1974
(πηγή: polignosi.com)
Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν μάθει
που βρίσκονται οι δικοί τους άνθρωποι. Μανάδες, πατεράδες, παιδιά περιμένουν αυτό
το τηλεφώνημα για να έρθει η ψυχή τους
στην θέση της. Σύμφωνα με την τελευταία
ανοιχτή επιστολή της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών Αδήλωτων Αιχμαλώτων
και Αγνοουμένων προς τον Τουρκοκύπριο
Ηγέτη κ. Ερσίν Τατάρ στις 15-06-2021
«Αναφερόμεθα στην πρόσφατη γραπτή σας
δήλωση, με την οποία σχολιάσατε το χαιρετισμό του Προέδρου Αναστασιάδη για το
θέμα των Αγνοουμένων, με την ευκαιρία του
36ου Μαραθωνίου Αγάπης Αγνοουμένων.
Αντιπαρερχόμεθα τις όποιες εκτιμήσεις/παρατηρήσεις, που περιέχονται στη δήλωσή
σας για να επικεντρωθούμε στην κατάληξη
της δήλωσής σας πως «Αυτό που χρειάζεται να υπάρχει ανάμεσα στις δύο πλευρές
δεν είναι ένα παιχνίδι επίρριψης ευθυνών,
αλλά συνεργασία σε θέματα που θα είναι
προς το συμφέρον των δύο πλευρών, συμπεριλαμβανομένου και της ΔΕΑ. Ας μην
παρεμποδίσουμε αυτές τις προσπάθειες

και την υπάρχουσα συνεργασία, ελάτε να τις
στηρίξουμε».
Αν κύριε Τατάρ εννοείτε τα πιο πάνω, σίγουρα τούτο αποτελεί ένα ενθαρρυντικό θετικό
στοιχείο, που θα βοηθούσε τη ΔΕΑ να εργασθεί με πιο γρήγορους ρυθμούς κι οπωσδήποτε πιο αποτελεσματικά.
Το κυρίως πρόβλημα που αντιμετωπίζει
σήμερα η ΔΕΑ, όπως η ίδια επανειλημμένα
έχει δηλώσει, είναι η έλλειψη και η δυσκολία ανεύρεσης συγκεκριμένων πληροφοριών και στοιχείων για τους χώρους ταφής
αγνοούμενων προσώπων και τους χώρους
όπου μετακινήθηκαν οστά από πρωτογενείς μεγάλους ομαδικούς τάφους, όπως στις
περιπτώσεις της Άσσιας, της Λαπάτσα, του
Καραβά κι άλλες, που θα ήταν αφέλεια να
πιστέψει κάποιος πως δεν έγιναν οργανωμένα και πως τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχουν ή δεν μπορούν εύκολα να ανευρεθούν.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα τα στοιχεία αυτά
δεν έχουν δοθεί στη ΔΕΑ, παρά τις υποδείξεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του
Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επανειλημμένα κάλεσαν
τα εμπλεκόμενα μέρη, ενίοτε αναφέροντας
ονομαστικά την Τουρκία, να το πράξουν.
Οι πληροφορίες κ. Τατάρ υπάρχουν,
αυτό που λείπει είναι η αναγκαία ανθρωπιστική βούληση.
Αν λοιπόν εννοείτε όσα έχετε δηλώσει, τότε
σας καλούμε ν’ αναλάβετε πρωτοβουλία
για τη διευθέτηση το συντομότερο δυνατό συνάντησης σας με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη (είμαστε βέβαιοι πως ο κύριος

G
L

Ανα σ τ α σ ι άδ ης
θα
αποδεχθεί
τέτοια πρόσκληση) για να συζητήσετε αποκλειστικά και μόνο το
θέμα των Αγνοουμένων και να
συμφωνήσετε
συγκεκριμένους
και πρακτικούς
τρόπους που θα
βοηθήσουν το
έργο της ΔΕΑ για
τη χωρίς άλλη
καθυστέρηση στην ανεύρεση των αγνοουμένων μας, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, δίδοντας έτσι τέλος σε ένα δράμα
που κατά γενική ομολογία ταλανίζει για δεκαετίες και τις δύο κοινότητες στην Κύπρο.
Σε μια τέτοια περίπτωση, να είστε βέβαιος
κύριε Τατάρ, πως η ενέργεια σας θα εκτιμηθεί δεόντως από μέρους των οικογενειών
αγνοουμένων κι όχι μόνον.
Αναμένουμε.
ΕΚ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ» (πηγή: missing-cy.
org.cy)
Είμαστε πολύ τυχεροί και ευλογημένοι
τελικά.
Είναι μεσημέρι και κάθομαι στην άνεση του
σπιτιού μου, έχω καθαρό σπίτι, φαγητό, ο
σκύλος κοιμάται στο κρεβάτι του – σε σημείο να το χτυπάει ο ήλιος.
Σκέφτομαι πόσο προνομιούχοι είμαστε που
ζούμε αυτή την εποχή.
Που είμαστε ελεύθεροι, μεγάλο προνόμιο γι’
αυτούς που το έχουν.
Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια στην Αθήνα,
κάθε βράδυ περνούσε ένας άντρας Νιγηριανής καταγωγής, κοντά στην ηλικία μου,
πάντα τον έβλεπα σε άθλια κατάσταση, αλκοόλ, ναρκωτικά κι ένας Θεός ξέρει τι άλλο.
Ένιωθα μεγάλη λύπη και λύπηση στο θέαμα αυτό. Πήρα το θάρρος ένα βράδυ να τον
ρωτήσω αν είναι ευτυχισμένος με την ζωή
του στην Ελλάδα, θεωρώντας τον δυστυχισμένο. Γυρίζει με κοιτάει όλο χαρά και με μια
ανεξήγητη λάμψη στα μάτια του και μου λέει:
«Εδώ είμαι ελεύθερος»!
Θα κλείσω μ’ ένα στίχο της Λίνας Νικολακοπούλου που τον προσαρμόζω σε κάθε
στιγμή της ζωής, «Η Σωτηρία της ψυχής
είναι πολύ μεγάλο πράγμα σαν ταξιδάκι
αναψυχής μ’ ένα κρυμμένο τραύμα.»

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

translations@primus.ca
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΒΡΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ
47o ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ/ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974.
Το μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 18η
Ιουλίου, 2021 και ώρα 10:30 π.μ. ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
(3840 Finch Ave E, Scarborough)
Archbishop Soterios (Athanassoulas) of
Canada will preside over the Divine Liturgy
and the Memorial service in the presence
of H.E. Vasilios Philippou, High Commissioner of the Republic
of Cyprus to Canada, The memorial is also dedicated to the late
Archbishop Kyprianos and the bishops,
Who martyred on July 9, 1821
The memorial will take place, within the restricted attendance
and mask wearing directives from the Province
Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και προτρέπονται να προσέλθουν και
με την παρουσία τους να τιμήσουν τους ηρωικώς πεσόντες
των μαύρων επετείων της τραγωδίας της Κύπρου.
Η εκδήλωση οργανώνεται από την Κυπριακή Ομοσπονδία
Καναδά υπό την αιγίδα του Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής
Δημοκρατίας στον Καναδά και σε συνεργασία με τα μέλη της.

Άλλοι τουλάχιστον 160
ανώνυμοι τάφοι ιθαγενών
Δεν έχουν τέλος οι μακάβριες ανακαλύψεις
ομαδικών τάφων για παιδιά αυτόχθονων
στον Καναδά, που εδώ και περίπου δύο μήνες βρίσκεται αντιμέτωπος με το ρατσιστικό
παρελθόν του.
Μια ακόμη κοινότητα αυτόχθονων στη Βρετανική Κολομβία, στα δυτικά της χώρας,
ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν τουλάχιστον 160
ανώνυμοι τάφοι κοντά σε πρώην οικοτροφείο για παιδιά αυτόχθονες.
Μέλη της φυλής Penelakut έκαναν γνωστό
πως οι τάφοι αυτοί βρέθηκαν κοντά στο
σχολείο Κούπερ Άιλαντ, περίπου 90 χιλιόμετρα βόρεια της Βικτόρια, πρωτεύουσας
της επαρχίας της Βρετανικής Κολομβίας.
«Κατανοούμε ότι πολλά από τα αδέλφια
μας από τις γειτονικές μας κοινότητες φοίτησαν στη βιομηχανική σχολή του Κούπερ
Αίλαντ. Αναγνωρίσαμε επίσης με τεράστια
θλίψη ότι πολλοί δεν επέστρεψαν στο σπίτι
τους», δήλωσε η επικεφαλής της κοινότητας
Joan Brown σε ανακοίνωσή της.
Το σχολείο Κούπερ Άιλαντ, το οποίο λειτουργούσε υπό τη διοίκηση της καθολικής
εκκλησίας, ήταν ανοιχτό από το 1890 έως
το 1975 και έγινε γνωστό ως επικίνδυνο
ίδρυμα.
Δύο αδελφές πνίγηκαν στην προσπάθειά
τους να εγκαταλείψουν το σχολείο τη δεκαετία του 1950 και ένας άλλος μαθητής αυτοκτόνησε το 1966, σύμφωνα με το Κέντρο
Ιστορίας και Διαλόγου των οικοτροφείων

των Ινδιάνων.
Ο πρώην υπάλληλος Glenn Doughty, ο
οποίος εργάστηκε στο σχολείο από το 1967
έως το 1986, καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση μαθητών το 2002. Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τριών ετών,
αφού εξέτισε άλλες ποινές για σεξουαλική
επίθεση σε μαθητές άλλων οικοτροφείων.
Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, δήλωσε την Τρίτη ότι «ραγίζει η καρδιά
του» για τη φυλή Penelakut και για αυτόχθονες πληθυσμούς σε ολόκληρη τη χώρα.
«Οι [τάφοι] επιβεβαιώνουν μια αλήθεια που
γνωρίζουν από καιρό», είπε.
Τουλάχιστον 150.000 αυτόχθονες παιδιά
αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν τα
σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία
χρηματοδοτήθηκαν από την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση και διευθύνονταν από εκκλησίες στο πλαίσιο της εκστρατείας να αφαιρέσουν από τη νεολαία την πολιτιστική τους
ταυτότητα.

Κτηματολόγιο: Στο Δημόσιο
14.484 ακίνητα «αγνώστων
ιδιοκτητών» και ομογενών
Στο Δημόσιο «περιήλθαν» 14.484 ακίνητα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως
«αγνώστου ιδιοκτήτη». Τα ακίνητα αυτά
βρίσκονται σε 36 περιοχές σε όλη τη χώρα
στις οποίες οι κτηματολογικές εγγραφές
οριστικοποιήθηκαν το 2018. Τα συνολικά
δικαιώματα που καταγράφηκαν στις περιοχές αυτές ανέρχονται στα 199.013, με το
7,28% (δηλαδή 14.484) να χαρακτηρίζονται
ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Πλήρης εικόνα
σχετικά σε ποιον ανήκουν αυτά τα ακίνητα
δεν υπάρχει. Η εκτίμηση ωστόσο είναι πως
οκτώ στα δέκα ανήκουν ήδη στο Δημόσιο.
Επίσης κοινή εκτίμηση είναι πως ανάμεσα
στους ιδιοκτήτες που έχασαν την περιουσία
τους συμπεριλαμβάνονται και κάποιοι Ομογενείς που διαβιούν σε διάφορα κράτη.
Στο μεταξύ, για τις περιοχές όπου η κτηματογράφηση είναι σε εξέλιξη, μέχρι σήμερα,
από τα 7.090.110 δικαιώματα (ιδιοκτησίες),
τα 389.836 (ποσοστό 5,50%) είναι «αγνώστου ιδιοκτήτη». Για αυτά τα ακίνητα θα
δοθεί ακόμη ένα έτος παράταση έως τις
31 Δεκεμβρίου 2022 προκειμένου να γίνει
διόρθωση των ανακριβών πρώτων εγγραφών. Αν δεν το κάνουν χάνουν οριστικά
κάθε αδήλωτο ιδιοκτησιακό δικαίωμα, και
μετά οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να προσφύγουν στα δικαστήρια – αλλά μόνο για να διεκδικήσουν χρηματική αποζημίωση και όχι

για να ανακτήσουν το ακίνητο, εκτός κι αν
το δικαστήριο προκρίνει αντί της αποζημίωσης τη λύση της επανάκτησης. Εκτός από
τις προαναφερόμενες 36 περιοχές όπου
οριστικοποιήθηκαν οι εγγραφές το 2018,
στην υπόλοιπη χώρα ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», για
τις περιοχές των παλαιών προγραμμάτων
αν δεν έχει δηλωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου
2022, και για τα νέα (από το 2008 και μετά),
αν δεν δηλωθεί σε οκτώ χρόνια από την
έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού
Γραφείου.
Πάμε τώρα στις 36 περιοχές. Εδώ το ερώτημα που τίθεται είναι τι μπορούν να κάνουν
οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων. Οπως
εξηγούν από το Κτηματολόγιο, ο ιδιοκτήτης που δεν συμπεριλήφθηκε στις αρχικές
εγγραφές, μπορεί να διεκδικήσει δικαστικά
μόνο χρηματική αποζημίωση (επικαλούμενος ζημία από αδικοπραξία). Ωστόσο, στην
περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα
για την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης
εκ μέρους του κράτους μπορεί να διεκδικήσει αυτούσια την απόδοση του ακινήτου (εν
είδει αποζημίωσης). Σημειώνεται πως στην
περίπτωση που διαταχθεί (από το δικαστήριο) η αυτούσια απόδοση του ακινήτου, οι
ενδιαφερόμενοι προσέρχονται σε συμβολαιογράφο για την υπογραφή της σχετικής

σύμβασης και στη συνέχεια το ακίνητο εγγράφεται στο Κτηματολόγιο, ως μεταγενέστερη εγγραφή (και όχι ως διόρθωση της
αρχικής εγγραφής).
Διορθώσεις
Oπως εξηγούν από το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, από το 1998 έως σήμερα
παρατηρείται πως οι εγγραφές «αγνώστου
ιδιοκτήτη» διορθώνονται – κατά κύριο λόγο
– δικαστικά. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους:
πρώτον, επειδή το Δημόσιο δεν συναινούσε
στις σχετικές διορθώσεις, ακόμη κι αν δεν
διατηρούσε δικαιώματα επί των ακινήτων.
Και δεύτερον, διότι οι προϊστάμενοι των
Κτηματολογικών Γραφείων δεν αποδέχονταν τις σχετικές αιτήσεις και παρέπεμπαν
τις υποθέσεις στα δικαστήρια. Αυτό πλέον
αλλάζει και από εδώ και πέρα, όπως προβλέπεται και μέσα στο νέο σχέδιο νόμου
(«για τον εκσυγχρονισμό του Κτηματολογίου») οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα υποβάλλουν

αίτηση για διόρθωση πρόδηλου σφάλματος για εγγραφή «αγνώστου ιδιοκτήτη»,
την οποία θα πρέπει να κοινοποιήσουν
στο Δημόσιο. Ετσι, αν εντός 60 ημερών το
Δημόσιο δεν αντιδράσει εγγράφως, τότε ο
προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου (εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
νόμου), θα οφείλει να διορθώσει τη σχετική
εγγραφή. Στην περίπτωση όμως που μέσα
στο προαναφερόμενο διάστημα το Δημόσιο
προβάλει δικαιώματα, τότε η αίτηση διόρθωσης θα απορρίπτεται και ο ιδιώτης θα
πρέπει να προσφύγει στη Δικαιοσύνη.
Οπως λέει μιλώντας στα «ΝΕΑ» ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γιώργος
Στύλιος, με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις
που προωθούνται θεσπίζεται και ο θεσμός
του Κτηματολογικού Εφέτη προκειμένου να
αντιμετωπιστούν και νομικά τα θέματα που
θα προκύπτουν σε δεύτερο βαθμό (δηλαδή
στο Εφετείο).
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Διαθέσιμη η εφαρμογή "Covid Free
GR" για τα ψηφιακά πιστοποιητικά
Διαθέσιμη για κινητά τηλέφωνα και tablet με
λογισμικό iOS ή Android είναι η εφαρμογή
"Covid Free GR" η οποία Υλοποιείται από
την ΕΔΥΤΕ GRNET φορέα του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Η "Covid Free GR" μπορεί να εγκατασταθεί
σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιεί λογισμικό iOS ή Android και να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση των Ευρωπαϊκών
Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID καθώς
και των ελληνικών βεβαιώσεων του gov.gr.
Διατίθεται δωρεάν μέσω του επίσημου λογαριασμού της Ελληνικής Δημοκρατίας στο
App Store και στο Google Play. Η εφαρμογή
δείχνει μόνο το όνομα του κατόχου του πιστοποιητικού, ενώ δεν κρατάει και δεν αποθηκεύει προσωρινά ή μόνιμα προσωπικά
δεδομένα ή ιστορικό επαληθεύσεων.
Για τον έλεγχο και την επαλήθευση των
Ευρωπαϊκών Ψηφιακών Πιστοποιητικών COVID δεν απαιτείται σύνδεση στο
internet, ενώ για των ελληνικών βεβαιώσεων απαιτείται.
Υπάρχουν τρία επίπεδα επαλήθευσης:
Πράσινο – σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει εμβολιαστεί ή έχει νοσήσει

από COVID
Κίτρινο – σημαίνει ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού έχει αρνητικό τεστ (rapid ή PCR)
Κόκκινο – σημαίνει λάθος ή μη έγκυρο
πιστοποιητικό
Ισχύς των πιστοποιητικών:
Εμβολιασμού – 14 ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας δόσης
Νόσησης – έως και 6 μήνες μετά
Rapid test – 48 ώρες από τη συλλογή δείγματος (η διάρκεια μετράει από τις 00.01 από
την ημερομηνία συλλογής δείγματος)
PCR test – 72 ώρες από τη συλλογή δείγματος (η διάρκεια μετράει από τις 00.01 από
την ημερομηνία συλλογής δείγματος).

Κορωνοϊός: «Τσουνάμι» νέων
κρουσμάτων προβλέπει σύσσωμη
η επιστημονική κοινότητα
Έκρηξη παρατηρείται καθημερινά στα
κρούσματα του κορωνοϊού στη χώρα μας
με τους επιστήμονες να κάνουν λόγο για
6.500 κρούσματα την ημέρα τον Αύγουστο.
Η μετάλλαξη Δέλτα σαρώνει τα νησιά και οι
προβλέψεις εφόσον ο κόσμος δεν πηγαίνει
να εμβολιαστεί, είναι δυσοίωνες.
H μετάλλαξη Δέλτα επικρατεί οποιασδήποτε άλλης και οι επιστήμονες συνηγορούν
πως το τέταρτο κύμα πανδημίας ήδη σαρώνει τη χώρα, και τον Αύγουστο θα μετράμε
πάνω από 6.500 κρούσματα τη μέρα. Δυσοίωνες προβλέψεις, για την εξέλιξη της
πανδημίας εάν οι πολίτες δεν σπεύσουν να
εμβολιαστούν έκανε μιλώντας στο Mega ο
καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης.
Την Τετάρτη για μια ακόμη φορά καταγράφηκε στη χώρα μας τετραψήφιος αριθμός
κρουσμάτων και οι ημερήσιες μολύνσεις
έφτασαν τις 2.938.
Η μετάλλαξη Δέλτα σαρώνει και τα νησιά.
Η Κρήτη, η Μύκονος, η Εύβοια, η Κέρκυρα,

η Σαντορίνη και η Πάρος παρουσιάζουν
εκτός από ανεβασμένο δείκτη θετικότητας
και αυξημένο αριθμό κρουσμάτων.
Στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τον
εμβολιασμό βρίσκεται η εκκλησία προκειμένου να πείσει τους πιστούς να εμβολιαστούν, δήλωσε στο Mega ο μητροπολίτης
Πειραιώς Σεραφείμ.
Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που δεν έχουν εμβολιαστεί γιατί πολλοί
από αυτούς, όπως λένε θα καταλήξουν στις
μονάδες εντατικής θεραπείας.

Οι πέντε πιο περιζήτητες
περιοχές για αγορά ακινήτων
στην Ελλάδα από το εξωτερικό
Νέες τάσεις στη ζήτηση ακινήτων προς πώληση από το εξωτερικό διαγράφονται για το
καλοκαίρι του 2021, σύμφωνα με τον δείκτη
ζήτησης SDI, ο οποίος διαμορφώνεται από
τον όγκο αναζητήσεων του Spitogatos, ιστοσελίδας αγγελιών ακινήτων στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, η χώρα με τη μεγαλύτερη
αύξηση ζήτησης για ακίνητα προς πώληση
στην Ελλάδα, σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο πέρσι, είναι η Ισπανία με 323%.

Παράλληλα, χώρες της ομογένειας όπως η
Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιστρέφουν στο προσκήνιο με τη ζήτηση από αυτές τις χώρες να αυξάνεται κατά
70% και 20% αντίστοιχα.
Πού όμως αναζητούν κατοικίες προς πώληση οι κάτοικοι του εξωτερικού; Οι 5 πιο
δημοφιλείς περιοχές για τους εν λόγω χρήστες της πλατφόρμας του Spitogatos είναι οι
Κυκλάδες, το κέντρο της Αθήνας, τα Νότια

Έλληνας εργαζόμενος των 650€:
Ζωή χωρίς αξιοπρέπεια
Οκτώ στους 10 Έλληνες θεωρούν αναξιοπρεπή τον κατώτατο μισθό, ενώ ίδιο ποσοστό διαφωνεί με την πρόταση αυτός να
παραμείνει στάσιμος για άλλο έναν χρόνο.
Η δυσαρέσκεια αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της έρευνας της ΓΣΣΕ και του Ινστιτούτου Εργασίας.
"Το 82% των εργαζομένων διαφωνεί με την
πρόταση που διατυπώνεται στο πλαίσιο της
διαβούλευσης να παραμείνει στάσιμος ο κατώτατος μισθός για ακόμα ένα έτος, ενώ η
συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων
δηλώνει ότι ο σημερινός κατώτατος μισθός
δεν επιτρέπει την αξιοπρεπή διαβίωση".
Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τα
αποτελέσματα ειδικής θεματικής έρευνας
κοινής γνώμης που δίνουν στη δημοσιότητα
η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας, η οποία
υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία
Alco και απευθύνεται σε εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα για την καταγραφή-μέτρηση
και συγκριτική αποτίμηση δεικτών κλίματος
αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών, την
ασφάλεια της θέσης εργασίας τους και το
χρόνο εργασίας.
Επιπλέον, στην παρούσα έρευνα καταγράφονται οι απόψεις των εργαζομένων σχετικά με την εξέλιξη του κατώτατου μισθού
στον ιδιωτικό τομέα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα:
- Το 83% των εργαζομένων δηλώνει ότι ο
κατώτατος μισθός των 650 ευρώ το μήνα μικτά δεν επιτρέπει την αξιοπρεπή διαβίωση
ενός εργαζομένου και της οικογένειάς του.
- Το 82% των εργαζομένων διαφωνεί με την
πρόταση που διατυπώνεται στο πλαίσιο
της διαβούλευσης να παραμείνει στάσιμος
ο κατώτατος μισθός για ακόμα ένα έτος.
- Το 61% των εργαζομένων συμφωνεί με
την πρόταση της ΓΣΕΕ να επανέλθει άμεσα το ύψος του κατώτατου μισθού στα 751
ευρώ. Επιπλέον, το 28% προτείνει να είναι
μεγαλύτερος.
- Το 59% των εργαζομένων πιστεύει ότι η
διαμόρφωση του κατώτατου μισθού θα
πρέπει να διαμορφώνεται από τους κοινωνικούς εταίρους, κατόπιν συλλογικής διαπραγμάτευσης, στο πλαίσιο της Εθνικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Παράλληλα, το 25% θεωρεί ότι ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να διαμορφώνεται με
απόφαση της κυβέρνησης και το 16% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει.
Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι ο πρωταρχικός
στόχος της θεσμοθέτησης του κατώτατου
μισθού είναι να βάλει ένα κατώτατο όριο
ασφαλείας στο επίπεδο διαβίωσης των

εργαζομένων και να διασφαλίσει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης γι' αυτούς και
τις οικογένειές τους.
Όπως τονίζει, «ο θεσμός του κατώτατου
μισθού στην ουσία προστατεύει ένα τμήμα
της κοινωνίας από τη φτωχοποίηση. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, σε αντίθεση
με τη συντριπτική πλειονότητα των χωρών
της Ε.Ε., είναι καθηλωμένος από το 2019
και συνεχίζει να αντιστοιχεί μόνο στο 48%
του διάμεσου μισθού, που τον τοποθετεί
κάτω από τα επίπεδα αυτού που θεωρείται
ως όριο της απόλυτης φτώχειας» υπογραμμίζει η Συνομοσπονδία.
Ταυτόχρονα, η ΓΣΕΕ σημειώνει ότι, σε συμφωνία με τη συντριπτική πλειονότητα των
εργαζομένων και με αίσθημα ευθύνης, επαναφέρει την πρότασή της για άμεση επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ
με παράλληλη θεσμική επαναφορά της διαμόρφωσής του στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, μέσω της διαπραγμάτευσης
της ΓΣΕΕ με τις εργοδοτικές οργανώσεις.
Τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας καταγράφουν ανάλογες απόψεις με αυτήν του
Απριλίου του 2021.
Ειδικότερα:
- Το 50% των ερωτηθέντων εκφράζει απαισιοδοξία για την πορεία της χώρας στους
μήνες που έρχονται και το 43% εκφράζει
αισιοδοξία.
- Το 28% των εργαζομένων δηλώνει απαισιόδοξο για τη διατήρηση της θέσης εργασίας του και το 57% δηλώνει αντίστοιχα
αισιόδοξο.
- Το 49% εκφράζει απαισιοδοξία για την εξέλιξη των αμοιβών του και το 37% αισιοδοξία.
«Οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα σε μία κρίσιμη
γι' αυτούς περίοδο σχετικά με την υγεία και
ασφάλειά τους, τη μεγάλη μείωση των εισοδημάτων τους και τη γενικότερη ανασφάλειά
τους, χρειάζονται την ενίσχυση της προστασίας τους, την καταπολέμηση της παραβατικότητας σε βάρος τους και τη θεσμική
κατοχύρωση και ενίσχυση των συλλογικών
διαπραγματεύσεων και συλλογικών συμβάσεων εργασίας» αναφέρει η ΓΣΕΕ.

Προάστια της Αθήνας, η Χαλκιδική και
τα προάστια της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανάλυσης, τα 5 νησιά στα οποία αναζητούν
ακίνητα προς πώληση οι κάτοικοι του
εξωτερικού, είναι η Νάξος, η Πάρος,
η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Σύρος,
ενώ στην Αθήνα, οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι προσβλέπουν σε αγορά στην
περιοχή Κολωνάκι-Λυκαβηττός, στο
ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στο Παγκράτι, στους Αμπελοκήπους και στην
Κυψέλη.
Η πλειονότητα των δυνητικών αγοραστών
από το εξωτερικό που αναζητά ακίνητο
στο Βορρά, ενδιαφέρεται για το κέντρο της
Θεσσαλονίκης, την Τούμπα, τις περιοχές

Ανάληψη-Μπότσαρη-Νέα Παραλία και
Φάληρο-Ιπποκράτειο, καθώς και την 'Ανω
Πόλη, ενώ στη Χαλκιδική οι 5 πιο δημοφιλείς περιοχές είναι η Κασσάνδρα, η Σιθωνία, η Καλλικράτεια, η Παλλήνη και τα
Μουδανιά.
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Μνημόνιο συνεργασίας
μεταξύ Ελλάδας & Συνδέσμου
Αραβικών Χωρών
Ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο συνεργασίας
ανάμεσα στην Ελλάδα και όλα τα αραβικά
κράτη ανοίγει με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας της Ελλάδας με το Σύνδεσμο Αραβικών Χώρων.
Η Ελλάδα θα προσπαθήσει να ενισχύσει το διάλογο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών Νικος Δένδιας
φιλοδοξώντας, όπως είπε να δημιουργηθεί
μία γέφυρα φιλίας.
Σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μεσόγειο και
τη στάση της Τουρκίας ο κ. Δένδιας ζήτησε τη συνεργασία του συνδέσμου για να
αντιμετωπιστεί η παρεμβατικότητα κρατών
στρατιωτικά ή άμεσα στα εσωτερικά ζητήματα χωρών από τη Λιβύη και τη Συρία μέχρι το Ιράκ προσπαθώντας να δημιουργήσουν σφαίρες επιρροής και να αναβιώσουν
θρησκευτικές αυτοκρατορίες που θάφτηκαν

στους αιώνες, όπως είπε.
«Υπογραμμίζουμε την πλήρη μας δέσμευση
στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου
του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Καταδικάζουμε σθεναρά ενέργειες κρατών που
απειλούν ή που κάνουν χρήση βίας ενάντια
στις γειτονικές τους χώρες, παραβιάζοντας
κατάφορα το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Τασσόμαστε υπέρ της μη παρέμβασης
κρατών σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων
χωρών».

Υποχρεωτικούς εμβολιασμούς
ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης – Ποιούς
αφορά, πότε τίθενται σε ισχύ
Υποχρεωτικό εμβολιασμό
για τους εργαζόμενους σε
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, σε υγειονομικούς
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και στο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (μόνιμων και εφέδρων)
ανακοίνωσε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
«Από την Παρασκευή και μέχρι τα τέλη
Αυγούστου, όλοι οι κλειστοί χώροι, κέντρα
διασκέδασης και μπαρ, σινεμά και θέατρα,
θα λειτουργούν αποκλειστικά για εμβολιασμένους. Και με αυξημένο, αλλά προκαθορισμένο, αριθμό επισκεπτών» σημείωσε
ακόμα κατά τη διάρκεια του διαγγέλματός
του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Τότε θα λειτουργεί και η ψηφιακή εφαρμογή που θα πιστοποιεί εύκολα αν ο πολίτης
έχει εμβολιαστεί. Είναι μία πρακτική που
ακολουθούν ήδη χώρες όπως η Δανία, η
Γερμανία, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο»
συμπλήρωσε.
Τα τέσσερα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης:
Από την Πέμπτη, αρχίζουν να εμβολιάζονται
και οι ηλικίες 15 με 17….
Έχω τονίσει ότι η κυβέρνηση θα υπηρετήσει την προστασία της δημόσιας υγείας με
πειθώ, αλλά και με μέτρα που θα αποκαθιστούν την ομαλότητα στην καθημερινότητα.
Γι’ αυτό και σήμερα ανακοινώνω μία σειρά
ρυθμίσεων που απαντούν στη συγκυρία.
Που επιχειρούν, δηλαδή, να περιορίσουν
την εξάπλωση του ιού πριν, ενδεχομένως,
πολιορκήσει ξανά το Σύστημα Υγείας. Να
αποδώσουν ξανά στους εμβολιασμένους
τα δικαιώματά τους. Και να ωθήσουν, τέλος, προς το εμβόλιο όσους ακόμη το
σκέφτονται.
Ετσι, πρώτον, καθίσταται υποχρεωτικός ο
άμεσος εμβολιασμός των εργαζόμενων σε
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, που είναι
και η πιο ευπαθής κατηγορία. Όσοι δεν το
πράξουν θα τεθούν σε αναστολή εργασίας
από την 16η Αυγούστου και μετά. Γιατί δεν

γίνεται αυτοί οι οποίοι
υποτίθεται ότι προστατεύουν εκείνους που
κινδυνεύουν περισσότερο, να είναι οι ίδιοι πιθανοί φορείς αυτού του
κινδύνου.
Δεύτερον, από την 1η
Σεπτεμβρίου, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα ισχύσει και για
τους υγειονομικούς, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Είναι αδιανόητο, για παράδειγμα,
ένας ανεμβολίαστος νοσηλευτής να φροντίζει έναν ανοσοκατεσταλμένο καρκινοπαθή
ασθενή. Είμαι σίγουρος ότι με αυτήν την
απόφαση συμφωνεί το μεγάλο μέρος της
κοινωνίας. Και ζητώ από όλα τα κόμματα να τη στηρίξουν χωρίς αστερίσκους και
επιφυλάξεις.
Τρίτον, ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τις
Ένοπλες Δυνάμεις. Στο εξής, μόνιμοι και
στρατεύσιμοι θα έχουν τη δυνατότητα, αλλά
και κίνητρα, να εμβολιάζονται μέσα στις μονάδες τους. Όποτε το θελήσουν οι πρώτοι
και με τη στράτευσή τους οι δεύτεροι. Κι
αυτό γιατί η ζωή στο στράτευμα είναι από
τη φύση της ομαδική και συνεπώς ο συγχρωτισμός είναι αναπόφευκτος.
Τέταρτον, από την Παρασκευή και μέχρι
τα τέλη Αυγούστου, όλοι οι κλειστοί χώροι,
κέντρα διασκέδασης και μπαρ, σινεμά και
θέατρα, θα λειτουργούν αποκλειστικά για
εμβολιασμένους. Και με αυξημένο, αλλά
προκαθορισμένο, αριθμό επισκεπτών. Τότε
θα λειτουργεί και η ψηφιακή εφαρμογή που
θα πιστοποιεί εύκολα αν ο πολίτης έχει εμβολιαστεί. Είναι μία πρακτική που ακολουθούν ήδη χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία,
η Αυστρία και το Λουξεμβούργο.
Αυτό σημαίνει ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού η ψυχαγωγία, είτε σε ανοικτούς είτε σε
κλειστούς χώρους, θα αφορά μόνο καθήμενους και όχι όρθιους, ώστε να μην ευνοείται η μετάδοση του ιού. Τα καταστήματα θα
έχουν, πλέον, τη δυνατότητα περισσότερων
τραπεζοκαθισμάτων. Όμως και οι έλεγχοι
θα είναι πολύ αυστηροί.

Τσακλόγλου: Με το νέο σύστημα
οι νέοι συνταξιούχοι θα πάρουν
πολύ πιο υψηλές συντάξεις
Μεγάλες αλλαγές στο ασφαλιστικό φέρνει νομοσχέδιο, που συνδέει το ύψος των
επικουρικών συντάξεων με την απόδοση
των κεφαλαίων που θα συγκεντρώνονται
από τις εισφορές των εργαζομένων και θα
επενδύονται.
Με το νέο σύστημα οι εισφορές των εργαζομένων θα αποταμιεύονται σε ένα δικό τους
ατομικό «κουμπαρά» και θα επενδύονται.
Τη διαχείριση των χρημάτων θα αναλάβει
ένα δημόσιο ταμείο.
Για το θέμα μίλησε στην Κοινωνία Ώρα
Mega o υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παναγιώτης Τσακλόγλου.
«Πρόκειται να εφαρμοστεί από την
01/01/2022 για τους νεοεισερχόμενους στην
αγορά εργασίας οι οποίοι έχουν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης, και προαιρετικά για όσους είναι κάτω των 35 ετών, είτε
έχουν είτε δεν έχουν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης, οι οποίοι μπορούν να το
δηλώσουν μέσα στο 2022 και η ασφάλισή
τους να αρχίσει να τρέχει από την 01/01/23»,
σημείωσε ο κ. Τσακλόγλου.
«Βασική αλλαγή είναι ότι δημιουργείται για
κάθε άτομο που θα συμμετέχει στο νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης ένας ατομικός λογαριασμός. Σε αυτόν κατατίθενται οι
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης είτε του
ιδίου και του εργοδότη, είτε του ιδίου μόνο
αν είναι αυτοαπασχολούμενος. Αυτές επενδύονται από το ταμείο που πρόκειται να
δημιουργηθεί, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και όταν φτάσει η
ώρα της συνταξιοδότησής του θα λάβει τη
σύνταξη που θα αντιστοιχεί στις εισφορές
και τις αποδόσεις των επενδύσεών του»,
εξήγησε ο ίδιος.
«Όλοι όσοι έχουν υποχρέωση επικουρικής
ασφάλισης, που είναι οι μισθωτοί δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί, αυτόματα θα μπουν στο καινούργιο σύστημα, και δίνεται και η δυνατότητα
στα άτομα που είναι κάτω των 35 ετών, να
συμμετάσχουν στο καινούργιο σύστημα»,
τόνισε.
Απαντώντας στο γιατί υπήρχε ανάγκη για
μεταρρύθμιση, όταν προ μηνών ο κ. Βρούτσης δήλωνε ότι με τη μεταρρύθμιση που
έκανε ο ίδιος, το ύψος των συντάξεων και
το ασφαλιστικό είναι διασφαλισμένο μέχρι
το 2070, ο κ. Τσακλόγλου είπε ότι «Βιώσιμο μπορεί να είναι και ένα σύστημα αν
δώσω χαμηλότερες συντάξεις. Το σύστημα
που έχουμε αυτή τη στιγμή στην επικουρική ασφάλιση είναι σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης και μηδενικού ελλείματος. Η
επικουρική σύνταξη επηρεάζεται από τον
αριθμό των συνταξιούχων, που αυξάνει διαρκώς, άρα η σύνταξη πέφτει προς τα κάτω.
Προς τα πάνω την τραβάει μόνο η αύξηση
της παραγωγικότητας. Ο μέσος μισθός ακολουθεί την παραγωγικότητα. Ουσιαστικά η
επικουρική σύνταξη θα μειώνεται συνεχώς
σαν ποσοστό του μέσου μισθού. Αυτό που
λέμε ποσοστά αναπλήρωσης. Μέσα στα
επόμενα 30 χρόνια από 16% του μέσου
μισθού που είναι σήμερα, εκτιμάται ότι θα
πέσει στο 9%».
«Οι νέοι συνταξιούχοι θα πάρουν πολύ
πιο υψηλές συντάξεις»
«Αν δούμε τις αποδόσεις που έχουν συνήθως τα συστήματα αυτά, σαν αυτό που
πάμε να δημιουργήσουμε, οι αποδόσεις

μετά από 30-40 χρόνια είναι πολύ ικανοποιητικές. Και αυτό μας κάνει να πιστεύουμε ότι
οι νέοι συνταξιούχοι θα πάρουν πολύ πιο
υψηλές συντάξεις, από αυτές που θα έπαιρναν με το υφιστάμενο σύστημα», τόνισε ο κ.
Τσακλόγλου.
«Το νέο σύστημα εγγυάται το κεφάλαιο
του ασφαλισμένου»
«Εγγυόμαστε το κεφάλαιο του ασφαλισμένου με το καινούργιο σύστημα, σε πραγματικούς όρους, ανάλογα και με τον πληθωρισμό. Νομίζω, όμως, ότι θα είναι απίθανο
να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η εγγύηση. Ένα καλό παράδειγμα για αυτό το
σύστημα είναι η Σουηδία. Εκεί η κύρια σύνταξη απονέμεται με το ίδιο σύστημα με το
οποίο απονέμεται η επικουρική σύνταξη
στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι
είναι ασφαλισμένο σε ταμείο κεφαλαιοποιητικό, που μοιάζει πολύ με αυτό που πάμε να
φτιάξουμε. Αυτά τα δύο συστήματα τρέχουν
παράλληλα εδώ και 25 χρόνια. Σε αυτά τα
χρόνια ο μέσος όρος ετήσιας πραγματικής
απόδοσης του συστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης ήταν 1,7% το χρόνο, ενώ του
συστήματος πραγματικής κεφαλαιοποίησης ήταν 4,2% το χρόνο», σημείωσε ο κ.
Τσακλόγλου.
Σχετικά με χώρες που εγκατέλειψαν το σύστημα, ο ίδιος ανέφερε ότι «Υπάρχουν χώρες που εγκατέλειψαν το σύστημα, καθώς
έκαναν κάποια λάθη. Κοιτάζουμε να μαθαίνουμε από τα λάθη των άλλων. Σε αυτές τις
χώρες προσπάθησαν να κάνουν κεφαλαιοποιητικό ολόκληρο το σύστημά τους. Εμείς
δεν κάνουμε αυτό το πράγμα. Η σύνταξη
που θα πάρει ο συνταξιούχος μετά από
30-40 χρόνια θα έχει ένα κομμάτι από τον
προϋπολογισμό, δηλαδή η εθνική σύνταξη,
ένα κομμάτι που θα είναι η ανταποδοτική,
και ένα κομμάτι που θα είναι η επικουρική».
Σχολιάζοντας την κριτική της αντιπολίτευσης πάνω στο νέο ασφαλιστικό, ότι κινδυνεύουν οι υφιστάμενες συντάξεις, ο κ.
Τσακλόγλου είπε ότι «Εγγυάται ο νόμος ότι
οι συντάξεις του υφιστάμενου συστήματος
θα εξακολουθήσουν να πληρώνονται με
τον ίδιο τρόπο που πληρώνονται και σήμερα. Αυτό δημιουργεί το κόστος μετάβασης.
Αλλά ένα σημαντικό κομμάτι των εισφορών
του νέου επικουρικού συστήματος πρόκειται να επενδυθεί μέσα στην οικονομία. Δεν
υπάρχει τίποτα που να μην έχει ρίσκο.
Μιλώντας τέλος για το κόστος μετάβασης,
ο κ. Τσακλόγλου τόνισε ότι «Το ακαθάριστο κόστος μετάβασης είναι περίπου 1 δισ.
ευρώ το χρόνο. Αλλά το σημαντικό είναι
αυτό που είπα προηγουμένως. Οι επενδύσεις στην ελληνική οικονομία είναι το καύσιμο της ανάπτυξης. Το καθαρό κόστος θα
είναι γύρω στα 6 δισ. ευρώ συνολικά, γύρω
στα 120 εκατ. ετησίως».
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Tory Calls For Vaccine Passports
In Ontario As More Places
Require Proof Of Vaccination
Toronto Mayor John Tory is calling
on the provincial government
to provide COVID-19 vaccine
passports to Ontarians.
In an interview with CP24 on
Wednesday, the mayor said he has
"absolutely no idea whatsoever
what the controversy is about here"
when it comes to providing vaccine
passports.
"The bottom line is that if there are
people including governments out
there who are going to ask you to
show that you've been vaccinated or not
as just a practical means, then the same
government, the provincial government
in this case, has to provide something to
people to be able to show they've been
vaccinated," said Tory.
"Who else is going to provide the proof of
vaccination? The province has all of the
records in their system of exactly who got
vaccinated, where and when and how many
times."
Ontario's Chief Medical Officer of Health Dr.
Kieran Moore said in a press conference on
Tuesday that the provincial government has
not yet considered vaccine passports.
Some places in Toronto are already requiring

proof of vaccination
"You have places like Seneca College
saying that 'if you're going to be on campus
we need you to show us that you've been
vaccinated.' We have some businesses that
have begun to say this," said Tory.
Earlier this week, Seneca's president, David
Agnew, announced that vaccinations will be
a condition for all students and staff to return
to campus this upcoming term.
According to a report, Filmores strip club
in Toronto has also announced its plan
to require guests to have had at least one
dose of a COVID-19 vaccine to enter when
it reopens, and the manager says that other
strip clubs in the city intend to do the same.

Ontario Moving to Step Three of
Roadmap to Reopen on July 16
Continuing Improvements
in Key Indicators Allowing
Province to Safely Expand
Indoor Settings and Capacity
Limits
With key public health
and health care indicators
continuing to improve and
the provincewide vaccination
rate surpassing the targets
outlined in the province’s
Roadmap to Reopen, in
consultation with the Chief
Medical Officer of Health the Ontario
government is moving the province into Step
Three of the Roadmap to Reopen at 12:01
a.m. on Friday, July 16, 2021.
“Thanks to the tireless efforts of our frontline
heroes, and the ongoing commitment
of Ontarians to get vaccinated, we have

surpassed the targets we set in order to
enter Step Three of our Roadmap,” said
Premier Doug Ford. “While this is welcome
news for everyone who wants a return to
normal, we will not slow down our efforts to
fully vaccinate everyone who wants to be
and put this pandemic behind us once and
for all.”

Bank of Canada curbs economic
outlook, keeps interest rate unchanged
The Bank of Canada says the domestic
economy will grow at a slightly slower pace
this year than it previously thought and sees
the risks from COVID-19 waning, but not
enough to change its trendsetting policy
rate.
The central bank said it expects the economy
to grow 6.0 per cent in 2021, down from its
previous forecast of 6.5 per cent. However,
the bank now expects growth of 4.6 per cent
in 2022, up from its earlier forecast of 3.7
per cent.
The reason for the shift has to do with a
weaker first half of the year than the bank
previously expected as the economy was
hampered by lockdowns and restrictions.
With public health restrictions partially or
entirely lifted across the country, the central
bank now expects consumers to start
spending more, including the $200 billion in
savings Canadians accumulated during the
pandemic.
The bank's updated economic outlook also

says spending shouldn't be affected by a
decline in federal aid as it expects more
people to get back to work, meaning they
earn more and offset declines in government
assistance.
As a result, the bank kept its key policy rate
on hold at 0.25 per cent on Wednesday,
where it has been since the onset of the
pandemic.
The bank said it will keep the rate at nearzero until the economy is ready to handle an
increase in rates, which it doesn't expect to
happen until the second half of 2022.

'We've got your back:' Feds to invest $18M
in programs to support Toronto businesses
The federal government will invest $18
million in a series of initiatives aimed at
supporting Toronto’s economic recovery.
Minister of Economic Development and
Official Languages Mélanie Joly made the
announcement during a press conference
in the Distillery District on Tuesday morning.
She said that the federal support will be
conveyed over the three years and will go
toward a number of programs, including
CafeTO, the Main Street Innovation Fund,
a grant-based initiative for the rehabilitation
of vacant commercial spaces and a new
program called plazaPOPS which will
transform 15 underutilized strip mall parking
lots into “ green community gathering
spaces” in an effort to boost foot traffic to
local businesses in the inner suburbs..
The federal funding will also allow the Black
Business and Professional Association
to provide needed assistance to 40 Black
and Caribbean-owned businesses in Little
Jamaica as that neighbourhood continues
to be negatively affected by the construction
of the Eglinton Crosstown.
“This is good news for Toronto and my
message to you is we've been here since the
beginning of the pandemic and economic
crisis, we're here now with support and we
will be there in the future,” she said, choosing

to speak directly to Toronto businesses.
“We’ve got your back and will continue to do
so.”
The programs that will receive the federal
funding are all part of Toronto’s Main Street
Recovery and Rebuild Initiative (MRRI),
which Joly said is perhaps “the best plan”
to revitalize downtown cores post-pandemic
that she has seen.
She said that the money will support 3,300
businesses and protect 5,700 jobs while
“making sure that Toronto is able to be back
on the road to recovery.”
“Canada has an economic engine and as
much as sometimes people don't like it, it is
the City of Toronto which represents almost
20 per cent of the entire economy of the
country so as we can recover, as Montreal
can recover, as Vancouver can recover and
all the other big cities that's going to help us
to have a strong and robust recovery for all
of Canada,” Mayor John Tory said following
the announcement.
In addition to the $18 million investment, the
federal government will also contribute $1
million to Destination Toronto’s ShowLoveTO
campaign, which will be focused on
encouraging Torontonians to support local
businesses as the economy reopens.
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More than 160 unmarked graves found at
B.C. residential school site: First Nation
A newsletter circulating online from a
First Nation community on Vancouver
Island says more than 160 unmarked
and undocumented graves have been
found at a former residential school
site.
The Penelakut Tribe could not
be reached for comment, but the
newsletter says the graves were found
at the former Kuper Island Industrial
School site near Chemainus, B.C
There has been a series of recent
discoveries using ground-penetrating
radar of what are believed to be the
remains of hundreds of children in
unmarked graves at former residential
schools.
Eric Simons, a PhD student in anthropology
at the University of British Columbia, has
been working with the Penelakut Tribe at the
site of the former residential school where
children's remains were believed to have
been buried between 1890 and 1975, when
the facility was closed.
Prime Minister Justin Trudeau told a news

conference today that the findings by
the Penelakut Tribe deepen the pain of
Indigenous people across the country.
He says the government is committed
to telling the truth at what happened at
residential schools.
The Indian Residential School History and
Dialogue Centre at the University of British
Columbia says records show more than 100
students died at the school between 1889
and 1966.

More than 1,400 properties ordered to
evacuate in central B.C. due to wildfires
More than 1,400 properties in British
Columbia's Cariboo region have been
placed on evacuation order as wildfires
rage across the province. The order from
the Cariboo Regional District covers roughly
1,000 properties south of 100 Mile House
and 482 properties in the Canim Lake
area, with residents warned of "immediate
danger" from wildfires.
The District of 100 Mile House, roughly 200
kilometres north of Kamloops, has been
placed under an evacuation alert, which
means residents have been told they may
have to leave their homes with little notice.
The Thompson-Nicola Regional District has
issued an evacuation order for 117 properties
near Young Lake due to the encroaching
Sparks Lake blaze, which remains out of
control. The Grizzly Lake wildfire, which
currently covers more than 28 square
kilometres, has prompted the Regional
District of Bulkley-Nechako to issue an
evacuation order for the area southeast of
the 900 and 800 Road, including Naltesby
Lake and Little Bobtail Lake.
Evacuation alerts have also been issued
for the community of Cache Creek and two
properties in Momich Lake, with residents
asked to pack all essential items in case the
alert is upgraded to an order.
It comes as much of central and eastern
British Columbia is under a special weather
bulletin warning of smoky skies, with
an Environment Canada meteorologist
cautioning about the long-term potential for
smoke.
Environment Canada issued the special air
quality statement warning about the smoke
for the next few days in areas stretching
from the Interior of B.C. to Yukon and the
Alberta boundary.
Doug Lundquist, a meteorologist with the
Meteorological Service of Canada, said B.C.

residents should be prepared for smoky
skies to linger into the fall.
Four areas in the province also remain under
a heat warning including the Fraser Canyon
where the village of Lytton was destroyed by
fire last month, with predicted daytime highs
of up to 38 C.
Lundquist said the extreme heat that gripped
much of the province and shattered records
is a "once in my lifetime" event.
The BC Wildfire Service said much of the
central part of the province is at extreme risk
of wildfires with more than 300 fires burning.
Two dozen of them are highly visible or pose
a potential threat to public safety. More than
1,760 square kilometres of land has burned
since the wildfire season started on April 1.
The wildfire service said in a statement that
more than 98 per cent of that area is from
wildfires crews are currently battling.
Prime Minister Justin Trudeau has convened
the government's incident response group
partly because of the wildfire situation in
B.C. to discuss preparations the federal
government can take.
The government said in a statement that
Trudeau and cabinet ministers who are
part of the group have agreed to closely
monitor the situation and deal quickly with
any requests for help from their provincial
counterparts.

Ontario health officials say mixing
vaccines 'safe and effective,' warn
about rise in COVID cases by Sept.
Ontario’s top health officials
are assuring partially and
fully vaccinated residents
that mixing vaccines is
safe and effective, one
day after the World Health
Organization
(WHO)
cautioned against the
“dangerous trend.”
Speaking on Tuesday,
Associate Chief Medical
Officer of Health Dr.
Barbara Yaffe says the National Advisory
Committee on Immunization’s (NACI) initial
recommendation to mix doses was based
on several clinical studies from the United
Kingdom, Spain and Germany that showed
strong immune responses.
“[The] mixing of mRNA vaccines, as well
as AstraZeneca and mRNA, is safe and
effective and enables people to get their
second doses sooner,” said Yaffe.
In mid-June, NACI advised that people who
received the AstraZeneca vaccine as their
first dose should get Pfizer-BioNTech or
Moderna for their second shot.
The WHO’s Chief Scientist, Dr. Soumya
Swaminathan, caused confusion and panic
after she advised people on Monday that
they shouldn’t mix and match COVID-19
vaccines from different manufacturers.
“There is a tendency now for people
in countries with enough availability of
vaccines to voluntarily start thinking about
an additional dose. There are people who
are thinking about mixing and matching. We
receive a lot of queries from people who
say they’ve taken one and they’re planning
to take another one. So it’s a little bit of a
dangerous trend here,” she said.
“We are in a data-free, evidence-free zone
as far as mix and match.”
Swaminathan later clarified in a tweet that
people shouldn’t make those decisions
outside of public health regulations.

“Data from mix and
match studies of different
vaccines are awaited
– immunogenicity and
safety both need to be
evaluated,” she wrote.
University of Toronto
biomedical
engineer
professor Dr. Omar Khan
told 680 NEWS, while the
WHO said little evidence
on mixing exists, the body
is likely only looking at data from clinical
trials, which are done by manufacturers that
test their individual vaccine.
“When a manufacturer builds a vaccine and
they go through to clinical trials, they don’t
ever look at mixing and matching. So all
the health and safety data is based on their
product only,” said Khan.
“[The] same thing for the WHO, just like a
regulatory body, it looks at all the health and
safety data that comes from a clinical trial
and these aren’t mixed.”
Ontario’s Chief Medical Officer of Health
says it’s possible that Swaminathan’s
comments were misinterpreted, urging
people not to turn away the second shot of
Pfizer or Moderna as they’re both “the same
vaccine.”
Canada’s top health officials and the Prime
Minister have long recommended mixing
vaccines, particularly Moderna and Pfizer
– two mRNA treatments readily available to
provinces as the country’s vaccination rate
soars.
“Looking at data, looking at how to protect
Canadians best, we have taken some strong
decisions that quite frankly, are bearing out,”
Justin Trudeau said on Tuesday.
Ontario’s top doctor, meanwhile, once again
repeated his call that even the youngest
of residents get vaccinated as soon as
possible.

City Council approves
renaming Dundas Street
City Council voted to rename Dundas Street
and other civic assets with the Dundas
name in an effort to promote inclusion
and reconciliation with marginalized
communities.
The adoption of this report furthers the City
of Toronto’s commitment to confronting antiBlack racism, advancing truth, reconciliation
and justice, as well as building a more
inclusive and equitable Toronto. The City is
committed to taking steps to right wrongs,
challenge systematic institutionalized racism
and build a more inclusive Toronto for all, in
keeping with the City’s motto Diversity our
Strength. Addressing the historical legacy
of Dundas Street is one of these steps,
alongside the implementation of other
Council-approved strategies to combat
racism and discrimination.
Staff will report back to Executive Committee
in Q2 2022 to bring forward potential new
names for Dundas Street and other Cityowned assets bearing the Dundas name. The
renaming process will be led by a Community

Advisory Committee made up of Black and
Indigenous leaders and representatives
from the diverse communities living and
working along Dundas Street, including
Business Improvement Areas and resident
associations. The Committee will develop
potential new names, as well as a transition
plan to assist residents and businesses
throughout the renaming process.
Council also approved the development
of a commemorative framework that will
inform a more inclusive, communitycentred approach to naming and placemaking. The framework will include guiding
principles for how the City commemorates
public figures and events in monuments,
street and place names, and will set out a
process for reviewing other assets in the
future. Beginning in the fall, the City will
engage in consultation with a diverse group
of stakeholders and the general public
for feedback on the development of the
commemorative framework.
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Απειλή κυρώσεων κατά
Τουρκίας ζητούν Αμερικανοί
γερουσιαστές από τον Μπάιντεν
Την ανάληψη άμεσης δράσης ώστε οι ΗΠΑ
να στείλουν ένα αποτρεπτικό μήνυμα, το
οποίο θα έχει την απαραίτητη ισχύ για να
αποθαρρύνει τον πρόεδρο Ερντογάν να
προχωρήσει στο άνοιγμα των Βαρωσίων,
ζητούν οι γερουσιαστές Μπομπ Μενέντεζ
και Κρις Βαν Χόλεν από τον πρόεδρο Τζο
Μπάιντεν. Η σχετική επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων
της Γερουσίας αναμένεται να σταλεί εν όψει
της επικείμενης επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος Ερντογάν στην
Κύπρο με αφορμή την 47η επέτειο της τουρκικής εισβολής.
Οι Αμερικανοί γερουσιαστές συνιστούν
στον Λευκό Οίκο να αναλάβει ένα πλέγμα
πρωτοβουλιών, το οποίο θα περιλαμβάνει
την απειλή κυρώσεων και θα είναι ικανό να
ασκήσει πίεση εναντίον της Τουρκίας τόσο
σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο.
Ειδικότερα, ο κ. Μενέντεζ εκφράζει την ανησυχία του για τη προσπάθεια ανατροπής
των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και την προσπάθεια επέκτασης της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας
στην κατεχόμενη Κύπρο. Ως εκ τούτου, ζητά
από τον πρόεδρο Μπάιντεν να διατυπώσει
με σαφήνεια τις συνέπειες που θα κληθεί να
αντιμετωπίσει η Τουρκία εάν συνεχίσει να
επιμένει στις προκλήσεις και τις παράνομες
ενέργειες της.
"Το σχέδιο του προέδρου Ερντογάν να
επισκεφθεί την κατεχόμενη από την Τουρκία Κύπρο στις 20 Ιουλίου, την επέτειο της
παράνομης εισβολής της Τουρκίας στην
Κύπρο, θα επιδεινώσει μόνο μια απαράδεκτη κατάσταση. Σας παροτρύνουμε να συνεργαστείτε με την ΕΕ για να καταστήσετε
σαφές εκ των προτέρων ότι κάθε προσπάθεια της Τουρκίας να υποστηρίξει την επανεγκατάσταση ή το άνοιγμα των Βαρωσίων
θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολυμερείς κυρώσεις. Έχετε εστιάσει σωστά την εξωτερική
πολιτική των ΗΠΑ στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου.
Οποιαδήποτε προσπάθεια του προέδρου
Ερντογάν και της Τουρκίας να επανεγκαταστήσει ή να ανοίξει ξανά τα Βαρώσια θα
αποτελέσει βαριά παραβίαση αυτών των
αρχών".
Συνεργασία ΗΠΑ-ΟΗΕ-ΕΕ για το
Κυπριακό
Ο γερουσιαστές υπενθυμίζουν ότι τόσο ο
Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών όσο και
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν καταδικάσει τις
ενέργειες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για το
άνοιγμα της ακτογραμμής των Βαρωσίων.
Όπως τονίζουν μάλιστα, τέτοιες πολυμερείς δηλώσεις θέτουν τη βάση, πάνω στην
οποία μπορούν να στηριχθούν οι ΗΠΑ για
να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους με τον
ΟΗΕ και την ΕΕ ώστε να διασφαλίσουν ότι
η Τουρκία θα παραμείνει υπόλογη.
"Σε απάντηση (στις ενέργειες του πρόεδρου
Ερντογάν), το Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ εξέδωσε Προεδρική Δήλωση με την
οποία καλούσε την Τουρκία να σταματήσει
τις δραστηριότητές της και να επιβεβαιώσει
το Ψήφισμα 550 (1984), το οποίο "θεωρεί
απαράδεκτες τις προσπάθειες εγκατάστασης ανθρώπων σε οποιοδήποτε μέρους

των Βαρωσίων εκτός των κατοίκων τους και
ζητεί τη μεταφορά αυτής της περιοχής στη
διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών”. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αύξησε επίσης τις πιέσεις της
στον Ερντογάν, εκδίδοντας δήλωση στις 11
Δεκεμβρίου 2020, με την οποία καταγγέλλει
δημόσια τις μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια. Με τις δραστηριότητες
της Τουρκίας να συνεχίζονται αμείωτες, η
ΕΕ επιβεβαίωσε τη θέση της και ζήτησε τον
πλήρη σεβασμό των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με δήλωση
στις 25 Ιουνίου 2021", σημειώνουν οι γερουσιαστές στην επιστολή τους.
Συνολικό "κατηγορώ" στην Τουρκία για
τη στάση της στην Κύπρο
Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας καταλογίζει
απροθυμία στην Τουρκία για την εξεύρεση
μιας βιώσιμης λύσης που θα είναι ικανή
να αντέξει το τεστ του χρόνου. Υπό αυτό
το πρίσμα, συνδέει τις παραβιάσεις στα
Βαρώσια με ένα ευρύτερο πλαίσιο συμπεριφοράς, το οποίο αποσκοπεί στην υπονόμευση των προοπτικών επανένωσης της
Κύπρου στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας. Ειδικότερα, η επιστολή
απαριθμεί σειρά τουρκικών ενεργειών που
κινούνται σε αυτή τη γραμμή και οι οποίες
περιλαμβάνουν:
Τα τουρκικά εμπόδια που τέθηκαν στην
πρόοδο των συνομιλιών της άτυπης συνάντησης του ΟΗΕ 5+1 για την επανένωση
της Κύπρου.
Την πρόταση των Τουρκοκυπρίων για την
ίδρυση δύο κρατών στην Κύπρο στον πιο
πρόσφατο γύρο των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη. Οι συγκεκριμένες συνομιλίες ήταν οι πρώτες που έγιναν
μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων το 2017.
Η δημιουργία βάσης μη επανδρωμένων
αεροσκαφών στο αεροδρόμιο του Λευκονοικού, το οποίο βρίσκεται στη περιοχή των
κατεχόμενων.
Η επιστολή καταλήγει με το συμπέρασμα
ότι μια σαφής δήλωση από τις ΗΠΑ και την
ΕΕ πρέπει να αποτρέψει τον πρόεδρο Ερντογάν από το να συνεχίσει να παραβιάζει
τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ και το κράτος δικαίου, ενώ δεν παραλείπει να ευχαριστήσει και τον πρόεδρο
Μπάιντεν για τη μακροχρόνια υποστήριξή
του στην Κύπρο.
Την επιστολή υπογράφουν μεταξύ άλλων
ισχυρά ονόματα της Γερουσίας, όπως οι
γερουσιαστές Τζιν Σαχίν, Μάρκο Ρούμπιο,
Κρις Κουνς, Ντικ Ντέρμπιν, Τζακ Ριντ, Κόρι
Μπούκερ, Εντ Μάρκι, Σεροντ Μπράουν και
Ρον Γουάϊντεν.

15 Ιουλίου 1974: Το πάζλ
καταστροφής της Κύπρου
Το πραξικόπημα της
15ης Ιουλίου 1974 ήταν
μέρος ενός ευρύτερου
σχεδιασμού, που συνδεόταν με τις στρατηγικές επιδιώξεις διεθνών
παικτών στην περιοχή.
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ήταν και τελευταία πράξη ενός εγκλήματος σε
βάρος της Κύπρου, του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να «πετύχει»
αυτό σχέδιο επιστρατεύθηκαν πολλοί.
Από τους εμπνευστές και σχεδιαστές, τα
πιόνια, που επιστρατεύθηκαν μέχρι και
τους χρήσιμους ηλίθιους, που έσπευσαν
να «βοηθήσουν».
Μέσα από έγγραφα και ντοκουμέντα που
έχουν δει το φως της δημοσιότητας, που
έχουν ανακαλυφθεί από ερευνητές, έχει
επιβεβαιωθεί πως στόχος ήταν η διχοτόμηση της Κύπρου. Η επιβολή της δικτατορίας
στην Ελλάδα, την 21η Απριλίου 1974, αποτέλεσε μέρος του παζλ, έχοντας την Κύπρο
στη μεγάλη εικόνα. Άλλωστε, οι πρώτες
κινήσεις της δικτατορίας
αφορούσαν το νησί, πέραν από την εφαρμογή
διαταγμάτων καταστολής
δημοκρατικών ελευθεριών και δικαιωμάτων.
Στην Κύπρο, η δημιουργία του Εθνικού Μετώπου (1969-1970) αρχικά
και στη συνέχεια της
ΕΟΚΑ Β΄(1972-1974) ήταν
αποτέλεσμα της επιδίωξης για υπονόμευση της
Κυπριακής Δημοκρατίας
και της πρόκληση εσωτερικής αναταραχής,
με μόνιμο στόχο την αποσταθεροποίηση.
Η ΕΟΚΑ Β΄ με την παράνομη ένοπλη δράση της, με χρηματοδότηση από την χούντα
των Αθηνών, προετοίμασε το έδαφος για
την υλοποίηση του σχεδίου και συνέβαλε
στο στόχο αυτό με τις ενέργειες της πριν και
κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος. Το
αποτέλεσμα ήταν η εισβολή της Τουρκίας
στο νησί και τα όσα βιώνουμε μέχρι σήμερα
με τη συνεχιζόμενη κατοχή.
Η ανατροπή του Προέδρου Μακαρίου στις
15 Ιουλίου 1974 και η τουρκική εισβολή πέντε ημέρες αργότερα, ήταν δυο γεγονότα
του ιδίου σχεδίου. Στο ίδιο χαράκωμα, με
πρωταγωνιστικό ρόλο, βρίσκονταν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες
δρούσαν σε συνεννόηση με τον ισχυρό άνδρα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Χένρι Κίσινγκερ,
την ελληνική χούντα, την ΕΟΚΑ Β΄ και το
πολιτικοστρατιωτικό κατεστημένο στην
Άγκυρα. Ο «συντονισμός» τους ήταν…
άψογος.
Κυρίως μετά την εισβολή, επιχειρήθηκε να
δοθεί άλλοθι στην ΕΟΚΑ Β΄ και αποδόθηκε
η προδοσία μόνο στη χούντα. Σε έγγραφα
της εποχής προκύπτει ευθέως η σχέση της
χούντας με την ΕΟΚΑ Β΄. Με την ανατροπή του Παπαδόπουλου από τον Δημήτριο
Ιωαννίδη, υπήρξε -από τη «νέα κατάσταση
πραγμάτων»- αμέσως επαφή με την ηγεσία
της ΕΟΚΑ Β΄. Στο πόρισμα για το φάκελο της
Κύπρου, της κυπριακής Βουλής έχει κατατεθεί επιστολή Γρίβα προς Ιωαννίδη, με την
οποία ο πρώτος ζητά οικονομική βοήθεια
και αποστολή οπλισμού. Χαρακτηριστική
ήταν η παρέμβαση του χουντικού Κοσμά

Μαστροκόλια- συνδέσμου του Ιωαννίδη με
την παράνομη τρομοκρατική οργάνωση- με
την ηγεσία της ΕΣΕΑ. Με βάση τις οδηγίες
Μαστροκόλια προς τους αντικυβερνητικούς
κύκλους της εποχής, «ανοικτή και πλήρης
συμπαράσταση προς τον Ιωαννίδη προεξοφλεί πλήρη επιτυχία εις τους σκοπούς της
οργανώσεως ( σ.σ. εννοεί ΕΟΚΑ Β΄). Τα πάντα αναμένονται από εκείνον». Περαιτέρω
καλούσε σε «αποστολή τηλεγραφημάτων
συμπαραστάσεως υφ’ όλων των ημετέρων
οργανώσεων και σωματείων προς Ιωαννίδη, Αρχηγείο Στρατού» και πως «είναι έκδηλος και σαφής η υποστήριξης του Ιωαννίδη
προς τον Γρίβα. Απόδειξης τούτου είναι η
προβολή της οποίας έτυχαν υπό ΕΙΡΤ τα
τηλεγραφήματα εφέδρων, ΕΣΕΑ κ.λπ.».

Ο «Αλέξανδρος» άναψε
το πράσινο φως για την
καταστροφή της Κύπρου

«Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣΗΛΘΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ». Αυτό ήταν το σύνθημα για την εκδήλωση του πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου
1974. Τη διαταγή υπογράφει ο χουντικός
αξιωματικός Γεωργίτσης. Τη διαταγή με
χαρακτήρα «αστραπιαίον» που απευθυνόταν προς την Εθνική
Φρουρά, που περιγράφεται ως ΕΛΔΥΚ
3. Το σήμα κοινοποιήθηκε και προς το αρχηγείο των Ελληνικών
Ενόπλων στην Αθήνα,
από όπου ήταν και οι
διαταγές και οι σχεδιασμοί. Ημερομηνία 157-74 ώρα 8.17 το πρωί, αριθμός πρωτοκόλλου σήματος 49. Η διαταγή δόθηκε, εξετελέσθη και η Κύπρος διχοτομήθηκε.

ΕΟΚΑ Β΄ και μετά το
πραξικόπημα

Στις 30 Νοεμβρίου 1974, πραγματοποιήθηκε ελλαδο-κυπριακή σύσκεψη υπό
τους Καρανανλή και Μακαρίου ενόψει της
επιστροφής του τελευταίου στην Κύπρο.
Ο Κληρίδης, ο οποίος ενημέρωσε για την
κατάσταση στο εσωτερικό μέτωπο, είπε και
τα εξής αναφορικά με τη δράση της ΕΟΚΑ
Β και μετά την τραγωδία: «Όσον αφορά το
εσωτερικόν μέτωπον υπάρχει ύφεσις. Όλοι
είναι συγκρατημένοι. Υπάρχουν όμως ακόμη εγκληματικά και ατίθασα στοιχεία τα
οποία δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν
συγκρούσεις ή και να οργανώσουν δολοφονικάς αποπείρας. Υπάρχουν 20.000 όπλα
στα χέρια τους. Τελευταίως παρετηρήθη ότι
μέλη της ΕΟΚΑ Β’ ανέκτησαν πάλιν χρηματικήν ευχέρειαν. Τα χρήματα ταύτα δεν
προέρχονται από το εσωτερικόν. Μερικοί
από τα γνωστά μέλη της ΕΟΚΑ Β’ ήλλαξαν
τρόπον ζωής. Ταξιδεύουν, έχουν αγοράσει
αυτοκίνητα, εκδίδουν εφημερίδας» ( Η άλλη
κατάθεση Απόρρητο: Τα πρακτικά της σύσκεψης του 1974. Σάββας Παύλου εκδόσεις
Μόλυ). Σημειώνεται ότι στις 30 Αυγούστου
1974 ενώ η Κύπρος ακόμη καιγόταν από
τους Τούρκους και βιώναμε την καταστροφή, την τραγωδία, ένοπλοι της ΕΟΚΑ Β΄ δολοφόνησαν τον Δώρο Λοΐζου και προσπάθησαν να σκοτώσουν το Βάσο Λυσσαρίδη.
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Διαβήματα ΠτΒ προς
ομολόγους της για τουρκικές
προκλήσεις στα Βαρώσια
Η Πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, απέστειλε σήμερα επιστολή-διάβημα για τις τουρκικές
προκλήσεις στην περίκλειστη
περιοχή της Αμμοχώστου προς
τους Προέδρους των Κοινοβουλίων των μόνιμων και μη μόνιμων
μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τους
Προέδρους διεθνών και περιφερειακών κοινοβουλευτικών οργανισμών, τους Προέδρους των κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης,
καθώς και προς τους Προέδρους των κοινοβουλίων χωρών της Μέσης Ανατολής και
του Περσικού Κόλπου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, η κ.
Δημητρίου υπογραμμίζει πως οι διχοτομικές θέσεις της Τουρκίας αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο, στα περί Κύπρου Ψηφίσματα
του ΟΗΕ και στο συμφωνημένο πλαίσιο για
επίλυση του Κυπριακού και δεν μπορούν να
γίνουν αποδεκτές.
Στην επιστολή της, η κ. Δημητρίου αναφέρει
ότι, συνεπεία της τουρκικής εισβολής του
1974 και του βίαιου εκτοπισμού των νόμιμων κατοίκων της Αμμοχώστου, η περίκλειστη περιοχή παρέμεινε έκτοτε μια «πόλη
φάντασμα».
Η Πρόεδρος της Βουλής επισημαίνει ότι,
κατά παράβαση των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
550 και 789, που καλούν για επιστροφή
της πόλης στους νόμιμους κατοίκους της
υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και
αντίθετα με τις πρόνοιες άλλων σχετικών
Ψηφισμάτων του ΟΗΕ και αποφάσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία προχωρεί
στο σταδιακό άνοιγμα του παραλιακού μετώπου της Αμμοχώστου για εκμετάλλευση.
«Κυνικά, η Τουρκία και η υποτελής διοίκησή
της στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, υπογραμμίζει η Πρόεδρος
της Βουλής, καλούν τους Ελληνοκύπριους
νόμιμους κατοίκους της Αμμοχώστου να
επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, δελεάζοντας τους να αποταθούν στη λεγόμενη
"Επιτροπή Ακίνητης Ιδιοκτησίας", για να

αμφισβητήσουν στη συνέχεια τη νομιμότητα
της ιδιοκτησίας τους», σημειώνει.
Εμφανώς, αναφέρει η κ. Δημητρίου, οι
ενέργειες αυτές αποτελούν μέρος των επιδιώξεων της Τουρκίας για δημιουργία νέων
τετελεσμένων επί του εδάφους και στη
θάλασσα, ενώ η τουρκική πλευρά αξιώνει
λύση δύο κρατών. Οι διχοτομικές θέσεις της
Τουρκίας, τονίζει η Πρόεδρος της Βουλής,
αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο, στα περί Κύπρου Ψηφίσματα του ΟΗΕ και στο συμφωνημένο πλαίσιο για επίλυση του Κυπριακού
και δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Άλλωστε, προσθέτει, έχουν απορριφθεί κατηγορηματικά από τον Γενικό Γραμματέα του
ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρη
τη διεθνή κοινότητα.
Οι εντεινόμενες προκλήσεις της Τουρκίας,
υπογραμμίζει η Πρόεδρος της Βουλής, υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων
προς επίτευξη μιας συνολικής λύσης στο
κυπριακό πρόβλημα, στη βάση διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με το
διεθνές δίκαιο, τα σχετικά ψηφίσματα του
ΟΗΕ και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Ο
αποσταθεροποιητικός ρόλος της Τουρκίας,
επισημαίνει η κ. Δημητρίου, αποτελεί πηγή
ανησυχίας, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά
και για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
Η Πρόεδρος της Βουλής καλεί τους ομολόγους της Προέδρους να ασκήσουν την
επιρροή τους προκειμένου η Τουρκία να
συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο, να εγκαταλείψει την προκλητική συμπεριφορά της
και να ανακαλέσει τους παράνομους σχεδιασμούς της για την Αμμόχωστο.

Αμετάβλητη η θέση των ΗΕ για Βαρώσι
Η θέση του ΟΗΕ παραμένει αμετάβλητη για το Βαρώσι και είναι όπως
διατυπώθηκε στα ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας και στις
εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα
για την Κύπρο, δήλωσε την Τρίτη
ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος του
Γενικού Γραμματέα, Farhan Haq.
Ο κ. Haq ρωτήθηκε κατά την τακτική ενημέρωση των εκπροσώπων
των διεθνών ΜΜΕ, στη Νέα Υόρκη
σε σχέση με δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας "ότι θα ήθελε ο Γενικός Γραμματέας να είναι
σαφέστερος στα θέματα των Βαρωσίων και
ότι πρέπει να τερματιστεί ο διπλωματικός
τρόπος απαράδεκτων γεγονότων που επιτρέπουν πολλές φορές να εκλαμβάνονται
ως ανοχή".
Ο κ. Haq ανάφερε ότι δεν έχει καμία

απάντηση να δώσει στο συνολικό του σχόλιο. Αναφορικά με το ερώτημα για την Αμμόχωστο ή τα Βαρώσια, απάντησε ότι "η
θέση του ΟΗΕ παραμένει αμετάβλητη. Είναι όπως διατυπώθηκε στα ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας και στις εκθέσεις
του Γενικού Γραμματέα για την Κύπρο".

Δήμαρχος Αμμoχώστου:
Βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη
καμπή του Κυπριακού
Βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη καμπή του Κυπριακού, δήλωσε ο Δήμαρχος Αμμοχώστου Σίμος Ιωάννου,
λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή προέχει
πάνω από όλα η Αμμόχωστος και
ολόκληρη η Κύπρος.
Ο Δήμαρχος, ο οποίος συμμετείχε
στην πολύωρη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου που μελέτησε όλα
τα μέτρα που μπορεί να λάβει και τις
απαντήσεις που θα δώσει στις ενδεχόμενες εξαγγελίες Ερντογάν για το
Βαρώσι, είπε ότι στη συνεδρία τόνισε ότι
αυτή τη στιγμή προέχει πάνω από όλα η
Αμμόχωστος και ολόκληρη η Κύπρος.
"Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη καμπή του Κυπριακού. Είναι πολύ δύσκολο να ξεκινήσουν
οι συνομιλίες και ακόμα έχουμε και αυτό το
θέμα της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου που εάν ο Ερντογάν ανακοινώσει
την επιστροφή των Ε/κ νόμιμων κατοίκων
κάτω από τουρκική διοίκηση τότε θα προκαλέσει σύγχυση, αμηχανία και διχασμό
στον κόσμο της Αμμοχώστου" είπε.
Τόνισε ότι "αυτό το κομμάτι είναι μόνο το
16% ολόκληρης της πόλης της Αμμοχώστου τα δημοτικά μας όρια είναι 38 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αυτό το κομμάτι είναι
6,4. Αν χαθεί όμως αυτό το κομμάτι θα χαθεί ολόκληρη η Κύπρος, θα χαθεί οτιδήποτε
έχει σχέση με το εδαφικό και την επίλυση
του Κυπριακού".  Ερωτηθείς ποια περιοχή
θα αφορά, σύμφωνα με τις πληροφορίες,
το ενδεχόμενο κάλεσμα Ερντογάν για επιστροφή, είπε ότι πρόκειται για μια περιοχή
που υπάγεται στην ενορία του Αγίου Νικολάου, είναι βορειότερα της εκκλησίας του
Αγίου Νικολάου και ανατολικότερα του Β`
Γυμνασίου Αμμοχώστου. Εξήγησε ότι είναι
μια περιοχή πάνω από την οδό Ερμού, με
παλιές κυρίως οικίες και καταστήματα.
Για την εν λόγω περιοχή, είπε, έχουν γίνει
στην «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» 36
αιτήσεις αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν σημαίνει
ότι αυτοί που έκαναν τις αιτήσεις ζητούν
την επιστροφή, αλλά την αποζημίωση για
απώλεια χρήσης. Το πόσοι από αυτούς θα
επιστρέψουν υπό τ/κ διοίκηση κανένας δεν
γνωρίζει, ανέφερε. Πρόσθεσε ότι το ίδιο σημαίνει και για τους 344 που έκαναν συνολικά αίτηση για την περίκλειστη περιοχή στην
επιτροπή ακίνητης περιουσίας.
Ερωτηθείς εάν έχουν προσεγγιστεί κάποιοι
Βαρωσιώτες από τις κατοχικές αρχές για
επιστροφή, είπε ότι δεν έχει πληροφορίες
για αυτό.
Ανέφερε ότι κάποιοι ενδιαφέρονται να επιτρέψουν και ήδη υπάρχουν και κάποιες
κινήσεις, προσθέτοντας ότι κάποιοι λένε
ότι "εάν δεν επιστρέψω θα χάσω την περιουσία μου τελεσίδικα". "Αυτά είναι θέματα
νομικά για τα οποία εμείς, εάν εξαγγελθεί
η απόφαση του Ερντογάν, ως Δήμος θα

τοποθετηθούμε".  Ο Δήμαρχος είπε ότι γίνονται βήματα ακόμη και τώρα από τον
Υπουργό Εξωτερικών. Όλοι, είπε, έστειλαν
επιστολές, έκαναν βήματα, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, ο Υπουργός Εξωτερικών, τα
πολιτικά κόμματα, αλλά σημείωσε ότι το
κλίμα όσον αφορά γενικά τον διεθνή παράγοντα είναι απογοητευτικό και το απέδωσε
στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που
έχουν οι χώρες με την Τουρκία.
Υπενθύμισε ότι χθες ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ είπε ότι η Τουρκία θα έχει συνέπειες εάν προβεί σε αυτές
τις ενέργειες στην Αμμόχωστο. Ο Δήμαρχος διερωτήθηκε ποιες συνέπειες θα έχει η
Τουρκία και σημείωσε ξανά ότι οι χώρες της
ΕΕ έχουν πολύ μεγάλα οικονομικά συμφέροντα με την Τουρκία που δεν θα ήθελαν να
τα χάσουν για την Κύπρο.
Ερωτηθείς εάν αποδίδει την απαισιοδοξία
του στον διεθνή παράγοντα και όχι σε κυβερνητικούς χειρισμούς, ο κ. Ιωάννου είπε
ότι αυτή τη στιγμή ο διεθνής παράγοντας
φαίνεται ότι δεν είναι θετικός. Στη θεωρία,
είπε, είναι μαζί μας αλλά στην πράξη είναι
που πρέπει κάτι να κάνουν για να μπορέσει
η Τουρκία να έχει πολιτικό ή οικονομικό κόστος. Εξέφρασε τη θέση ότι δεν είναι διατεθειμένοι να προβούν σε αυτές τις ενέργειες,
όχι επειδή δεν έχουμε δίκαιο, αλλά προσπαθούν με άλλους τρόπους να πείσουν
τον Τούρκο Πρόεδρο, για να μην κάνει αυτή
την ανακοίνωση για επιστροφή. Και οι ίδιοι
οι Τούρκοι, είπε, φαίνεται ότι προσπαθούν
να κάνουν κάποιες ενέργειες που να δείξουν προς τον έξω κόσμο ότι δεν παραβιάζουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και πρόσθεσε
ότι προς το παρόν δεν αγγίζουν πάνω σε
ιδιωτικές περιουσίες παρά μόνο πάνω σε
δημόσιους χώρους.
Ανέφερε ότι θα υπάρξει από πλευράς μας
μια δήλωση στις 20 Ιουλίου που θα είναι
ομόφωνη, ενώ θα ληφθούν κάποια μέτρα
και νομικά και πολιτικά που θα ανακοινωθούν μετά τις 20 Ιουλίου διότι κανένας ακόμα δεν ξέρει τι θα γίνει στις 20 Ιουλίου τι θα
ανακοινώσει ο Πρόεδρος της Τουρκίας.
"Τι θα γίνει στις 20 Ιουλίου κανένας δεν ξέρει" είπε ο Δήμαρχος Αμμοχώστου. "Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά γιατί μετά από μια
βαθιά νύχτα υπάρχει η πιο ωραία αυγή και
ελπίζουμε να είναι έτσι" κατέληξε.

Θα ηχήσουν οι σειρήνες στις
15 και 20 Ιουλίου 2021
Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας ανακοινώνει
ότι μέσα στα πλαίσια των εκδηλώσεων για
τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος
και της Τουρκικής Εισβολής, θα ηχήσουν οι
σειρήνες σε όλες τις πόλεις με το σύνθημα
έναρξης συναγερμού.

Στις 15 Ιουλίου οι σειρήνες θα ηχήσουν στις
8:20 το πρωί, την ώρα που εκδηλώθηκε το
πραξικόπημα και στις 20 Ιουλίου θα ηχήσουν στις 5:30 το πρωί, την ώρα που άρχισε
η Τουρκική Εισβολή.
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Στο μπάχαλο που λέγεται Ελλάδα οι εργαζόμενοι που βγαίνουν σε σύνταξη δεν
βλέπουν δεκάρα από την σύνταξη τους
μέχρι να περάσουν αρκετά χρόνια.
Υπολογίζεται ότι οι δικαιούχοι για τις επικουρικές συντάξεις ανέρχονται σε περίπου
150.000 που έχουν λαμβάνειν αναδρομικά
ποσά 21-22 μηνών δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2019, και ακόμα περιμένουν.
Πρόκειται για όσους έχουν αποχωρήσει
από την εργασία τους με περισσότερα
από 30 έτη ασφάλισης και είχαν υποβάλει
αίτηση συνταξιοδότησης πριν από τη 13η
Μαΐου 2016, δηλαδή πριν από την έναρξη
ισχύος του… διαβόητου «νόμου Κατρούγκαλου» (ν. 4387/2016).
Στη συνέχεια έρχεται ο «νόμος Βρούτση» (ν.4670/2020), που οριοθέτησε τα
νέα, βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης,
για όσους έχουν περισσότερα από 30 έτη
ασφάλισης, εκκίνησε τον Φεβρουάριο του
2020, ενάμιση χρόνο μετά δεν έχει γίνει δυνατόν να επιτευχθεί ο ακριβής υπολογισμός
των αυξήσεων που προκύπτουν. Έτσι, αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες εκτιμούν
ότι ο «κύριος όγκος» των αναδρομικών που
έχουν ανακύψει, δεν θα απονεμηθεί στους
χιλιάδες δικαιούχους νωρίτερα από τον
Σεπτέμβριο.
Κάθε κυβέρνηση από τότε που έρχεται το
θέμα των συντάξεων και ειδικά των επικουρικών κάνει πάντοτε έναν επαναϋπολογισμό και πάντα γράφει στα παλιά της
τα παπούτσια τους εργαζόμενους κάποιας
ηλικίας που έχουν βγει στη σύνταξη και περιμένουν χρόνια να πάρουν κάτι από αυτή
την ριμάδα. Αυτή τη φορά η καταβολή των
αναδρομικών των συντάξεων μεταφέρεται
για κάποιο αόριστο μέλλον και περιμένουν
οι χιλιάδες συνταξιούχοι.
Ορισμένοι συνταξιούχοι στην απόγνωση τους και με την ανάγκη που έχουν για
χρήματα, καταφεύγουν σε καρχαρίες να
πάρουν δάνεια για να μπορέσουν να διαβιώσουν μέχρι να πάρουν την πρώτη
δόση της σύνταξης τους. Ένα μέρος της
σύνταξης τους πηγαίνει σε αυτά τα «γραφεία που εξυπηρετούν τους συνταξιούχους», εδώ και αν δεν είναι παρασιτική η
οικονομία!!!!!!!
Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη μετατρέπει
την Ελλάδα σε ένα εργασιακό μεσαίωνα
πρώτα με το εργατικό νομοσχέδιο λαιμητόμο που ουσιαστικά γίνεται η εργατική
δύναμη μποναμάς στους μεγαλοεπιχειρηματίες και στη συνέχεια με ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο που και πάλι ενισχύει τις

Συντάξεις στον Τζόγο
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
μεγαλοεπιχειρήσεις. Ο οδοστρωτήρας των
εργατικών δικαιωμάτων και των συντάξεων
όχι μόνο δεν βγάζει από την κρίση την οικονομία αλλά αντίθετα βυθίζει τους εργαζόμενους πιο βαθιά στον καιάδα που του έχουν
ετοιμάσει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Με τυμπανοκρουσίες η κυβέρνηση ανήγγειλε πρόσφατα το νομοσχέδιο για τις επικουρικές συντάξεις. Η πραγματικότητα όμως
διαψεύδει την απατηλή προπαγάνδα που
συνοδεύει τη νέα αντιασφαλιστική επίθεση
της ελληνικής κυβέρνησης. Ο υπουργός
εργασίας Χατζηδάκης κατά την πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση
του νέου αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου
για την ιδιωτικοποίηση των επικουρικών
συντάξεων... ανακοίνωσε. , «Εφαρμόζουμε ένα καινούριο σύστημα το οποίο ισχύει
στην Σουηδία, στην Ολλανδία, στη Δανία
και σε άλλες προηγμένες χώρες που έχει
δύο χαρακτηριστικά:

Αλλά ας δούμε ποιο
είναι αυτό το περίφημο
«καινούργιο σύστημα».

Πρώτο χαρακτηριστικό της απάτης για
τους εργαζόμενους είναι ο ατομικός κουμπαράς: Αντί να βάζουν οι ασφαλισμένοι
τις εισφορές τους σε ένα γενικό κορβανά
, θα βλέπουν πως εξελίσσεται η σύνταξη
τους θα επιλέγουν το συνταξιοδοτικό τους
προφίλ, αν θέλουν να είναι συντηρητικό,
ισορροπημένο, ή επιθετικό και με αυτό τον
τρόπο αποκτούν έναν έλεγχο πάνω στην
σύνταξή τους, Δηλαδή ζητάει o υπουργός
από τον εργαζόμενο ο οποίος ακόμα δεν
έχει την δυνατότητα να γνωρίζει ποιο είναι
το προφίλ του, να είναι σε θέση να αποφασίσει αν είναι συντηρητικό, ισορροπημένο,
ή επιθετικό. Να αποφασίσει πως θέλει να
επενδύσει (τζόγος) την σύνταξη σου ανάλογα με το προφίλ του.
Γνωρίζουν όμως πολύ καλά ότι ο εργαζόμενος δεν είναι αυτός που θα το αποφασίσει
για το προφίλ του από μόνος του αλλά θα
πάει πάλι σε αυτούς τους «ειδικούς» να του
καθορίσουν το προφίλ του και πάλι με το
αζημίωτο (θα τους πληρώνει κάθε μήνα
ένα ποσόν) να του επενδύσουν (να τζογάρουν) τα χρήματα του. Από εκεί και μετά
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κανένα έλεγχο δεν έχει ο εργαζόμενος στα
χρήματα του αυτά είναι στα χέρια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Κουμάντο
στις εισφορές τους και με το αζημίωτο θα
κάνουν οι τζογαδόροι των χρηματιστηρίων
και οι «ειδικοί» της αγοράς. Όπως δείχνει
και η διεθνής εμπειρία, με τα εκατομμύρια
των εργαζομένων που «έμειναν στον άσο»,
χάνοντας τις εισφορές και τους κόπους
μιας ζωής, οι μελλοντικές τους συντάξεις
θα γίνουν έρμαια των χρηματιστηριακών
παιχνιδιών, με οδυνηρές συνέπειες. Αυτός
είναι ο «ατομικός κουμπαράς» που μιλάει η
κυβέρνηση.
Και δεύτερον μας είπε ο υπουργός (χωρίς ένσημα) Χατζηδάκης ότι: «με βάση
την ευρωπαϊκή εμπειρία τα νέα παιδιά
θα πάρουν μεγαλύτερες επικουρικές
συντάξεις». Ποια είναι η Ευρωπαϊκή
εμπειρία: Ρωτήσαμε τον υπουργό. «Ακολουθούμε το παράδειγμα της Σουηδίας»
Απάντησε ο υπουργός.
Σχετικές αναφορές με αυτές του Χατζηδάκη έκανε και ο υφυπουργός εργασίας Π.
Τσακλόγλου ενώ διαφήμιζε το πόσο αποτελεσματικό είναι το μοντέλο της Σουηδίας
στο ασφαλιστικό και μάλιστα μοίρασε και
ειδικούς πίνακες. Σύμφωνα με αυτούς, «η
πείρα της Σουηδίας δείχνει ότι «το κεφαλαιοποιητικό σύστημα (τζόγος) προσφέρει
πολύ καλύτερες αποδόσεις».
Από κοντά να σιγοντάρουν την κυβέρνηση
(με το αζημίωτο) και μερικά ΜΜΕ μιλώντας
και γράφοντας για την «ασφάλεια» του
«σουηδικού ασφαλιστικού συστήματος»,
ισχυριζόμενα μάλιστα ότι την «ασφάλεια»
αυτή την παρέχει η «απουσία πολιτικού
κινδύνου» ότι κάποια μελλοντική κυβέρνηση θα «βάλει χέρι» στις αποταμιεύσεις των
εργαζομένων...αλλά όχι δεν βάζουν χέρι οι
κυβερνήσεις γιατί έχουν βάλει χέρι οι επιχειρήσεις στο τζογάρισμα που το λένε χρηματιστήριο. Είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι με τις
επενδύσεις που κάνουν οι τζογαδόροι της
αγοράς με δικά του χρήματα, που χρηματοδοτούν τις εταιρείες στο χρηματιστήριο.
Αλλά τι υπάρχει πίσω από τους μύθους για
το ασφαλιστικό σύστημα της Σουηδίας;
Ανασφάλεια και συντάξεις - ψίχουλα για
όλο και περισσότερους εργαζόμενους
Το ασφαλιστικό σύστημα της Σουηδίας, παρότι το παρουσίαζαν ως ένα σύστημα που
θα διαρκέσει για πάντα, συζητείται να αλλάξει και πάλι προς το χειρότερο για τους
εργαζόμενους.
Τι σημαίνει όμως αυτό το «μοντέλο» σήμερα, μετά από 30 χρόνια λειτουργίας
του, για τους εργαζόμενους αλλά και τους
συνταξιούχους;
Η βάση του είναι το σύστημα «τριών πυλώνων», με τη λεγόμενη βασική σύνταξη (που
είναι μια σύνταξη... πτωχοκομείου), την
επικουρική σύνταξη ανάλογα με τα χρόνια
εργασίας και την ιδιωτική ασφάλιση, υποτίθεται για να βελτιώνονται οι συντάξιμες
αποδοχές.
Ταυτόχρονα, είναι σύστημα κεφαλαιοποιητικό, με τα αποθεματικά των Ταμείων να

γίνονται μετοχές και να τζογάρονται στο
χρηματιστήριο. Επίσης οι συντάξεις έχουν
συνδεθεί με την παραγωγικότητα και έτσι
ανάλογα με τις «ερμηνείες» των κεφαλαιοκρατών και των κυβερνήσεων τους θα
περικόπτονται.
Μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στη Σουηδία, το 65%, σήμερα ανησυχούν για το τι σύνταξη θα πάρουν. Πολλοί εργαζόμενοι που δουλεύουν με μερική
απασχόληση, που κατά περιόδους ήταν
άνεργοι ή με αναρρωτικές άδειες ή αμειβόμενοι με χαμηλό μισθό, όπως βέβαια είναι
η πλειοψηφία των εργαζομένων στον σουηδικό «παράδεισο», αλλά και εργαζόμενοι
αμειβόμενοι με τον μέσο μισθό, θα πάρουν
μία πολύ μικρή βασική σύνταξη.
Όταν παρουσιάστηκε το «σουηδικό μοντέλο» για την Ασφάλιση, για να μπορέσει να περάσει στη συνείδηση των
εργαζομένων, η αστική τάξη και τα κόμματά της υπόσχονταν ότι η σύνταξη θα
είναι πάνω από το 60% του τελευταίου
μισθού. Σήμερα όμως αυτό το μέρος της
σύνταξης είναι γύρω στο 45% του τελευταίου μισθού. Ακόμα χειρότερα, για τους
γεννημένους τη δεκαετία του '80 και μετά
θα είναι κάτω από το 40% του τελευταίου
μισθού σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία συντάξεων.
Πέρα από αυτό το πρόβλημα, η επικουρική
Ασφάλιση έγινε ο περιβόητος «προσωπικός κουμπαράς» και οι εισφορές των εργαζομένων παίζονται στα διεθνή χρηματιστήρια, με αποτέλεσμα οι συντάξεις να μην
είναι σίγουρες, αλλά να εξαρτώνται από την
πορεία των αγορών.
Δουλειά έως τα βαθιά γεράματα, ακόμα
και για τις πιο σκληρές εργασίες
Όλοι οι εργαζόμενοι βγαίνουν στη σύνταξη στα 66 έτη (προαιρετικά στα 68). Μέχρι
το 2025 το όριο συνταξιοδότησης θα ανέβει στα 67 έτη (προαιρετικά στα 69), ενώ
συνολικότερα το όριο έχει συνδεθεί με το
προσδόκιμο ζωής. Όσο αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, θα αυξάνεται και το όριο συνταξιοδότησης για τους εργαζόμενους.
Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι σε σκληρές και
ανθυγιεινές δουλειές δεν έχουν μειωμένο
όριο συνταξιοδότησης. Το αποτέλεσμα είναι
λόγω των συνθηκών δουλειάς να αναγκάζονται επειδή δεν αντέχουν, να βγουν στη σύνταξη πιο νωρίς και βέβαια το αποτέλεσμα
είναι να παίρνουν για πάντα μειωμένη σύνταξη. Για κάθε χρόνο που βγαίνει πιο νωρίς
στη σύνταξη ένας εργαζόμενος μειώνεται η
σύνταξη 5%-6%. Σήμερα οι εργαζόμενοι
σε χειρωνακτικές εργασίες βγαίνουν στη
σύνταξη κατά μέσο όρο στα 63,8 χρόνια,
με αποτέλεσμα πάρα πολλοί να παίρνουν
πολύ χαμηλές συντάξεις...
Επίσης είναι θεσμοθετημένο πως όταν
η καπιταλιστική οικονομία περνάει κρίση, μειώνονται αυτόματα οι συντάξεις,
το λεγόμενο «φρένο» στο ασφαλιστικό
σύστημα.

Με δυο λόγια, το περιβόητο «σουηδικό μοντέλο», το οποίο διαμορφώθηκε με την καθοριστική σφραγίδα
της σοσιαλδημοκρατίας, σημαίνει
βασικές συντάξεις πτωχοκομείου,
διαρκής ανασφάλεια στους εργαζόμενους για το τζογάρισμα των εισφορών τους, συντάξεις - ψίχουλα
για τους «ευέλικτους» εργαζόμενους
που αυξάνονται όλο και περισσότερο, πετσοκομμένες συντάξεις για
τους εργαζόμενους που δεν αντέχουν να δουλεύουν έως τα βαθιά
γεράματα με τη συνεχή αύξηση των
ορίων συνταξιοδότησης...
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Δροσερή
Απόλαυση!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα
και συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας στο krinos.ca
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Μεγάλη επιτυχία σημείωσε το 23ο Ετήσιο Τουρνουά Γκολφ του Ελληνικού Σπιτιού
Την Τετάρτη 7 Ιουλίου, 2021 στο Richmond Hill Golf Club πραγματοποιήθηκε το ετήσιο
τουρνουά γκολφ του Ελληνικού Σπιτιού, το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Τα συνολικά έσοδα της εκδήλωσης ανήλθαν στις 135,000 δολλάρια καθαρά. Το Ελληνικό Σπίτι

ευχαριστεί θερμά του Συμπροεδρεύοντες της Οργανωτικής Επιτροπής Κώστα Αλεξίου,
Χρήστο Μπούτσαλη, Μιχάλη Σουρλή, Κώστα Νικολέτσο και τον Κεν Σταθάκη καθώς και
όλους όσους παρευρέθηκαν και συνέβαλλαν στη μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης.
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HOLE SPONSORS
Aramark Kefalos - Dennis Kosmatos
Accel Construction - Mark Corsetti Kleenway
Avante Security Kolonaki Group
Bass Associates Professional Corp. Kosta's
Meat Market
Brazilian Coffee Kristofoam - Fred Dalakis
Canaropa/Dorex - Thanos Zissopoulos
Malvern
Cast.ca - George Boutsalis MC Architects
Chitra Persaud Metric Construction
Chris Tzekas Nick & Donna Zarafonitis
City Fish Market Northern Channels
Coinamatic
Canada
Inc.
Olympian
Financials Inc.
Crystal Fountain Event Venue Onyx Fire
David Barnsdale Patty Agrapidis
Dennis Komatos - Kefalos PDF Financials
Dr. Nick Nianiaris Pegasus Group
DSG Restoration - Emmanuel Constas
Philoxenia
Easy Plastic - George Seretis Resources
Renewal Group
Frontier (Nick Brokalakis) Ridley Orchard George Gretes

George Kakarelis Rosewood Photography
Good N Klean RWAM
Greybrook (Mr. Politis) Second Cup - Jim
Ragas
Harhay Development Skyhawk Group
Hellenic Home Ladies Auxiliary Sotos LLP
Hellenic Heritage Foundation Surge
Learning
Hometown Coffee Terry Topos
Jimmy the Greek - John Tepelenas Theodora
Koutsoumbou
JKPT Investments Thomson, Rogers George Karahotzitis
JP Plumbing TSA Electric
Jubilee Candy - Nick Georgas Vision
Aluminum Ltd.
Kariba Foods x 2 Weir & Foulds

DONATIONS
Geoanna Investments Inc. - George A.
Benak
John & Mary Dagonas - John Campbell
John Kapetanakos - Nick Brokalakis
Teskie International Corp. - Volodymyr
Sivkov

GOLF COMMITTEE
Constantine Alexiou, Co-Chair
Chris Boutsalis, Co-Chair
Gus Nikoletsos, Co-Chair
Mike Sourlis, Co-Chair
Ken Stathakis, Co-Chair

BOARD OF DIRECTORS
EXECUTIVE
John C. Fanaras, President & Chair of the
Board of Directors
Alexander Alexakis, 1st Vice-President
Basil Carayannis, 2nd Vice-President
Peter Xenias, Treasurer
Constantine Alexiou, Secretary

DIRECTORS
Patricia Gatzios
James Karas
Nicolas Kourous
Mike Neroulas
Tom Noitsis
Tom Tsiokos
Vivian Xenias

EX-OFFICIO BOARD MEMBERS
Irene Dotsikas, President of the Hellenic
Home Ladies Auxiliary
Andonis Artemakis, President of the Greek
Community of Toronto
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Πανηγυρικός Εορτασμός
Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
27 & 28 Ιουλίου, 2021

Αγαπητοί Χριστιανοί,
Ο Αιδεσιμώτατος πατήρ Σπυρίδων και το Εκκλησιαστικό συμβούλιο της Εκκλησίας Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, επί την ευκαιρία της μεγάλης εορτής της Οσίας, σας προσκαλούν όλους όπως παρευρεθείτε στην επίσημη
εορτή της Εκκλησίας μας την 28η Ιουλίου 2021, ημέρα Τεταρτη, στον Ιερό
Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, 66 Gough Ave. Toronto,
χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου Καναδά, κ.κ. Σωτηρίου.
Όρθρος και θεία Λειτουργία:ς 8.30 π.μ. - 11.00 π.μ.
Επίσης θα πραγματοποιηθεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Καναδά κ.κ. Σωτηρίου,
την Τριτη, 27η Ιουλίου, 2021 στις 7:00μ.μ. στην Εκκλησία Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου.
Η παρουσία όλων θα μας τιμήσει ιδιαιτέρως.
Με εν Χριστώ αγάπη, Πατήρ Σπυρίδων Βιτουλαδίτης
Ζήσης Βόκας, Πρόεδρος Εκκλησιαστικού Συμβουλίοu

MINOAN

DESIGN BUILD INC.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Αναλαμβάνουμε κάθε είδος εργασίας, σπίτια και
καταστήματα, εσωτερικές και εξωτερικές εργασίες,
με εγγύηση και ασφάλεια. Κάθε είδους υδραυλικές
εργασίες. Επικοινωνήστε με τον κ. Μιχάλη για την
προσφορά σας.

Free estimates

Registrations are now open and we officially invite you to attend the Hellenic
Heritage Foundation’s 26th Annual Golf Classic being held on Wednesday,
September 15th, at the beautiful Carrying Place Golf & Country Club.
As always, this event will be a great opportunity to meet and mingle with other
members of our community as well as to reconnect with clients, colleagues and
friends.
As our Annual fundraising events have been limited this year, net proceeds from
this year’s Tournament will go towards our important work supporting Primary
Greek School initiatives and community & cultural projects which will need our
combined support as we move out of the pandemic and look forward to getting
back to a more normal life.
There are a number of ways you can support. Please contact our office for
Sponsorship levels and benefits or if you'd like to join us that day as a volunteer.
We very much appreciate your support of our efforts to preserve, promote and
sustain Hellenism in Canada and look forward to seeing you on the course!

George Keroglidis
Event Manager | HHF Annual Golf Classic
(416) 447-7107 | events@hhf.ca
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Feta Saganaki
Briam With Halloumi
•
•
•
•
•
•
•
•

(serves 4-6)
approx. 1/2 cup extra virgin olive oil
3 Japanese eggplant, sliced into 1/2
inch rounds (or equivalent in Italian
eggplant)
3 zucchini, sliced into 1/2 inch rounds
1 red shepherd pepper sliced
1 green cubanelle pepper, sliced
2 medium potatoes, peeled and
sliced in 1/2 inch rounds
2 medium ripe tomatoes, sliced
2 medium onions, peeled and sliced

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3-4 cloves of garlic, thinly sliced
1/2 cup chopped fresh mint
1 1/2 cup chopped fresh parsley
1 tsp. dried Greek oregano
1 1/2 cup grated ripe tomato (you
can use canned plum tomatoes,
hand-crushed)
sea salt and fresh ground pepper
2 Tbsp. breadcrumbs
hand-torn Halloumi cheese to taste
pre-heated 425F oven

1.
You will need a 9×11
deep baking vessel. Pour
enough olive oil to just cover the
bottom. Arrange an upright row
of eggplant followed by a row
of zucchini, a row of red and
Πήτερ
green peppers, row of potatoes
Μινάκης
and finally tomato slices.
2.
Repeat step 1 until
your baking vessel is filled with vegetables.
Wedge your rounds of onions randomly in
between vegetables.
3.
Season with salt, pepper and top with
garlic, chopped mint and parsley. Spoon over
the the grated tomato, drizzle more olive oil on
top and sprinkle the breadcrumbs on top.
4.
Cover with foil, place in your pre-heated 425F oven for an 90 minutes. Uncover,
place the Halloumi on top and place back in the oven (uncovered for another 20 minutes or
until the cheese is golden.
5.
Remove from the oven, allow to cool 10 minutes and serve with lots of crusty
bread.

Μπριαμ με Χαλούμι

•
•
•
•
•
•
•
•
•

(για 4-6 άτομα)
περίπου 1/2 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
3 ιαπωνικές μελιτζάνες, κομμένες σε
φέτες 1/2 ίντσας (ή αντιστοιχία με
ιταλικές μελιτζάνες)
3 κολοκυθάκια, κομμένα σε φέτες
1/2 ιντσών
1 κόκκινη πιπεριά σε φέτες
1 πράσινη πιπεριά, κομμένη σε
φέτες
2 μεσαίες πατάτες, ξεφλουδισμένες
και κομμένες σε φέτες 1/2 ίντσας
2 μεσαίες ώριμες ντομάτες, κομμένες σε φέτες
2 μεσαία κρεμμύδια, ξεφλουδισμένα
και κομμένα σε φέτες
3-4 σκελίδες σκόρδου, σε λεπτές

•
•
•
•

•
•
•
•

φέτες
1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένο φρέσκο
δυόσμο
1 1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένο φρέσκο
μαϊντανό
1 κουτ. αποξηραμένη ελληνική
ρίγανη
1 1/2 φλιτζάνι τριμμένη ώριμη ντομάτα (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
κονσέρβες ντομάτες, θρυμματισμένες στο χέρι)
θαλασσινό αλάτι και φρέσκο πιπέρι
2 κουταλιές της σούπας. τριμμένη
φρυγανιά
χειροποίητο τυρί Χαλούμι
προθερμασμένος φούρνος 425
Φαρενάιτ

1.
Θα χρειαστούμε ένα ταψί ψησίματος βάθους 9 × 11. Ρίχνουμε αρκετό ελαιόλαδο
για να καλύψουμε ακριβώς το κάτω μέρος. Τακτοποιούμε μια σειρά μελιτζάνας ακολουθούμενη από μια σειρά από κολοκυθάκια, μια σειρά από κόκκινες και πράσινες πιπεριές,
σειρά από πατάτες και τέλος φέτες ντομάτας.
2.
Επαναλαμβάνουμε το βήμα 1 έως ότου το δοχείο ψησίματος γεμίσει με λαχανικά. Τοποθετούμε τα κρεμμύδια τυχαία ανάμεσα στα λαχανικά.
3.
Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και σκόρδο, ψιλοκομμένο δυόσμο και μαϊντανό. Με
ένα κουτάλι πάνω από την τριμμένη ντομάτα, ρίχνουμε περισσότερο ελαιόλαδο στην κορυφή και πασπαλίζουμε την φρυγανιά στην κορυφή.
4.
Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο, τοποθετούμε στον προθερμασμένο φούρνο
425 Φαρενάιτ για 90 λεπτά. Ξεσκεπάζουμε, τοποθετούμε το Χαλούμι στην κορυφή και το
τοποθετούμε πίσω στο φούρνο (ακάλυπτο για άλλα 20 λεπτά ή έως ότου το τυρί πάρει
χρυσό χρώμα.
5.
Αφαιρούμε από το φούρνο, το αφήνουμε να κρυώσει 10 λεπτά και σερβίρουμε
με ψωμί.

•
•
•

(serves 2)
1 slab of firm Feta (Dodoni works
well), about 1/5 cm thick
water
1 cup all-purpose flour

•
•
•
•

vegetable or olive oil for frying
honey
sesame seeds
lemon wedge (optional)

1.
Place a small skillet on your
stovetop and add about 1 cm of oil and
turn the heat up to medium-high (temp of
oil should be about 350F).
2.
Fill a shallow bowl with water
(that will contain the feta) and fill another
bowl with flour.
3.
Dunk your Feta slab in water then
dredge in flour and ensure all the cheese
is coated in flour.
4.
Once the oil is ready for frying,
take the cheese out of the flour, shake off
excess an carefully place in the oil.
5.
Fry for a couple of minutes or
until golden. Flip and fry the other side until golden.
6.
Place on a paper lined plate to absorb excess oil then transfer to a serving plate.
Drizzle good Greek honey, sprinkle sesame seeds on top and serve immediately with
some warm pita bread wedges.

Φέτα Σαγανάκι
•
•

( 2 μερίδες)
1 πλάκα από σκληρή φέτα ( Dodoni
λειτουργεί καλά), πάχους περίπου
1/5 cm
νερό

•
•
•
•
•

1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις χρήσεις
φυτικό ή ελαιόλαδο για τηγάνισμα
μέλι
σουσάμι
φέτα λεμονιού (προαιρετικό)

1.
Τοποθετούμε μια μικρή κατσαρόλα στην εστία της κουζίνας και προσθέτουμε
περίπου 1 cm λάδι σε μέτρια-υψηλή (η θερμοκρασία του λαδιού πρέπει να είναι περίπου
350 Φαρενάιτ).
2.
Γεμίζουμε ένα ρηχό μπολ με νερό (που θα περιέχει τη φέτα) και γεμίζουμε ένα
άλλο μπολ με αλεύρι.
3.
Βυθίζουμε την πλάκα φέτας σε νερό και στη συνέχεια τη βυθίζουμε στο αλεύρι
μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλο το τυρί είναι επικαλυμμένο με αλεύρι.
4.
Μόλις το λάδι είναι έτοιμο για τηγάνισμα, αφαιρούμε το τυρί από το αλεύρι και
προσεκτικά τη τοποθετούμε στο λάδι.
5.
Τηγανίζουμε για λίγα λεπτά ή μέχρι να ροδίσει. Ανακατεύουμε και τηγανίζουμε
την άλλη πλευρά μέχρι να ροδίσει.
6.
Τοποθετούμε σε μια χάρτινη πετσέτα για να απορροφηθεί η περίσσεια λαδιού
και στη συνέχεια μεταφέρουμε σε μια πιατέλα. Απλώνουμε ελληνικό μέλι, πασπαλίζουμε
με σουσάμι και σερβίρουμε αμέσως με μερικές ζεστές φέτες πίτας.

Everything Green
Mediterranean Cookbook
Excited to announce the release of my latest
cookbook, Everything Green Mediterranean
Cookbook, You can order your copy from
Amazon.
This book contains 200 recipes with an a focus
on a Green Mediterranean Diet: dedicated
to those looking to lose some weight while
offering easy, nutritious and calorie-wise
dishes. All the recipes are plant-based, fish/
seafood or contain poultry. There’s no red
meat contained in this book.
I worked hard to create quick, delicious meals
for the active person juggling career, family,
exercise routine while leaving you time for
some leisure.
Thank you to all of you who have shown your
support throughout the years. The best is yet
to come!
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου ξεσκεπάζει τα ψέματα των μέσων συσκότισης της Ελλάδας που πληρώθηκαν 31+ εκατομμύρια από το δημόσιο χρήμα για να αποσιωπούν τις αλήθειες, να
παραποιούν την πραγματικότητα και να στηρίζουν την διαπλοκή με τα
βρωμοκάναλα της τηλεόρασης που οι ολιγάρχες ιδιοκτήτες τους ποτέ δεν
πλήρωσαν για τις δημόσιες συχνότητες τα τελευταία 40 χρόνια, εκτός απ’
την περίοδο 2017-2018 (μια φορά) που τους ανάγκασε η μόνη κυβέρνηση
Τάσος
Θεοδωρίδης που δεν έκλεψε, δεν εξαπάτησε και δεν έβαλε δεκάρα τσακιστή στις ιδιωτικές τσέπες, ενώ αντίθετα η διαπλοκή με τα λαμόγια που στηρίζουν τις
κυβερνήσεις της κεντροδεξιάς τα τελευταία χρόνια έφαγαν, έφαγαν, τρώνε
και θα τρώνε αυτοί και τα σκυλολόγια τους. Και συνεπή τα λαμόγια στο ρητό “φωνάζει ο
κλέφτης” εδώ και 2 χρόνια προσπαθούν να κατηγορήσουν την προηγούμενη κυβέρνηση
που για πρώτη φορά έβαλε λεφτά στα κρατικά ταμεία, με ψεύτικες κατηγορίες, ψευδομάρτυρες και μια “προανακριτική” που τους έσκασε στα μούτρα, όπως όλα τα απατεωνίστικα
κόλπα τους στα οποία βάζουν χέρι στους ανίδεους, απονήρευτους, φιλότιμους “χρήσιμους
ηλίθιους” που είτε τους στέλνουν να ξεσηκώνουν τον κόσμο σε συλλαλητήρια “μακεδονομάχων” ή σε μαζώξεις αντι-covid και τώρα αντιεμβολιαστών. Βάθος απύθμενο, η βλακεία
των ανθρώπων…
Ο βασιλιάς είναι γυμνός…
Σε ποια χώρα του κόσμου ομάδα ερευνητικών δημοσιογράφων ψάχνει, βρίσκει αποδείξεις για την κατάφωρη φοροδιαφυγή και παράνομη σύσταση και
διατήρηση οφ σορ εταιρείας από ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
χώρας και αυτός όχι μόνο δεν απαντάει, αλλά διαμηνύει μέσω βουλευτή επικρατείας (προσέξτε, για
ιδιωτικό θέμα) πως τα στοιχεία είναι εις γνώσιν του
κράτους και ότι το θέμα “έχει λυθεί”; Έχει κοντά μια
βδομάδα που η εφημερίδα “Documento” μετά από
έρευνα αποκάλυψε τα στοιχεία που ενοχοποιούν
τον κούλη ότι επί τέσσερα χρόνια που η σύζυγός
του είχε εταιρεία με έδρα την αλλοδαπή, αυτός δήλωνε πως δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, ούτε πως
η εταιρεία στο εξωτερικό είναι της συζύγου του, κάτι που απαγορεύεται βάσει νόμου, και ο
κούλης ούτε φωνή ούτε ακρόαση να δικαιολογήσει το ψεύτικο “πόθεν έσχες”. Παράνομος
ο κούλης μας; Πού το είδατε αυτό; Παρακάτω, το δημοσίευμα από το Documento όπου
εξηγούνται όλα:
“Ιδού το έγγραφο που καίει τον Κυριακό Μητσοτάκη! Ο πρωθυπουργός κατά την προσφιλή
του τακτική, επέλεξε να απειλήσει και να στοχοποιήσει το Documento και τους δημοσιογράφους του. Αιτία ήταν οι αποκαλύψεις του Documento σχετικά με μια… κρυφή γαλλική εταιρεία. Μια εταιρεία που το πρωθυπουργικό ζεύγος δήλωσε στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2017 (φορολογικό έτος 2016) ότι έχει μεταβιβαστεί δωρεάν. Κάτι τέτοιο όμως
δεν ισχύει. Αυτό που ισχύει, είναι ότι ο πρωθυπουργός, εδώ και τέσσερα χρόνια υποβάλει
ψευδές πόθεν έσχες. Κι αντί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να δώσει –ως οφείλει- απαντήσεις
στο ρεπορτάζ του Documento, τον οποίο τον καθιστά εκτός από έκθετο και παράνομο, επιλέγει για ακόμη μια φορά να ακολουθήσει τον ολισθηρό δρόμο της συκοφάντησης και της
στοχοποίησης του Documento. Ας δούμε όμως τα έγγραφα που «καίνε» τον πρωθυπουργό
και για τα οποία δεν… δέησε να δώσει κάποια απάντηση.
Στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του 2017 (φορολογικό έτος 2016) το πρωθυπουργικό ζεύγος δήλωσε ότι το 95% των μετοχών που κατείχε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι στη γαλλική εταιρεία SCI Personal Ventures μεταβιβάστηκαν δωρεάν. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους
είχε ψηφιστεί τροπολογία που είχε ενσωματωθεί στο νόμο 3213/2003, βάσει της οποίας
απαγορεύεται η εταιρική συμμετοχή των πολιτικών προσώπων και των συγγενών τους σε
εταιρείες με έδρα την αλλοδαπή.
Στο γαλλικό Εμπορικό Μητρώο είναι δημοσιευμένο το νέο καταστατικό της επίμαχης γαλλικής εταιρείας SCI Personal Ventures. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο έγγραφο, το πρωθυπουργικό ζεύγος προέβη σε πρωτοφανή ψευδή δήλωση στο πόθεν έσχες του 2017
(φορολογικό έτος 2016). Κι αυτό γιατί οι μετοχές της συζύγου του πρωθυπουργού δεν μεταβιβάστηκαν δωρεάν το 2016, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός. Αντιθέτως, η Μαρέβα
Γκραμπόφσκι εξακολουθούσε να κατέχει το 95% των μετοχών της SCI Personal Ventures
έως και τις 20 Δεκεμβρίου του 2020, ενώ το υπόλοιπο 5% των μετοχών εξακολουθούσε να
ανήκει έως τότε στον αδελφό της, Γιώργο Παπαζήση.
Βάσει του επίμαχου καταστατικού, τη συγκεκριμένη ημέρα, στις 20 Δεκεμβρίου του 2020,
οι 999 μετοχές από τις συνολικά χίλιες της εταιρείας μεταβιβάζονται στην ελληνική εταιρεία
MGPG Investment Consulting Ι.Κ.Ε. Πρόκειται για μια εταιρεία που ιδρύθηκε δύο ημέρες
πριν από την επίμαχη μεταβίβαση, δηλαδή στις 18 Δεκεμβρίου του 2020. Οι μοναδικοί
μέτοχοι της MGPG Investment Consulting Ι.Κ.Ε, είναι και πάλι η Μαρέβα Γκραμπόφσκι και
ο Γιώργος Παπαζήσης. Με άλλα λόγια, η σύζυγος του πρωθυπουργού και ο αδελφός της,
μεταβίβασαν τις μετοχές που κατείχαν ως φυσικά πρόσωπα στην SCI Personal Ventures
σε μια νεοσύστατη ελληνική εταιρεία, που τους ανήκει. Πρόκειται δηλαδή για μια ελληνική
εταιρεία “μπάμπουσκα”, η οποία προφανώς θα εμφανιστεί στις προσεχείς δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργικού ζεύγους, προκειμένου να αποδειχθεί ότι όλα
είναι νόμιμα.
Δεν είναι όμως όλα νόμιμα: ο πρωθυπουργός απέκρυψε επί τέσσερα χρόνια ότι η σύζυγός
του είχε εταιρεία με έδρα την αλλοδαπή, κάτι που απαγορεύεται βάσει νόμου. Γι’ αυτό το
λόγο θα συνεχίσουμε να θέτουμε τα ίδια ερωτήματα στον πρωθυπουργό και ας αποφεύγει
να δώσει οποιαδήποτε απάντηση: «Τι είναι αυτό που ανάγκασε το πρωθυπουργικό ζεύγος
να λάβει ένα τόσο μεγάλο ρίσκο, αποκρύπτοντας την κατοχή μετοχών σε μια εταιρεία με
έδρα την αλλοδαπή, γεγονός που δεν επιτρέπεται βάσει νόμου από το 2016; Ποια περιουσιακά στοιχεία κρύβει η SCI Personal Ventures, η οποία παρά τις πρωθυπουργικές
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κραυγές, ουδέποτε έχει ελεγχθεί επί της ουσίας;».
Κύριε πρωθυπουργέ εξακολουθούμε να αναμένουμε την απάντησή σας. Είναι άλλωστε
ζήτημα διαφάνειας και δημοκρατίας.”
Καλά, όσο τον ακούσαμε εμείς, άλλο τόσο θα τον ακούσετε και σεις…
Αν δεν διευκολύνουμε τα “δικά μας παιδιά” τότε
ποιόν θα διευκολύνουμε;
Δείτε χάλι στη φωτογραφία της σύλληψης του προαγωγού αστυνομικού και του “πα-τέρατος” της κοπέλας.
Οι αστυνομικοί διαφημίζουν γνωστή εταιρεία αθλητικών με τα μπλουζάκια τους. Οι δε φερόμενοι ένοχοι,
προκλητικά, φοράνε το μπλουζάκι της πορνό εταιρείας. Η υπόθεση αφορά σε άλλο ένα σκοτεινό κύκλωμα
μαστροπών, υπόδικων, ανθρώπων του περιθωρίου,
βιαστών, που κρατούσαν παράνομα 18χρονη στην
Αθήνα με έναν αστυνομικό (υπό αναστολή όπως ανακοινώθηκε) να την εκμεταλλεύεται και να την κρατά αιχμάλωτη. Άλλες τρεις κοπέλες ζήτησαν να καταθέσουν για την ίδια υπόθεση, φανερώνοντας
πως υπάρχει κύκλωμα τράφικιγκ, βιαστών και άλλων “μπουμπουκιών” του κοινού ποινικού
δικαίου. Το ιστορικό έχει ως εξής. 18χρονη δραπετεύει από διαμέρισμα όπου την έχει κλεισμένη και την κακοποιεί και απειλεί ο επίορκος αστυνομικός και καταφεύγει σε διπλανή
καφετέρια, όπου μια σερβιτόρα, παρατηρώντας την κακοποιημένη κοπέλα την κρύβει και
με ηρωισμό καλεί την αστυνομία. Όπως αποδείχθηκε, δυστυχώς κάλεσε την αστυνομία
και όχι το ασθενοφόρο διότι η αστυνομία την… απήγαγε για 12 ώρες και την εξαφάνισε
(όπως δήλωσε η δικηγόρος της κοπέλας) χωρίς να αφήνουν την δικηγόρο και άλλες ομάδες
υποστηρικτών θυμάτων τράφικινγκ, γυναικείων οργανώσεων κλπ,) να την στηρίξουν και
να την φροντίσουν, σαν θύμα τράφικιγκ. Η Αστυνομία της φερόταν ως ΑΙΧΜΑΛΩΤΗΣ και
όχι ως θύματος. Θα μου πείτε, τι περιμένεις από την Αστυνομία όταν θέλει να συγκαλύψει
τους δικούς της; Γιατί ανακρίθηκε το θύμα τράφικιγκ; Επειδή προφανώς κρύβεται μεγάλο
κύκλωμα μαστροπείας πίσω της που θέλουν οι αρχές να κουκουλώσουν; ρωτάμε εμείς.
Αν δεν θέλανε να βγάζουμε αυτά τα συμπεράσματα ας φρόντιζαν να ακολουθήσουν τον
σωστό και ανθρώπινο τρόπο στήριξης θυμάτων.
Η κοπέλα υπήρξε θύμα βιασμού απ’ τον ίδιο της τον πατέρα, και προφανώς ήταν εύκολο
θύμα για τους επίδοξους “συντρόφους” της. Είναι σίγουρο πως η ιστορία είναι βρώμικη και
πως με λαϊκή πίεση θα βγουν πολλά στην φόρα, πιθανώς και ιστορίες συγκάλυψης απ’ τις
αρχές. Τι περιμένεις απ’ το ελλαδιστάν όπου τα πάντα χρειάζονται ΚΑΘΑΡΣΗ και ποινές
στο κεφάλι, αλλά για τους κυβερνώντες, πέρα βρέχει; Όπου οι μισοί και παραπάνω με
αξιόποινες πράξεις θα έπρεπε ήδη να είναι φυλακή;
Μεταξύ κατεργαραίων...ειλικρίνεια

Πιστεύω τις τελευταίες ‘επιτυχίες” της μεγάλης Αστυνομίας της Ελλάδος τις μάθατε ε; Στα
πλαίσια της συνεχιζόμενης επέλασης των κλουζώ της Ελληνικής Αστυνομίας, και σε σχέση
με το πιο πάνω ατόπημα, τα παλικάρια της δίωξης χάσανε τον υπολογιστή του φερόμενου
(επίορκου) αστυνομικού, ξέρετε, αυτού που κρατούσε έγκλειστη και εξέδιδε την 18χρονη.
Αυτοί φαίνεται πως είχαν κύκλωμα μαστροπείας όπου εκμεταλλεύονταν παράνομα ΑΝΗΛΙΚΕΣ κοπέλες με το να τις εκδίδουν, να τις κρατούν παρά την θέλησή τους και να τις κακοποιούν. Ναρκωτικά, βιασμοί, εκβιασμοί και συμμετοχή των κοριτσιών σε προνογραφικό
υλικό, όλα αυτά “θα τα ερευνήσουν” τα τζιμάνια της δίωξης. Με τι στοιχεία, θα ρωτούσαμε
εμείς. Αφού το λάπτοπ χάθηκε, ο επίορκος αστυνομικός φέρεται να συνομιλούσε τακτικά με
τις αρχές (φιλαράκια) και όλο το φταίξιμο το έριξε στο θύμα (προσοχή, μιλάμε για ένα κορίτσι κακοποιημένο, ΑΝΗΛΙΚΟ, στην ουσία ΠΑΙΔΙ). Και το κύκλωμα (ή κυκλώματα) μαστροπείας κάτω από τη μύτη (ή με την συγκάλυψη) των αρχών είναι πια κανόνας, στην Κολομβία
των Βαλκανίων. Θυμάστε τον ...Λιγνάδη; Που οι αρχές έκαναν ένα μήνα να ψάξουν το κινητό και το κομπιούτερ του; Ή τον Φουρθιώτη που ζήτησε δορυφορική τηλεόραση στο… κελί
του και του την δώσανε!! Ή τον κατάδικο χρυσαυγίτη Παππά που κρυβόταν σε διαμέρισμα
200 μέτρα απ’ το αστυνομικό τμήμα και τον ψάχνανε ένα χρόνο; Ή τις άλλες “πατάτες” της
Αστυνομίας του Χρυσοχουντίδη που έχουμε περιγράψει εδώ; Με τις υγείες σας...
Παράνομη η Ελλαδάρα; Μπα.. την κακολογούν οι επιτήδειοι.
Η διεθνής Αμνηστία κατακεραυνώνει με πολυσέλιδη αναφορά, την ελληνική κυβέρνηση
για τις παράνομες μεθόδους και πολιτικές που χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας με δικαιολογία την πανδημία. Η Κομισιόν επέστρεψε την πρόταση της Ελλάδας για το πώς θα ξοδέψει τα χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βοήθειας και ζήτησε διορθώσεις, συνεχίζεται στη σελίδα 21
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επειδή την πίττα του λέοντος την χάριζε στους
μεγάλους “κολλητούς” της. Τα χρήματα κύριοι
θα πρέπει να πάνε σε όσους τα δικαιούνται και
τα χρειάζονται, δηλαδή στους μικρομεσαίους,
και οχι στους καρχαρίες, τους είπαν...Πλέον και με τη βούλα διεθνών φορέων, μιλάμε για καθεστώς απολυταρχικό και αυταρχικό. Και επειδή δεν ιδρώνει το αυτί τους εκεί στην κυβέρνηση – τσίρκο, το BBC έκανε εκπομπή για τις παράνομες επαναπροωθήσεις (pushbacks)
όπου φαίνονται ταχύπλοα του λιμενικού να πλέουν γύρω από κατάμεστες σχεδίες με πρόσφυγες/μετανάστες, δημιουργώντας κύματα για να τους σπρώξουν προς τις τουρκικές
ακτές. Μια αν μη τι άλλο δολοφονική τακτική. Άλλοι πάλι φαίνονται να σπρώχνουν με
κοντάρια τις σχεδίες μακριά απ’ τη σωτηρία που είναι είτε αποβίβαση σε μεγαλύτερα πλοία
ή σε πλοιάρια του λιμενικού. Και καλά, αυτή η πρακτική είναι παράνομη και εκθέτει ανεπανόρθωτα την Ελλάδα στα μάτια του πολιτισμένου κόσμου, αυτοί (στην κυβέρνηση – τσίρκο)
δεν νοιάζονται για την ανηθικότητα και απανθρωπιά της διακυβέρνησής τους; Σιγά τα ωά,
θα μου πείτε…

συνέχεια από τη σελίδα 20

Αντιεμβολιαστές όπως λέμε
Αντίχριστος…
Μαζεύτηκαν όλοι οι αφημένοι στην τύχη
τους στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις να
διαδηλώσουν τον αντι-εμβολιασμό τους,
με σταυρούς, λάβαρα, σημαίες και τα..
συναφή. Δεν ξέρω αν φοράγανε και περικεφαλαίες, όπως πριν χρόνια που είχαν
ξεσηκωθεί ΟΙ ΙΔΙΟΙ πάλι ενάντια στη συμφωνία για το όνομα της Βόρειας Μακεδονίας. Θα μου πείτε, μυαλό δεν έβαλαν, να
καταλάβουν πως αυτοί που τους ξεσηκώνουν είναι οι των άκρων που θέλουν κάποιον
να κάνει τη βρωμοδουλειά, και αυτοί να μην φαίνονται. Με μεγάλη μαεστρία, ο Άδωνις,
που πρωτοστατούσε σε συλλαλητήρια κάποτε, δήλωσε πως αυτές οι συγκεντρώσεις των
αντεμβολιαστών δεν έχουν σχέση με την κυβέρνηση. Ναι σίγουρα. Αφού δεν τους συμφέρει. Την δουλειά τους την έκαναν. Έριξαν μια λαοπρόβλητη κυβέρνηση που έδιωξε τα
Μνημόνια και νοικοκύρεψε το κράτος (37 δις στα ταμεία που βρήκε άδεια), για να φάνε ως
και τα πόμολα απ’ τις πόρτες με απ’ευθείας αναθέσεις, με διορισμούς “δικών” μας παιδιών
με αγορές και σπατάλη και χορηγίες σε κουμπάρους για δημόσια έργα, υποδομές, και
χορηγίες. Όποιος κατουράει στη θάλασσα, θα τόβρει στο αλάτι, λέει μια σοφή παροιμία
του λαού. Εμείς λέμε πως άλλο είναι να έχεις φόβους ή αμφιβολίες για τα εμβόλια ως
αποτέλεσμα της αλλοπρόσαλλης τακτικής και ανακοινώσεων της κυβέρνησης-τσίρκο στην
Ελλάδα, και άλλο να κατεβαίνεις στους δρόμους ενάντια στα εμβόλια που είναι πράματα
του Αντίχριστου… Ένα αλαλούμ για να διασκεδάζουμε την πλήξη μας είναι καλό. Πολλά
όμως είναι μάστιγα…
Κατά μάνα κατά κύρη, κάνανε ένα γιο ζαφείρι…

Ή αλλιώς το μήλο κάτω απ’ τη μηλιά θα πέσει… Στη φωτό βλέπετε έναν … συνηθισμένο
νέο της Ελλάδας με μια συνηθισμένη νέα της Ελλάδας, να καμαρώνουν για την σχέση
τους. Και να στα μήντια, και να στις εκπομπές, και να στα λάιφστάιλ περιοδικά, τι ωραίο και
σπουδαίο ζευγάρι είναι...Τι γελάτε κύριοι (που θα έλεγε και ο πατήρ κούλης). Και ως εδώ
καλά, τίποτε το μεμπτόν. Αλλά ο νέος (που τυχαία είναι γιός του ΚΟΥΛΗ) υποτίθεται πως
υπηρετούσε την θητεία του, κοινώς ήταν φαντάρος, όταν γνώρισε την νέα (ταλαντούχο
τενίστρια) ΣΕ ΠΑΡΤΙ στις ΣΠΕΤΣΕΣ, πριν 6 μήνες, όπως γράφει ο ίδιος. Μάλιστα. Δηλαδή,
όταν όλοι στην Ελλάδα έστελναν μήνυμα στο τηλέφωνο για να κάνουν δυο βήματα στην
γειτονιά ή για ψώνια ή να πάνε στο γιατρό, ο γιός του ΚΟΥΛΗ γλεντούσε σε πάρτι στα
νησιά. Αντί να δώσει το παράδειγμα. Αντί να δείξει ήθος και κατανόηση της μοίρας της …
πλέμπας που ο μπαμπάς του φρόντισε να είναι τσουχτερή. Αλήθεια, πώς μετακινήθηκε απ’
τη μονάδα του εν μέσω lockdown; Όταν οι υπόλοιποι φαντάροι δεν μπορούσαν να πάνε να
δουν τους δικούς τους, αυτός πώς έκανε ταξιδάκια στα νησιά; Με τι δικαιολογητικό συμμετείχε σε “πάρτι”; Ή αυτά τα ερωτήματα δεν έχουν σημασία όταν ο μπαμπάς κούλης σπάει
τo lockdown όποτε θέλει με παρασκευοσαββατοκύριακα σε επαύλεις και μπαλκόνια με την
συνοδεία δεκάδων “φίλων” και κολλητών; Αλήθεια, μήπως η προβολή και η δημοσιότητα
είναι το ζητούμενο για την οικογένεια του κούλη; Μήπως μας φτύνουν με τον τρόπο τους
και μεις νομίζουμε πως βρέχει;
Να μην ξεχνιόμαστε: Τώρα με την πανδημία, ας πλουτίσουν τα “καρντάσια” μας
Η αρχή έγινε, όπως έχουμε γράψει με τα εκατομμύρια που εκταμιεύτηκαν προς τις
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αεροπορικές εταιρείες των εσωτερικών και
εξωτερικών δρομολογίων στην Ελλάδα. Επειδή η κίνηση έχει “πέσει” λόγω κορονοϊού, το
“μάρμαρο” θα το πληρώσει το δημόσιο, δηλαδή οι φορολογούμενοι, δηλαδή και εμείς (όσοι
φορολογούμαστε στην Ελλάδα, ή οι δικοί μας).
Τώρα συνέχεια έχουν οι εργολάβοι αυτοκινητοδρόμων και όσοι εκμεταλλεύονται τα διόδια.
Και αυτοί είδαν πτώση στις εισπράξεις λόγω
κορονοϊού, οπότε, το δημόσιο θα πληρώσει
τα… σπασμένα. Συγγνώμη, αλλά είχατε απορίες πώς θα ξοδευτούν τα χρήματα του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που ΘΑ πάρει η Ελλάδα από την Κομισιόν; Αυτοί βρε,
τα έχουν φάει κιόλα… Για να μην σας έρθει ξαφνικό το .. τέταρτο μνημόνιο που είναι στην
γωνία και πλησιάζει ολοταχώς, να μείνει εδώ για να πληρώνουν τα εγγόνια (των εγγονών)
των παιδιών μας….
Χορός εκατομμυρίων ευρώ για εργολάβους αυτοκινητόδρομων σε… ρυθμό πανδημίας
Παναγιώτα Μπίτσικα (https://www.documentonews.gr/article/
xoros-ekatommyrion-eyro-gia-ergolavoys-aytokinitodromon-se-rythmo-pandimias/)
Ποσά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ εκταμιεύονται συνεχώς από τον κρατικό κορβανά για
αποζημιώσεις προς εταιρείες που εκμεταλλεύονται τους οδικούς άξονες της χώρας και διεκδικούν τεράστια ποσά από διαφυγόντα έσοδα λόγω της πανδημίας. Ο ασκός του Αιόλου
έχει ανοίξει προ πολλού με παλιές ή και τροποποιημένες συμβάσεις-χάδι στους ιδιώτες
και τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακροβατεί πάνω σε ερμηνευτικά νομικά σχήματα και
πολιτικά ιδεολογήματα για παροχές λόγω Covid19 προς επιχειρηματίες. Η κυβέρνηση της
ΝΔ απλόχερα προσφέρει , και… αεροπλανικώς αλά Fraport, ουρανομήκεις οικονομικές διευκολύνσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους, και οδικώς, αποζημιώσεις για την πανδημία
στους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων.
Φρέσκια είναι η απόφαση του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που παρουσιάζει το Documento.gr και αφορά στην έγκριση καταβολής ποσού 10.190.000 ευρώ στον
Παραχωρησιούχο «Ολυμπία Οδός Α.Ε.» (αυτοκινητόδρομος
«Ελευσίνα-ΚόρινθοςΠάτρα»). Συνδέεται με τη Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου «Μελέτη – Κατασκευή –
Χρηματοδότηση – Λειτουργία –Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου
Ελευσίνα–Κόρινθος–Πάτρα–
Η ουσία είναι ότι την επιχειρηματική χασούρα -με όποια επιχειρηματολογία κι αν επενδύεται- την πληρώνει ως συνήθως το δημόσιο. Ετσι, λόγω των επιπτώσεων από την υγιειονομική κρίση, της μείωσης του κυκλοφοριακού όγκου και με νομική βάση ρήτρες και συμβατικούς όρους /ερμηνείες, δίνεται το πράσινο φως για τη δέσμευση και διάθεση πίστωσης
αναφορικά με την καταβολή στον Παραχωρησιούχο χρημάτων λόγω διαφυγόντων εσόδων
από μέτρα κατά του κορονοϊού. Με απόφασή του ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών
Κώστας Καραμανλής (Αριθ. Πρωτ. ΝΟ/ΕΠ/00/07/52/04/188046 -12.7.2021) ενέκρινε ποσό
10.190.000 ευρώ. προς τον παραχωρησιούχο ως αποζημίωση «για την απώλεια Εσόδων
του λόγω συνδρομής Παρέμβασης του Δημοσίου και Γεγονότων Ευθύνης Δημοσίου, για
τη χρονική περίοδο από 01.07.2020 έως 31.12.2020 (2ο εξάμηνο 2020), που συνίστανται
στους περιορισμούς και απαγορεύσεις που επέβαλε το Ελληνικό Δημόσιο στις μετακινήσεις, προκειμένου να περιορίσει τη διασπορά της πανδημίας (Covid-19) ». Έπονται και νέες
αποφάσεις για έτερους παραχωρησιούχους αυτοκινητόδρομων, με πλαίσιο –καρμπόν,
όπως άλλων που προηγήθηκαν.
Τέλος Δεκεμβρίου του 2020 είχαν εκδοθεί ήδη οι πρώτες αποφάσεις από το υπουργείο
Μεταφορών και Υποδομών, ώστε να καταβληθούν ποσά προς παραχωρησιούχους σε
οδικούς άξονες για κέρδη που απώλεσαν λόγω της πανδημίας. Είναι ενδεικτικό ότι τότε
για απώλειες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 και έως τον Ιούνιο της χρονιάς εκείνης
το δημόσιο δέχτηκε να πληρώσει ποσά 13.500.000 ευρώ στην εταιρεία «Ολυμπία Οδός»,
6.370.000 ευρώ στην εταιρεία «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου», 13.360.000 ευρώ στην εταιρεία «Νέα Οδός», 1.740.000 στην εταιρεία παραχώρησης «Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής
Ελλάδας», 5.300.000 ευρώ στην εταιρεία «Γέφυρα». Από εκείνη την εποχή υπολογιζόταν
ότι θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα σαράντα εκατομμύρια ευρώ (Ethnos.gr, 23.12.2020) οι
αποζημιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο στους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων «για τα διαφυγόντα έσοδα από τη μη είσπραξη διοδίων, αλλά και τις καθυστερήσεις
άλλων προβλεπόμενων εργασιών κατά τη διάρκεια των περιόδων ισχύος του lockdown το
πρώτο εξάμηνο του 2020».
Η συνέχεια με διεκδικήσεις των εταιρειών παραχώρησης αυτοκινητόδρομων για το δεύτερο εξάμηνο είναι στο ίδιο καμβά. Οι παραχωρησιούχοι ζήτησαν να αποζημιωθούν από
το δημόσιο για διαφυγόντα έσοδα λόγω περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί από την
κυβέρνηση για την μείωση της διασποράς του κορονοϊού. Απαιτούν και επιφυλάσσονται
πάντα να ασκήσουν όλα τα νόμιμα δικαιώματά τους.
Στην πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών αναφέρεται ότι με
έγγραφό της η παραχωρησιούχος «Ολυμπία Οδός Α.Ε», « επιφυλασσόμενος όλων των
νόμιμων δικαιωμάτων του, αναφορικά με τη συνδρομή Γεγονότος Ανωτέρας Βίας (άρθρο
22), Γεγονότος Ευθύνης Δημοσίου (άρθρο 26.5), Παρέμβασης Δημοσίου (άρθρο 20) και
Μεταβολής Νομοθεσίας (άρθρο 35)», αιτήθηκε να αποζημιωθεί, για το δεύτερο εξάμηνο του
2020, συνολικού ύψους 10.191.340,90€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Στον υπολογισμό της αποζημίωσης έχει ληφθεί υπόψιν έκπτωση της τάξης του 10%.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες αποδέχθηκαν τις απαιτήσεις της εταιρείας. Αφορούν το δεύτερο
εξάμηνο και κυρίως από 07.11.2020 έως 31.12.2020 (επιβολή γενικευμένων απαγορεύσεων). Η κυβέρνηση είχε εκδώσει, όπως αναφέρει το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών,
πλήθος Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς και Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων
με έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19 και την
προστασία της δημόσιας υγείας, «επιβάλλοντας μεταξύ άλλων με κανονιστικές
πράξεις σειρά περιοριστικών και απαγορευτικών
μέτρων στη λειτουργία επιχειρήσεων, στην προ- συνεχίζεται στη σελίδα 30
σέλευση των εργαζομένων στην εργασία τους,
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Εξερεύνησε την Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου περπατώντας

Σαν ένα κουβάρι από
στενά δρομάκια και
γωνιές γεμάτες ζωή η
Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου με το ενετικό λιμάνι έχει λίγο απ’ όλα:
διασκέδαση, ιστορία,
Γιάννης
Κακαγιάννης παράδοση. Φόρα ένα
ζευγάρι άνετα παπούτσια και ξεκινάμε.
Με τα χαρακτηριστικά της να εναλλάσσονται ανάμεσα σε ενετικά και οθωμανικά,
παραμένοντας όμως πάντα αυθεντικά
κρητικά, η Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου έχει
πολλά μυστικά να αποκαλύψει. Έλα και
εσύ να τα εξερευνήσεις, αναβιώνοντας το
παρελθόν της μέσα από κτήρια, υπαίθριες αγορές, γραφικά δρομάκια και ιστορικά
μνημεία.
Περπατώντας την Παλιά Πόλη θα καταλάβεις εύκολα γιατί το Ρέθυμνο έγινε η τρίτη
μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης γύρω στο 1300. Ακόμα θα λατρέψεις ότι κρατάει αναλλοίωτο τον παραδοσιακό χαρακτήρα και το χρώμα της με μικρά μπαράκια, καφέ και μαγαζάκια
στεγασμένα σε παλιά, ανακαινισμένα κτήρια. Α, θα λατρέψεις
και τις ταβέρνες με το παραδοσιακό φαγητό και τη μουσική.
Περίτεχνα σκαλισμένες πόρτες με ενετικά οικόσημα, οθωμανικά τζαμιά με γραφικούς μιναρέδες και κτήρια με ξύλινα
παράθυρα: πραγματικά δε θα ξέρεις τι να πρωτοθαυμάσεις
στη βόλτα σου από το κέντρο της πόλης προς το λιμάνι του
Ρεθύμνου.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Οδός Εθνικής Αντιστάσεως
Μεγάλη Πόρτα θα διαβείς για να μπεις στην Παλιά Πόλη: την
Πύλη Guora. Κάποτε αποτελούσε την κεντρική είσοδο στην
οχυρωμένη πόλη και σήμερα είναι το μοναδικό κομμάτι που
έχει απομείνει από τα οχυρωματικά τείχη του 16ου αιώνα.
Από εδώ ξεκινά η βόλτα σου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως,
η οποία καταλήγει στην Πλατεία Μικρασιατών στην καρδιά
του ιστορικού κέντρου. Τι να δοκιμάσεις οπωσδήποτε αν
καθίσεις σε παραδοσιακή κρητική ταβέρνα; Μα φυσικά καλτσούνια (πιτάκια με τυρί και βότανα), γαμοπίλαφο (πιλάφι που

προσφέρεται σε γάμους με κατσίκι ή κόκορα), τσιγαριστό (αργομαγειρεμένο αρνί), κοχλιούς (σαλιγκάρια), απάκι (καπνιστό
χοιρινό) και μπουρέκι (πίτα με κολοκύθι και πατάτα).
Ναός Αγίου Φραγκίσκου
Κατεβαίνοντας την Εθνικής Αντιστάσεως θα φτάσεις στην
Βασιλική του Αγ. Φραγκίσκου, χτισμένη από τους Ενετούς
ως φραγκισκανικό μοναστήρι. Κάνε μια στάση εδώ, για να
θαυμάσεις τα αναγεννησιακά στοιχεία της γεμάτης σκαλιστές
λεπτομέρειες εισόδου. Σήμερα στο κτήριο στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρεθύμνου.
Τζαμί του Νερατζέ
Λίγο πιο κάτω συναντάς το Τζαμί του Νερατζέ (ή Γαζή Χουσσεϊν) με τον ψηλό μιναρέ του. Αρχικά χτισμένο ως ενετική
εκκλησία της Παρθένου Μαρίας (τμήμα μοναστηριού Αυγουστινιανών μοναχών), μετατράπηκε τον 17ο αιώνα από τους
Οθωμανούς σε τζαμί. Σήμερα λειτουργεί ως Δημοτικό Ωδείο.
Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο
Στεγασμένο σε ενετικό κτήριο του 17ου αιώνα θα σε γοητεύσει με την συλλογή παραδοσιακών χειροτεχνημάτων και έργων τέχνης που φιλοξενεί. Να ξέρεις ακόμα, ότι το μουσείο
αυτό λειτουργεί ως ερευνητικό κέντρο για τη διατήρηση της
κρητικής λαογραφικής παράδοσης.
Κρήνη Ριμόντι

Τουρισμός: Η Πάτμος στους top
θρησκευτικούς προορισμούς
Την πρώτη θέση στη λίστα
κατέλαβε η Πάτμος και ακολουθούν τα Μετέωρα, το όρος
Άθως, η Αίγινα και η Πάρος.
Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα
από ολλανδικά ΜΜΕ για ελληνικούς προορισμούς που είναι
ελκυστικοί για επίσκεψη εφέτος.
Ξεχωρίζει το διάστημα αυτό η
λίστα με τους πέντε προτεινόμενους προορισμούς της Ελλάδας για θρησκευτικό τουρισμό,
σύμφωνα με το Griekenland.
net,«τουριστική πηγή» της Ολλανδίας αποκλειστικά για ταξίδια
στην Ελλάδα.
Την πρώτη θέση στη λίστα κατέλαβε η Πάτμος και ακολουθούν τα Μετέωρα, το όρος
Άθως, η Αίγινα και η Πάρος.
Είχε προηγηθεί η επίσκεψη Ολλανδών
δημοσιογράφων στα τέλη του Ιουνίου στο
νησί της Αποκάλυψης με πρωτοβουλία του
δήμου, κατά τη διάρκεια της οποίας η αποστολή εξερεύνησε τις παραλίες και τα χωριά
του νησιού, ενώ είχε μείνει εντυπωσιασμένη από το Μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του

Θεολόγου, τα δαιδαλώδη στενά της Χώρας
και το Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης που
ο Άγιος Ιωάννης συνέγραψε το βιβλίο της
Αποκάλυψης το 95μ.Χ.
Στο «μέτωπο» της ελληνικής αγοράς, ξεκίνησε η καμπάνια του δήμου Πάτμου σε 17
σταθμούς του Μετρό Αττικής. Με κεντρικά
συνθήματα «Πάτμος Αποκάλυψη, Προορισμός… Απόλαυση!» και «Πάτμος Αποκάλυψη, Προορισμός… Απόδραση!», η Πάτμος
θα προβληθεί για 14 ημέρες σε σημεία μεγάλης επιβατικής κίνησης του Μετρό.

Οι τρεις λεοντοκεφαλές της Κρήνης
μέχρι σήμερα ρίχνουν νερό, ακριβώς
όπως έκαναν το 1626, όταν κατασκευάστηκε από τους Ενετούς στη
θέση παλαιότερης, ρωμαϊκής κρήνης. Οι επιγραφές LIBERALITATIS
και FONTES προέτρεπαν τον πληθυσμό της πόλης τον 17ο αιώνα να πίνει
ελεύθερα το νερό της.
Λότζια
Αρχικά ανοιχτό κτήριο, που αργότερα καλύφθηκε με ξύλινη οροφή, η
Λότζια ήταν το σημείο συνάθροισης
των Ενετών ευγενών και αξιωματούχων. Το 1625 προστέθηκαν τοίχοι και
όμορφες αψίδες, που δίνουν στην
Λότζια έναν αέρα επισημότητας.
Σήμερα ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και εδώ μπορείς να βρεις
ταξιδιωτικούς οδηγούς και αυθεντικά
αντίγραφα έργων τέχνης.

Ενετικό Λιμάνι
Το Ενετικό Λιμάνι δεν είναι απλώς το σήμα κατατεθέν της Παλιάς Πόλης αλλά ολόκληρου του Ρεθύμνου, αφού από εδώ
ξεκίνησε να αναπτύσσεται η πόλη το 1300. Ο αυθεντικός
φάρος του λιμανιού αντικαταστάθηκε από μεταγενέστερο
που χτίστηκε από Αιγύπτιους τη δεκαετία του 1830. Εκτός
από την περαντζάδα που θα κάνεις εδώ, να ξέρεις πως δε
θα βρεις καλύτερο σημείο για να απολαύσεις φρέσκο ψάρι σε
παραθαλάσσια ταβέρνα.
Φορτέτζα
Το πιο πολυφωτογραφημένο μνημείο του Ρεθύμνου εκτός
από το Λιμάνι είναι το φρούριο της Φορτέτζας, χτισμένο τον
17ο αιώνα. Ελάχιστα από τα κτήρια του φρουρίου διατηρούνται, όμως όταν βρεθείς εκεί γρήγορα θα διαπιστώσεις πως
βρίσκεσαι σε μια από τις πιο μεγαλειώδεις κατασκευές των
Ενετών στην Κρήτη.
Ένας εκπληκτικός περίπατος
Από αυτό το σημείο μπορείς να ολοκληρώσεις την περιήγησή
σου με έναν περίπατο από την Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι
την νέα μαρίνα. Βρες ένα τραπέζι με θέα στη θάλασσα, παράγγειλε ένα ποτό και απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα. Η μαρίνα
προσφέρει κάποιες από τις καλύτερες προτάσεις νυχτερινής
διασκέδασης στην πόλη!

Βενετία: Τέλος στα μεγάλα
κρουαζιερόπλοια
Οι επιβάτες πλέον θα
αποβιβάζονται στο
εμπορικό λιμάνι της
Μαργκέρα
Υπεγράφη το νομοθετικό διάταγμα που
από την 1η Αυγούστου
απαγορεύει στα κρουαζιερόπλοια να φτάνουν
μέχρι την πόλη της
Βενετίας. Οι επιβάτες
τους, πλέον, δεν θα
αποβιβάζονται κοντά
στην πλατεία του Αγίου Μάρκου αλλά στο
εμπορικό λιμάνι της
Μαργκέρα.
«Πρόκειται για μια ιστορική ημέρα, έπειτα
από χρόνια αναμονής σε όλο τον κόσμο.
Μια απόφαση που περίμενε η Unesco,
όπως και όλοι όσοι ήλθαν στην Βενετία και
έμειναν άναυδοι από τις διαστάσεις των
πλοίων αυτών, τα οποία περνούσαν από το
πιο εύθραυστο και πιο όμορφο μέρος του
κόσμου», τόνισε ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού Ντάριο Φραντσεσκίνι.

Ο Ιταλός υπουργός πρόσθεσε ότι θα καταβληθεί οικονομική στήριξη σε εταιρίες και
επιχειρήσεις που μπορεί να ζημιωθούν από
την απομάκρυνση των μεγάλων πλοίων
από την Βενετία.
«Πρόκειται για μια ημερομηνία-σταθμό, με
στόχο την προστασία της λιμνοθάλασσας
της Γαληνοτάτης» υπογράμμισε, τέλος, ο
Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι.
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Σκύρος: Ο δημοφιλέστερος
προορισμός για επισκέπτες
από Βόρεια Ελλάδα
Το νησί της Σκύρου απευθύνεται παραδοσιακά στον
εσωτερικό τουρισμό και φημίζεται για το πλούσιο φυσικό
περιβάλλον, τις πολυάριθμες
παραλίες και την υψηλή της
γαστρονομία
Το βραβείο του «Καλύτερου Προορισμού» απονεμήθηκε στη Σκύρο από την Ένωση Τουριστικών
Γραφείων Μακεδονίας – Θράκης, στο πλαίσιο των Premium
Tourism Awards που οργάνωσε
η Ένωση, με στόχο την ανάδειξη των καλύτερων προορισμών
αλλά και των τουριστικών γραφείων, ξενοδοχείων και καταλυμάτων σε όλη την χώρα.
Το νησί της Σκύρου, που απευθύνεται παραδοσιακά στον εσωτερικό τουρισμό και
φημίζεται για το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, τις πολυάριθμες παραλίες και την υψηλή της γαστρονομία, αποτελεί τα τελευταία
χρόνια τον πλέον ανερχόμενο προορισμό
για επισκέπτες από τη Βόρεια Ελλάδα.
Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και υπεύθυνος Τουρισμού, Γιάννης Ευγενικός, τόνισε ότι ο στόχος για την τουριστική κίνηση
είναι να επανέλθει στα επίπεδα του 2019,
παρά τη δύσκολη τουριστική χρονιά.
«Η Σκύρος είναι ένα αυθεντικό νησί που
έχει μείνει αναλλοίωτο στο πέρασμα των
αιώνων. Προσπαθούμε να διαχειριστούμε
το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της
Σκύρου και για το λόγο αυτό, είμαστε προσεκτικοί, ευαίσθητοι και με ευθύνη απέναντι

σε θέματα που αφορούν την παράδοση, την
αρχιτεκτονική, τους φυσικούς μας πόρους
, το πλοίο μας, το μοναδικό λαϊκής βάσης
μεταφορικό μέσο, και κάθε κληρονομιά που
παραλάβαμε», ανέφερε ο κ. Ευγενικός.
Σχετικά με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του
νησιού, ο υπεύθυνος τουρισμού, υπογράμμισε ότι «οι επισκέπτες μας κάνουν λόγο
για την ασφάλεια που νιώθουν,για την καλή
και οικονομική συγκοινωνία, καθώς για, τα
οικονομικά καταλύματα και την εστίαση,
την υψηλής ποιότητας γαστρονομία -καθώς διαθέτουμε άψογες πρώτες ύλες όπως
μέλι, τυρί, κρέατα και ψάρια, όλα προϊόντα
παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής. Τα
πολλά και ποικιλόμορφα σημεία -άλλωστε
οι παραλίες μας είναι ο βασικός λόγος για
τον οποίο έρχονται οι επισκέπτες μας- με λίγες οργανωμένες παραλίες, καθώς για την
ήπια νυχτερινή ζωή, που σημαίνει λιγότερο
θόρυβο».

Οι 10 χώρες με τα πιο ισχυρά
διαβατήρια – Η θέση της Ελλάδας
Η κατάταξη των χωρών σύμφωνα με
τον Henley Passport Index
Την κατάταταξη των χωρών με τα ισχυρότερα διαβατήρια για το 2021 έδωσε στη
δημοσιότητα ο Henley Passport Index, ο
οποίος ασχολείται με την εν λόγω κατάταξη από το 2006. Μεταξύ των 10 χωρών
με τα ισχυρότερα διαβατήρια για το 2021
βρίσκεται και η Ελλάδα.
Την πρώτη θέση στην κατάταξη, καθώς
ο δείκτης δεν λαμβάνει υπόψη του τους
προσωρινούς περιορισμούς λόγω της πανδημίας, καταλαμβάνει η Ιαπωνία, με το διαβατήριό της να προσφέρει πρόσβαση χωρίς
βίζα ή βίζα κατά την άφιξη σε 193 προορισμούς ανά τον κόσμο.
Ωστόσο, η έκθεση Henley & Partners αναφέρει ότι, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021,
η διεθνής κινητικότητα έφτασε μόλις το 12%
των προδημικών επιπέδων της, γεγονός
που αποδεικνύει τη δυσκολία διεξαγωγής
ταξιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Ουσιαστικά, πλέον, οι κάτοχοι ιαπωνικών
διαβατηρίων έχουν θεωρητικά πρόσβαση
σε λιγότερο από 80 προορισμούς – περίπου το ίδιο με τη Σαουδική Αραβία, η οποία
καταλαμβάνει την 71η θέση στην κατάταξη
(ενώ οι Σαουδάραβες έχουν τη δυνατότητα
ταξιδέψουν σε μόλις 58 προορισμούς).
Η πρώτη δεκάδα των διαβατηρίων παραμένει σχεδόν αμετάβλητη καθώς μπαίνουμε
στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, με τη Σιγκαπούρη να παραμένει στη δεύτερη θέση
(με 192 προορισμούς) και τη Νότια Κορέα
μαζί με τη Γερμανία στην τρίτη θέση (με 191

προορισμούς).
Ωστόσο, και πάλι αυτό διαφέρειν από την
πραγματικότητα. Οι κάτοχοι διαβατηρίων της Σιγκαπούρης έχουν τη δυνατότητα
να ταξιδεύουν σε λιγότερο από 75 προορισμούς (περίπου το ίδιο με το Καζακστάν, που βρίσκεται στην 74η θέση στην
κατάταξη).
Τα ισχυρότερα διαβατήρια για το 2021:
1. Ιαπωνία (193 προορισμοί)
2. Σιγκαπούρη (192 προορισμοί)
3. Γερμανία, Β. Κορεά (191 προορισμοί)
4. Φιλανδία, Ιταλία, Λουξεμβόυργο,
Ισπανία (190 προορισμοί)
5. Αυστρία, Δανία (189 προορισμοί)
6. Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία (188 προορισμοί)
7. Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, ΗΠΑ,
Ηνωμένο Βασίλειο (187 προορισμοί)
8. Τσεχία, Ελλάδα, Μάλτα, Νορβηγία
(186 προορισμοί)
9. Αυστραλία,
Καναδάς
(185
προορισμοί)
10. Ουγγαρία (184 προορισμοί)
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Η μεγαλύτερη αποστολή του
Καναδά από το 1984
Αποστολή 371 αθλητών
(146 άνδρες και 225 γυναίκες) στέλνει στο Τόκιο ο
Καναδάς, στην πολυπληθέστερη συμμετοχή του
σε Θερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες μετά τη διοργάΝτίνος
νωση του 1984 στο Λος
Μέλλιος
Αντζελες. Περισσότεροι
από τους μισούς (226 για
την ακρίβεια) θα αγωνιστούν για πρώτη
φορά στο κορυφαίο αθλητικό ραντεβού του
πλανήτη, ενώ δύο εξ αυτών, η Τζόρτζια Σίμερλινγκ και ο Βίνσεντ Ντε Ετρ (αμφότεροι
στην ποδηλασία πίστας), έχουν μετάσχει
στο παρελθόν σε Χειμερινούς Ολυμπιακούς
Αγώνες. Ο νεότερος σε ηλικία αθλητής της
καναδικής αποστολής θα είναι ο 14χρονος
κολυμβητής Σάμερ ΜακΙντος και ο γηραιότερος ο 56χρονος ιππέας Μάριο Ντελιορέρ.
«Ηδη πριν οι απίστευτοι Καναδοί αθλητές
αγωνιστούν στο Τόκιο, είμαι εντυπωσιασμένος από τα αποτελέσματά τους. Παρά την
πανδημία και μέσα από τη δημιουργικότητα

και την επιμονή τους, έγιναν η μεγαλύτερη
καναδική Ολυμπιακή Ομάδα εδώ και τρεις
δεκαετίες. Σε συνθήκες που απέχουν πολύ
από το χαρακτηριστούν ιδανικές, βρήκαν
τον τρόπο να γίνουν ταχύτεροι και δυνατότεροι από ποτέ και δεν έχω καμία αμφιβολία
ότι είναι έτοιμοι να πετύχουν κάτι σπουδαίο
στο Τόκιο 2020», δήλωσε ο επικεφαλής της
καναδικής αποστολής, Μάρνι ΜακΜπιν.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, το
2016, ο Καναδάς είχε κατακτήσει 22 μετάλλια, εκ των οποίων τα τέσσερα χρυσά.
Συνολικά, 40 μέλη της καναδικής ομάδας
έχουν κατακτήσαει στο παρελθόν Ολυμπιακό μετάλλιο.

Wimbledon: Βασιλιάς ο Τζόκοβιτς,
έφτασε τα 20 Gland Slam

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έγραψε ιστορία. Κατέκτησε για έκτη φορά το Wimbledon,
νικώντας τον Ιταλό Μπερετίνι με 3-1 σετ
και έτσι έφτασε στους 20 τίτλους γκραν
σλαμ.

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο με τη
νίκη επί του Μπερεντίνι με 3-1 έγραψε ιστορία, καθώς έφτασε τα 20 Γκραν Σλαμ, ισοφαρίζοντας τους Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα
Ναδάλ.

“ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ” Τον Ιανουάριο του 2003, ένα
σημείο του δρόμου από όπου θα περνούσε το Αττικό Μετρό έπαθε
καθίζηση σε μεγάλο βάθος, με αποτέλεσμα να συμπαρασύρει κάτω ένα
αυτοκίνητο και ένα φορτηγό που πλησίαζε να ρίξει χώμα. Η καταστροφή
ήταν εντυπωσιακή και απασχόλησε πολύ τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης. Εμφανίστηκε κάποιος υπουργός στην τηλεόραση και
διαβεβαίωνε τον κόσμο ότι δεν υπήρχε κανένας απολύτως κίνδυνος. Και
καθώς μιλούσε, πίσω του ακριβώς, μια μάντρα έπεφτε εκείνη τη
στιγμή!
Κάθε μέρα μας υπόσχονται πολλά ότι θα καλυτερέψουν τα πράγματα,
όμως όλα βαδίζουν προς το χειρότερο. Όλα δείχνουν ότι έρχεται το
τέλος του κόσμου. Τα προφητικά λόγια του Χριστού επαληθεύονται. Οι
παγκόσμιες εξελίξεις είναι ραγδαίες. Η Δευτέρα παρουσία του Χριστού
είναι κοντά. Πάρα πολλοί είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν τα λόγια του
Χριστού. Όλα γύρω μας μιλάνε για το τέλος του κόσμου. Εσύ φίλε μας,
έχεις δεχτεί τον Ιησού Χριστό για σωτήρα σου; Έχεις μετανιώσει για τις
αμαρτίες σου; Ο Θεός σε αγαπά! Σου ετοίμασε μια αιώνια ζωή κοντά
Του. Δέξου τον Ιησού Χριστό που σε αγάπησε μέχρι θανάτου. Κάνε το
σήμερα, τώρα. Μη το αφήνεις για αργότερα. Ισως να μην έχεις άλλη
ευκαιρία. Έρχεται το τέλος για τον καθένα μας. Ευχόμαστε να μην
αρνηθείς αυτό το δώρο του Θεού για σένα που θα αλλάξει όλη σου τη
ζωή και θα γεμίσει την καρδιά σου με ελπίδα και χαρά!

Αν θέλεις ΔΩΡΕΑΝ το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ αναγνωρισμένο από το
Πατριαρχείο Κων/πόλεως και το DVD με τη ζωή και τα πάθη του
Χριστού Τηλεφώνησε στο 416-298-3919

Ο ομοφοβικός ρατσιστής Βασίλης
Τσιάρτας με τις κατάπτυστες απόψεις
Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε στους κόλπους των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ
η πρόσληψη του Βασίλη Τσιάρτα ως προπονητή της δεύτερης ομάδας του Συλλόγου.
Αφορμή τα ακραία, ρατσιστικά και ομοφοβικά σχόλια του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία έχει φροντίσει να γράψει
ακόμα και υπέρ της νεοναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Υπό το βάρος
των αντιδράσεων η πρόσληψη οδηγήθηκε
σε ναυάγιο όχι όμως με πρωτοβουλία της
διοίκησης της ΑΕΚ αλλά του παλαίμαχου
ποδοσφαιριστή ο οποίος υποστήριξε πως
δεν θέλει να διχάσει τους φιλάθλους της
ομάδας.
Αμετανόητος ρατσιστής, ακραία ομοφοβικός, φίλος της νεοναζιστικής οργάνωσης
της Χρυσής Αυγής. Παρόλαυτά η διοίκηση
της ΑΕΚ τον χρίζει προπονητή της δεύτερης
ποδοσφαιρικής ομάδας του συλλόγου, για
το πρωτάθλημα της Super League 2.
Σε λίγες ώρες η είδηση κάνει τον γύρο του
διαδικτύου και των σόσιαλ μίντια με τους φιλάθλους να αντιδρούν έντονα στην επιλογή
της διοίκησης της ΑΕΚ η οποία μάλλον δεν
στάθμισε σωστά τις αντιδράσεις….
Ο μεγαλύτερος σύνδεσμος οπαδών της, η
original 21 να χαρακτήριζει τον νέο προπονητή ως μισαλλόδοξο και κακοήθη που δεν
εχει θέση στον παγκο της ομάδας.
«Δηλώνουμε με εκκωφαντικό τρόπο και
τόνο την αντίθεσή μας στην πρόσληψη αυτού του σκουπιδιού στην ΑΕΚ και το λέμε
από τώρα με κάθε τρόπο ότι δεν είναι αποδεκτός αναμεσά μας.»
Άλλωστε ο Βασίλης Τσιάρτας δεν έκρυψε
ποτέ αυτό που είναι αφού αρεσκόταν να
ξεσπάει τις ρατσιστικές και ακραίες θέσεις
του με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης….
Δεν δίσταζε να συγκρίνει την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα με την παιδεραστία…
«Εύχομαι οι πρώτες αλλαγές φύλλου να γίνουν στα παιδιά αυτών που ψήφισαν αυτό
το αίσχος. Να δω με τι καμάρι θα κυκλοφορήσουν. ΥΓ: Νομιμοποιήστε κ τους παιδόφιλους να ολοκληρώσετε τα εγκλήματα»
«Με ξεπερνάει βέβαια το ότι θέλουν να
εχουν κ παιδιά όπως επισης κ το να

βγαίνουν δημόσια να το επιδυκνείουν. Ο
θεός έπλασε τον Αδάμ κ την Εύα.»
Το 2017 ο Τσιάρτας είχε αναρτήσει εμετικό
σχόλιο με αφορμή τη ρατσιστική επίθεση
που είχε δεχθεί το 2017 ο μικρός Αμίρ στο
σπίτι του, αφού είχε κληρωθεί ως σημαιοφόρος στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου
και στην συνέχεια έλαβε πρόσκληση στο
Μέγαρο Μαξίμου με τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα θα του δίνει την ελληνική
σημαία.
«Την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ πρέπει να την
κρατάνε Έλληνες. ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ.»
Το σχόλιό του αυτό επαινέθηκε από την
επίσημη ιστοσελίδα της νεοναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής η οποία το
αναδημοσίευσε, με τον Βασίλη Τσιάρτα να
επιστρέφει την «εκτίμησή» στις 7 Οκτωβρίου του 2020, την ημέρα της ιστορικής
απόφασης που καταδίκασε το νεοναζιστικό
μόρφωμα
«Η σημερινή εύκολα χαρακτηρίζεται κ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ»
Από τα ρατσιστικά βέλη του δεν ξέφυγε ούτε
ο σουπερσταρ του NBA Γιάνης Αντετοκούνμπο με τον Τσιάρτα να αντιδρά στην τοποθέτηση της φωτογραφίας του στα σημαντικότερα πρόσωπα της χώρας για την επέτειο
των 200 ετών από την Επανασταση..
«Για άλλη μια φορά έρχεται αυτή η απαράδεκτη επιτροή Greece 2021, να προσπαθήσει να αλλοιώσει τον εορτασμό των 200
χρόνων.»
Με φόντο κύμα αντιδράσεων χωρίς τέλος
ο Βασίλης Τσιάρτας αναγκάστηκε τελικά να
ανακοινώσει ότι δεν θα δεχθεί τη θέση του
προπονητή στην ΑΕΚ επειδή όπως λέει σε
ανάρτησή του δεν θέλει να διχάσει τους φιλάθλους της αγαπημένης του ομάδας…

Παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος
47 η Σμαραγδή και ευρωπαϊκό
ο Κωνσταντινίδης στη σφαίρα
32, στο πανελλήνιο στίβου
Με το παγκόσμιο ρεκόρ της Στέλλας Σμαραγδή στο τριπλούν και το ευρωπαϊκό ρεκόρ
του Αθανάσιου Κωνσταντινίδη στη σφαίρα,
έπεσε στο Καυτανζόγλειο Στάδιο της Θεσσαλονίκης, η αυλαία του Πανελληνίου πρωταθλήματος στίβου ΟΠΑΠ 2021.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η Σμαραγδή (Ελπίδα Θεσσαλονίκης), μόλις στην
πρώτη προσπάθεια (και μοναδική) κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ του τριπλούν 47
με επίδοση 10.03μ. Το προηγούμενο ρεκόρ
κατείχε η ίδια με 9.95μ. από τις 13 Ιουλίου
2019 στην Αθήνα.
Με ευρωπαϊκό ρεκόρ στη σφαίρα 32 ολοκλήρωσε την αγωνιστική παρουσία του
στο πρωτάθλημα ο Κωνσταντινίδης (ΛΣΟ

Μακεδόνας). Στην προτελευταία βολή, η
σφαίρα προσγειώθηκε στα 10 μέτρα 64 εκατοστά, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε ο ίδιος με 10.54μ. από την ημερίδα του
Ηρακλείου Κρήτης, τον Μάρτιο του 2021.
Στο φινάλε των αγώνων, σημειώθηκαν και
πέντε πανελλήνια ρεκόρ, τρία εκ των οποίων στις κατηγορίες ανδρών γυναικών. Τα
σημείωσαν οι Ζωή Μαντούδη (Ελπίδα Θεσσαλονίκης) στη σφαίρα 20 με 13.25μ., Γιώργος Καρνιαβούρας (ΠΑΣΚΑ) στην κορίνα 51
με 27.18μ. και Αθανάσιος Προδρόμου (ΛΣΟ
Μακεδόνας) με 7.05μ.
Ακόμη, διπλό πανελλήνιο ρεκόρ σε σφαίρα
και κορίνα στην κατηγορία 32 (U17) σημείωσε ο Νικόλαος Τσατσανίδης (Κότινος) με
3.21μ και 9.75μ. αντίστοιχα.
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Η ελληνική Ολυμπιακή ομάδα για το Τόκιο
Τους 83 αθλητές και αθλήτριες που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020 συμπλήρωσε
η χώρα μας, μετά την τελευταία πρόκριση
του Περικλή Ηλία στην Ορεινή Ποδηλασία
και ενώ απομένει να ξεκαθαρίσει η θέση της
Αργυρώς Αφράτη. Τα περισσότερα μέλη
έχει ο στίβος, αφού μετέχουν 20 αθλητές/
τριες, ακολουθεί η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης των Ανδρών (13), ενώ στα ατομικά αθλήματα κυριαρχεί η κολύμβηση με 12.
Η ομοσπονδία με τους περισσότερους
αθλητές (34) είναι η ΚΟΕ, που έχει 12 στην
κολύμβηση, 9 στην καλλιτεχνική κολύμβηση, αλλά και 13 στην εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών.
Η Αιμιλία Τσουλφά στα 48 της είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία αθλήτρια της Ελληνικής Ολυμπιακής ομάδας, ενώ η Ευαγγελία
Ψάρρα, στα 47 της μετέχει για 6η φορά στην
κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη (2000,
2004, 2008, 2012, 2016, 2020).
Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η δεύτερη
φορά μετά το 1992 που η Ελλάδα θα έχει
λιγότερους από 100 αθλητές. Στη Βαρκελώνη μετείχε με 70 και, από εκεί και πέρα, στην
Ατλάντα το 1996 με 120, στο Σίδνεϊ το 2000
με 139, στην Αθήνα το 2004 με 436 (η μεγαλύτερη συμμετοχή), στο Πεκίνο το 2008 με
152, στο Λονδίνο το 2012 με 103 και στο Ρίο
ντε Τζανέιρο το 2016 με 93 αθλητές.
Αρχηγός της ελληνικής αποστολής θα είναι
ο Μιχάλης Φυσεντζίδης και σημαιοφόροι οι
Λευτέρης Πετρούνιας και Αννα Κορακάκη.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΑΘΛΗΜΑ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ
ΣΤΙΒΟΣ (20)
Άνδρες

110 μ. εμπ.: Κώστας Δουβαλίδης
50χλμ. βάδην: Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ
Επί κοντώ: Κώστας Φιλιππίδης
Επί κοντώ: Εμμανουήλ Καραλης
Μήκος: Μίλτος Τεντόγλου
Σφυροβολία: Μιχάλης Αναστασάκης
Σφυροβολία: Χρήστος Φραντζεσκάκης
Τριπλούν: Δημήτρης Τσιάμης
Γυναίκες 100 μ./200 μ.: Ραφαέλα Σπανουδάκη 100 μ. εμπ.: Ελισάβετ Πεσιρίδου Επί κοντώ: Κατερίνα Στεφανίδη Επί
κοντώ: Νικόλ Κυριακοπούλου Επί κοντώ:
Ελένη Πόλακ Τριπλούν: Βούλα Παπαχρήστου Δισκοβολία: Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου Σφυροβολία: Σταματία Σκαρβέλη 20χλμ. βάδην: Αντιγκόνη Ντρισμιώτη 20
χλμ. βάδην: Πένυ Τσινοπούλου 20 χλμ.
βάδην: Κυριακή Φιλτισάκου 400μ.: Ειρήνη
Βασιλείου
ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (13) Εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης ανδρών:
Μανώλης Ζερδεβάς, Κωνσταντίνος Γενηδουνιάς, Δημήτρης Σκουμπάκης, Μάριος
Καπότσης, Γιάννης Φουντούλης, Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Γιώργος Δερβίσης,
Στέλιος Αργυρόπουλος - Κανακάκης, Κωνσταντίνος Μουρίκης, Χριστόδουλος Κολόμβος, Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης, Άγγελος Βλαχόπουλος, Κώστας Γαλανίδης
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (12) Άνδρες Κριστιάν Γκολομέεβ - 50μ ελεύθερο Απόστολος Χρήστου - 100μ ύπτιο, 100μ ελεύθερο Ανδρέας
Βαζαίος - 200μ μεικτή Απόστολος Παπαστάμος - 200/400μ μεικτή Κώστας Εγγλεζάκης - 800μ ελεύθερο Δημήτρης Μάρκος - 800μ ελεύθερο Κρίστιαν Γκολομέεβ,
Απόστολος Χρήστου, Ανδρέας Βαζαίος,
Οδυσσέας Μελαδίνης- 4Χ100μ ελεύθερο

Euro 2020: Καταδίκη από την
UEFA στις ρατσιστικές επιθέσεις
στους παίκτες της Αγγλίας
Μοιραίοι για τους Άγγλους ήταν οι Ράσφορντ, Σάντσο και Σάκα οι οποίοι και
αστόχησαν στα πέναλτι που εκτέλεσαν.
Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα και οι
τρεις ποδοσφαιριστές δέχτηκαν απίστευτη
επίθεση με ρατσιστικά σχόλια στα social
media που διατηρούν.
Μάλιστα, η επίθεση δεν ήταν μόνο από
τους Άγγλους, αλλά και από υποστηρικτές
της Ιταλίας οι οποίοι μπήκαν και εκείνοι στο
χορό της βλακείας.
Άμεση αντίδραση από την Αστυνομία
και την Ομοσπονδία
Τα όσα γράφτηκαν στα social media των
τριών αθλητών θα πάρουν άμεσα το δρόμο
για τη δικαιοσύνη αφού υπήρξε αντίδραση
τόσο από την Αστυνομία, όσο και από την
ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας.
"Γνωρίζουμε για προσβλητικά και ρατσιστικά σχόλια στα social media κατά παικτών
μετά τον τελικό του Euro 2020. Αυτή η κακοποίηση είναι απαράδεκτη, δεν θα γίνει ανεκτή και θα ερευνηθεί" ανέφερε η αστυνομία
σε ανακοίνωσή της.
Από την πλευρά της η Ομοσπονδία ανέφερε: "Η Ομοσπονδία καταδικάζει σθεναρά
όλες τις μορφές διακρίσεων και τρομάζει
από τον ρατσισμό ενάντια σε κάποιους από
τους παίκτες μας.
Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο ξεκάθαροι πως οποιοσδήποτε πίσω από τέτοιες
αηδιαστικές συμπεριφορές δεν είναι ευπρόσδεκτος στο να ακολουθεί την ομάδα.
Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε τους παίκτες που επηρεάζομαι και θα

ζητήσουμε την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία για οποιονδήποτε υπεύθυνο".
Υπενθυμίζουμε ότι σε πρόσφατες ανάλογες περιπτώσεις οι υπαίτιοι των επιθέσεων
βρέθηκαν και αντιμετώπισαν τις ποινές που
προβλέπονται.
Στο πλευρό των παικτών της Εθνικής
Αγγλίας που δέχτηκαν ρατσιστική επίθεση μέσα από τα social media τάχθηκε
η UEFA. Θέση για τις ρατσιστικές επιθέσεις
που δέχτηκαν παίκτες της Εθνικής Αγγλίας
στα social media πήρε η UEFA. Με ανάρτησή της η ευρωπαϊκή ομοσπονδία τόνισε
την καταδίκη της στο συγκεκριμένο συμβάν.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά στην κοινωνία γενικότερα.
«Η UEFA καταδικάζει απόλυτα την αηδιαστική ρατσιστική κακοποίηση εναντίον πολλών παικτών της Αγγλίας στα social media
μετά τον τελικό του Euro, η οποία δεν έχει
θέση στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία.
Στεκόμαστε δίπλα στους παίκτες και στο
αίτημα της αγγλικής ομοσπονδίας για τις
βαρύτερες δυνατές ποινές».

ανδρών Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Κώστας
Μερετσόλιας, Ανδρέας Βαζαίος, Απόστολος
Χρήστου - 4Χ100μ μεικτή ανδρών Άλκης
Κυνηγάκης - ανοιχτή θάλασσα
Γυναίκες Άννα Ντουντουνάκη - 100μ πεταλούδα Απόστολος Χρήστου, Κώστας Μερετσόλιας, Άννα Ντουντουνάκη, Νόρα Δράκου
- 4Χ100μ μεικτή mixed
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ (9) Ομαδικό Μαρία Αλζιγκούζη - Κομινέα, Ελένη
Φραγκάκη, Κρυσταλένια Γιαλαμά, Πηνελόπη Καραμέσιου, Αντριάνα Μισίκεβιτς, Εβελίνα Παπάζογλου, Ευαγγελία Πλατανιώτη,
Γεωργία Βασιλοπούλου, Δανάη Καριώρη.
ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ (8) Ανδρες Βύρωνας Κοκκαλάνης - RSX ανδρών Γιάννης Μιτάκης φιν Παναγιώτης Μάντης, Παύλος Καγιαλής
- 470 ανδρών
Γυναίκες Κατερίνα
Δίβαρη
RSX

γυναικών Βασιλεία Καραχάλιου - ράντιαλ Αριάδνη Παρασκευή Σπανάκη, Αιμιλία
Τσουλφά - 470 γυναικών
ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ (4) Μαρία Κυρίδου, Χριστίνα
Μπούρμπου - δίκωπος Στέφανος Ντούσκος
- σκιφ Αννέτα Κυρίδου - σκιφ
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ (3) Πολυχρόνης Τζωρτζάκης
- ποδηλασία δρόμου Χρήστος Βολικάκης ποδηλασία πίστας Περικλής Ηλίας - ορεινή
ποδηλασία
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ (2) Άννα Κορακάκη - 10μ. και
25μ. αεροβόλο πιστόλι Νίκος Μαυρομάτης
- σκιτ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (2) Στέφανος Τσιτσιπάς απλό, μεικτό Μαρία Σάκκαρη - απλό, μεικτό
ΠΑΛΗ (2) Μαρία Πρεβολαράκη - 53κ Γιωρίκας Πιλίδης - ελευθέρα 65κ.
ΤΖΟΥΝΤΟ (2) Αλέξης Ντανατσίδης 81κ Ελισάβετ Τελτσίδου - 70κ
ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ (1) Ευαγγελία Ψάρρα - ατομικό
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (1) Λευτέρης Πετρούνιας ενόργανη, κρίκους
ΞΙΦΑΣΚΙΑ (1) Δώρα Γκουντούρα - σπάθη
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ (1) Παναγιώτης Γκιώνης - απλό
ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ (1) Φένια Τζέλη - 57 κιλά
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ (1) Θοδωρής Ιακωβίδης
-96κ.

Euro 2020, Ιταλία - Αγγλία
3-2 πεν. (1-1 παρ.)
Η Ιταλία έπειτα από 53 χρόνια κατέκτησε το Euro επικρατώντας 3-2 της
Αγγλίας στα πέναλτι (1-1 κανονική
διάρκεια και παράταση) με ήρωα τον
Τζίτζι Ντοναρούμα να αποκρούει το
πέναλτι του Σακά. Το 2ο τρόπαιο της
σκουάντρα ατζούρα.
Τελικά, it's coming to Rome! Η Ιταλία
είναι η νικήτρια του Euro 2020. Οι
λεγεωνάριοι του Ρομπέρτο Μαντσίνι
ήταν πιο ψύχραιμοι στη διαδικασία
των πέναλτι και επικράτησαν 3-2 της
Αγγλίας και κατέκτησαν το βαρύτιμο
τρόπαιο (1-1 κανονική διάρκεια και
παράταση). Οι ατζούρι κατέκτησαν τον δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας τους, το πρώτο
έπειτα από 53 χρόνια.
Ήρωας ήταν ο Τζίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος απέκρουσε το καθοριστικό πέναλτι του
Σακά, ενώ νωρίτερα είχε αποκρούσει και
του Σάντσο. Φυσικά αμέσως μετά το τέλος
της διαδικασίας όλοι έτρεξαν να αγκαλιάσουν τον 22χρονο πορτιέρε. Η ομάδα του
Σάουθγκεϊτ ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ
στο 2ο λεπτό του παιχνιδιού με τον Λουκ
Σο, ενώ διαχειρίστηκε το προβάδισμά της

μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Στο δεύτερο
μέρος η Ιταλία ανέβασε ρυθμό και βρήκε
τον δρόμο προς την ισοφάριση στο 67ο λεπτό με τον Λεονάρντο Μπονούτσι. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, χωρίς να
αλλάξει κάτι, με τις δύο ομάδες να λύνουν
τις διαφορές τους στα πέναλτι, εκεί που οι
ατζούρι αναδείχθηκαν νικητές. Οι Άγγλοι
παρά την εκπληκτική πορεία τους μέχρι
τον τελικό, άφησαν απογοητευμένο το κοινό τους στο Γουέμπλεϊ, καθώς γι' ακόμη μία
φορά σε μεγάλη διοργάνωση απέτυχαν να
σηκώσουν το τρόπαιο.
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La Bohème – Review of First Live from the Met Telecast in 1977
For the week of July 12 to
18, 2021 The Metropolitan
Opera entertains the opera
lovers of the world with the
streaming, in its words, of the
James
“intense, impassioned operas
Karas
of Giacomo Puccini.” Seven
of them to be exact and there
should not be a dry eye on any couch or
easy chair. The productions run the gamut
from the 1977 staging of La Bohème by
Fabrizio Melano to the 1978 performance
of Tosca directed by Tito Gobbi, to a 1992
presentation of La Fanciulla del West
directed by Giancarlo del Monaco, to more
recent renderings.
A suave Tony Randall tells us that this is a
historic event, the first live broadcast from
Lincoln Centre, the new home of the Met. It
is March 15, 1977.
The production by Fabrizio Melano has an
all star cast and one would be hard put to
complain about the singing. The 41-year-old
Luciano Pavarotti as Rodolfo relishes the
role and sings with authority and splendor.
No notes present any issue for him and

despite his limited acting ability his vocal
performance is marvelous.
Soprano Renata Scotto excelled vocally
as expected and she was superb in
expressing Mimi’s emotional turmoil. She is
exceptionally moving in “Donde lieta uscì”
when she says good-bye to Rodolfo without
resentment. She holds and stresses the
last phrase of the aria “Addio, addio, senza
rancor” to poignant and marvelous pitch.
Soprano Maralin Niska showed that she
could deliver a superb Musetta vocally but
she did not do very well in projecting the
character of the carefree and boisterous
woman. One can blame the director for not
guiding her properly and allowing her to
appear almost wooden.
Rodolfo’s artist friends Marcello (Ingvar
Wixell), Schaunard (Allan Monk) and Colline
(Paul Plishka) had the right chemistry for
their hijinks and sang well.
Melano gave a solid, traditional production.
The set designed by Pier Luigi Pizzi was
simple and quite sparse. The garret is quite
expansive and with very little furniture.
The Café Momus looks good but here, the

5 Έλληνες μαθητές για πρώτη
φορά στην Οικονομική Ολυμπιάδα
Πέντε μαθητές θα εκπροσωπήσουν τη
χώρα μας στο διεθνή διαγωνισμό της Οικονομικής Ολυμπιάδας -και αυτή θα είναι η
πρώτη ελληνική συμμετοχή. Στην Ελληνική
Οικονομική Ολυμπιάδα, που διοργανώθηκε από το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
-Μάρκος Δραγούμης, συμμετείχαν 1.105
μαθητές από 135 Λύκεια της Επικράτειας,
αλλά και σχολεία της ομογένειας. Στον τελικό γύρο αναδείχθηκαν οι κορυφαίοι 5 μαθητές που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα
στο διεθνές σκέλος του διαγωνισμού (www.
economicsolympiad.com) και οι οποίοι, μαζί
με τους επιλαχόντες είναι οι:
- 1η Θέση: Χρήστος Μανεσιώτης, Εκπαιδευτήρια Δούκα
- 2η Θέση: Γιάννης Διακαντώνης, Σχολή
Μωραΐτη
- 3η Θέση: Παύλος Βλατάκης, 6ο ΓΕΛ
Γλυφάδας
- 4η Θέση: Κριστιάν Σέλαρ, 8ο ΓΕΛ
Αθηνών
- 5η Θέση: Κωνσταντένια Καλύβα, ΓΕΛ
Ξυλοκάστρου
Αναπληρωματικοί:

- 6η Θέση: Αλκιβιάδης Ιωάννης Τουτζιαρίδης, Κολλέγιο Αθηνών
- 7η Θέση: Εκερέμ Χένα, 2ο ΓΕΛ Τρίπολης
- 8η Θέση: Δημήτριος Μάριος Καλύβας,
5ο ΓΕΛ Κατερίνης
- 9η Θέση: Δημήτριος Βασιλικιώτης,
Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής
- 10η Θέση: Βίκτωρας Κυρτσούδης, 1ο
Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης "Μανόλης
Ανδρόνικος"
Τους μαθητές και τις μαθήτριες της δεκάδας
βράβευσαν μεταξύ άλλων η Βασιλική Λαζαράκου, πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και ο Κωνσταντίνος Μπήτρος,
γενικός διευθυντής της Inventio Consulting.
Η Οικονομική Ολυμπιάδα διοργανώθηκε με
την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας
και Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου
Εξωτερικών της Ελλάδος για τα σχολεία του
Απόδημου Ελληνισμού, καθώς και την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος.
Το διεθνές σκέλος της Οικονομικής Ολυμπιάδας θα διεξαχθεί στις 16-18 Σεπτεμβρίου.

Ελληνικές διακρίσεις στο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου των Καννών
Συγκεκριμένα, στα βραβεία της Εβδομάδας
Κριτικής, η μικρού μήκους «Brutalia, Εργάσιμες Μέρες» του Μανώλη Μαυρή απέσπασε
το βραβείο Canal+, ενώ η μεγάλου μήκους
ταινία «Feathers» του Omar El Zohairy, μία
διεθνής συμπαραγωγή στην οποία συμμετέχει η ελληνική εταιρεία Heretic (Κωνσταντίνος Κοντοβράκης, Γιώργος Καρναβάς),
κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο Nespresso της
κριτικής επιτροπής.
Παράλληλα, το κινηματογραφικό σχέδιο
μυθοπλασίας μεγάλου μήκους «Cora»
της Εύης Καλογηροπούλου, που παρουσιάστηκε στο L' Atelier της Cinefondation

του Φεστιβάλ, απέσπασε το Prix ArteKino
YouTube - το μοναδικό βραβείο που απονέμεται στο L' Atelier και συνοδεύεται από
το ποσό των 10.000 ευρώ. Το «Cora», το
οποίο εντάχθηκε πρόσφατα σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Κέντρου
Κινηματογράφου, έχει ως παραγωγό την
Αμάντα Λιβανού της Neda Film.
Υπενθυμίζεται, πως πέρυσι η ταινία μικρού
μήκους «Motorway 65» της Ε. Καλογηροπούλου είχε συμμετάσχει στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ των Καννών, διεκδικώντας τον Χρυσό Φοίνικα.

lighting as seen on the film, does not do it
justice.
The production was filmed in 1977 and the
video is problematic compared to what we
have become used to. The lighting designed
by Gil Wechsler has issues too, which may
be because of the filming and not how it
looked in the theatre 44 years ago. The
garret is lit in the centre and we hardly see
the surrounding wall. The same applies to
the third act that takes place at the toll gates
leading into Paris. Limited visibility and scant
props leave much to the imagination.

The production is historic without becoming
a relic. It is nice to see the singers including
conductor James Levine in their prime if not
youth. Most of them are no longer even old
– they are dead.
Melano’s production was performed 38
times in New York and on tour around the
United States, all of them during 1977.
Then it was dropped and La Bohème was
not seen at the Met until December 1981
when Franco Zeffirelli’s production burst on
the scene. With the star power of Teresa
Stratas as Mimi, Jose Carreras as Rodolfo
and Renata Scotto as Musetta, conducted
by James Levine it was huge hit.
And stayed there. La Bohème is the most
produced opera at the Met clocking in at
1344 performances before the pandemic
stopped everything. Zeffirelli’s production is
the most often performed production of the
opera at the Met. How’s that for leading the
pack.
The 1977 Met production of La Bohème by
Giacomo Puccini was streamed on July 13,
2021, by The Metropolitan Opera. For more
information go to www.metopera.org

«Φιλική Εταιρεία. Η Αδελφότητα
πίσω από την Επανάσταση»
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
(ΠΙΟΠ), στο πλαίσιο των Επετειακών Δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς για τα 200
χρόνια από την Επανάσταση του 1821,
παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Φιλική Εταιρεία. Η Αδελφότητα πίσω από την
Επανάσταση» σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη. Πρόκειται για πρωτότυπο κείμενο της
Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρη Ασπρούλη,
το οποίο έχει βασιστεί σε έρευνα των δύο
συγγραφέων-ερευνητών.
Στο δωδέκατο θεατρικό έργο τους, οι δύο
συγγραφείς, συνδυάζοντας ιστορικά γεγονότα με μυθοπλασία, ξετυλίγουν επί σκηνής το μελαγχολικό νήμα από το οποίο
διέπονται οι ζωές των ιδρυτών της Φιλικής
Εταιρείας, από το τρελό και παθιασμένο
όραμα της εθνικής ανεξαρτησίας ως το
σκληρό και μοναχικό βίωμα της προσωπικής προδοσίας.
Η παράσταση, η οποία παρουσιάζεται με
δωρεάν είσοδο για το κοινό, κάνει πρεμιέρα
στις 15 Ιουλίου στο Μουσείο Περιβάλλοντος
Στυμφαλίας. Στη συνέχεια θα περιοδεύσει
στους ανοιχτούς χώρους των Μουσείων
του Δικτύου Μουσείων ΠΙΟΠ, για να καταλήξει τον Σεπτέμβριο στο Ιστορικό Αρχείο
του Ιδρύματος στην Αθήνα. Η παράσταση
θα παρουσιαστεί και εκτός συνόρων, καθώς
έχει προσκληθεί στη Νέα Υόρκη για να ανέβει στο θέατρο THE TANK στο Μανχάταν,
τον Απρίλιο του 2022, για τρεις βραδιές με
αγγλικούς υπέρτιτλους.
NIKOS DANIILIDIS
Το κείμενο της παράστασης κυκλοφορεί
από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και την Κάπα Εκδοτική, σε πρόλογο
του Αν. Καθηγητή του τμήματος Θεατρικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γρηγόρη Ιωαννίδη.
Ιστορικές μελέτες, αναλύσεις, άρθρα και
τεκμήρια με μυθοπλασία
Συνδυάζοντας ιστορικές μελέτες, αναλύσεις, άρθρα και τεκμήρια με μυθοπλασία,
προσθέτοντας θραύσματα του Ρήγα, του

Βαλαωρίτη, του Μπάιρον, του Σεφέρη
και του Ιερολοχίτη Γεωργίου Λασσάνη και
εμπνεόμενο από μουσικές και οπτικές αναφορές της εποχής, το νέο θεατρικό έργο
«Φιλική Εταιρεία. Η Αδελφότητα πίσω από
την Επανάσταση», αναζητά, κάτω από τα
επίσημα ιστορικά αφηγήματα και παράλληλα με το πλούσιο μυστικιστικό πέπλο που
καλύπτει τη δράση της Φιλικής Εταιρείας,
το σιωπηλό ερώτημα που στέκεται μετέωρο πίσω από τις ζωές των ανθρώπων που
την εμπνεύστηκαν. Αναζητά την ανθρώπινη
διάσταση των ιστορικών προσώπων, πίσω
από τα άψυχα κάδρα της συλλογικής μας
μνήμης και των στερεοτυπικών τους αναπαραστάσεων. Αναζητά το πώς γεννάται
μια ηρωική προσωπικότητα, πώς σμιλεύεται μέσα σε έναν άνθρωπο η τεράστια δύναμη που χρειάζεται για να εναντιωθεί στον
δυνάστη του, με κάθε κόστος.

Πρόγραμμα παραστάσεων

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας - 15/7
Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού,
Σπάρτη - 17/7
Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, Δημητσάνα - 19/7
Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.&Σ. Τσαλαπάτα, Βόλος - 24/7
Μουσείο Αργυροτεχνίας, Ιωάννινα - 26/7
Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, Τήνος - 31/7
Μουσείο Μετάξης, Σουφλί- 4/8
Μουσείο Μαστίχας Χίου - 9/8
Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου - 11/8
Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Ταύρος, Αθήνα - 3/9

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ψηφιακό ευρώ: Τι είναι, πώς
θα χρησιμοποιείται
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την Τετάρτη το πράσινο φως για τη δημιουργία
μιας ψηφιακής μορφής του ευρώ τα επόμενα χρόνια.
Ηλεκτρονικό ισοδύναμο των χαρτονομισμάτων και κερμάτων, το ψηφιακό ευρώ θα
αποθηκεύεται σε ηλεκτρονικά πορτοφόλια
που πιθανότατα θα φυλάσσονται από την
ίδια την ΕΚΤ.
Θα είναι η πρώτη φορά που οι πολίτες της
ΕΕ αποκτούν άμεση πρόσβαση σε πόρους
της ΕΚΤ αντί των εμπορικών τραπεζών.
Ας δούμε τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα σύμφωνα με το Reuters.
Τι είναι το ψηφιακό ευρώ;
Θα αποτελεί μέσο πληρωμών όπως τα χαρτονομίσματα ή τα νομίσματα, σε ψηφιακή
όμως μορφή.
Πιθανότατα θα λειτουργεί μέσω λογαριασμού e-banking ή μέσω ψηφιακού πορτοφολιού που θα παραμένει στην ΕΚΤ, αντί
σε εμπορικές τράπεζες όπως οι συμβατικοί
λογαριασμοί.
Η διαφορά αυτή είναι ουσιώδης, δεδομένου
ότι η ΕΚΤ δεν μπορεί να ξεμείνει από ευρώ,
όπως μπορεί δυνητικά να συμβεί στις εμπορικές τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι το ψηφιακό νόμισμα θα είναι εγγενώς ασφαλέστερο.
Μπορώ λοιπόν να μετατρέψω όλες τις οικονομίες μου σε ψηφιακά ευρώ;
Πιθανότατα όχι. Η ΕΚΤ γνωρίζει ότι η ασφάλεια του ψηφιακού πορτοφολιού μπορεί να
αυξήσει τη δημοφιλία του σε βαθμό που
πλήττονται οι εμπορικές τράπεζες. Για το
λόγο αυτό είτε θα θέσει πλαφόν στο ποσό
που μπορεί να διακρατούν οι κάτοχοι, ίσως
γύρω στα 3.000 ευρώ, είτε θα επιβάλει ποινές στα μεγάλα ποσά.
Και τότε ποιο είναι το νόημα του ψηφιακού
ευρώ;
Η ΕΚΤ δεν θέλει να αφήσει τις ψηφιακές
πληρωμές στον ιδιωτικό τομέα, ειδικά αν η
χρήση των φυσικών νομισμάτων μειωθεί,
όπως συμβαίνει ήδη στη Σουηδία.
Η ΕΚΤ έχει εκφράσει επίσης την ανησυχία το για το γεγονός ότι οι μεγαλύτερες
υπηρεσίες πληρωμών στην Ευρωζώνη,
όπως η Visa και η Mastercard, δεν είναι

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ανησυχεί επίσης
για την εμπορική αξιοποίηση των δεδομένων συναλαγών.
Η προσπάθεια για τη δημιουργία ψηφιακού
ευρώ επιταχύνθηκε όταν η Facebook ανακοίνωσε σχέδιο δικού της νομίσματος, μια
δυνητική απειλή για τη βασική δραστηριότητα των τραπεζών.
Και πώς ανοίγει κανείς λογαριασμό στην
ΕΚΤ;
Η ΕΚΤ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι οι εμπορικές τράπεζες και ορισμένες οικονομικές
υπηρεσίες θα μπορούν να εκδίδουν ψηφιακά πορτοφόλια για λογαριασμό της.
Μπορούν να ψηφιακά ευρώ να δαπανηθούν ανώνυμα, όπως το φυσικό χρήμα;
Μόνο αν πρόκειται για μικρές πληρωμές,
πιθανότατα κάτω από περίπου 100 ευρώ.
Η ΕΚΤ θέλει να πετύχει μια ισορροπία ανάμεσα στην ιδιωτικότητα και τη μάχη κατά της
φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Πότε μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ξοδέψουμε τα πρώτα ψηφιακά ευρώ;
Πιθανότατα σε περίπου πέντε χρόνια. Η
ΕΚΤ θα οριστικοποιήσει το σχέδιο εντός
δύο ετών. Στη συνέχεια, το σχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιό
της.
Εφόσον δοθεί το πράσινο φως, η ΕΚΤ θα
χρειαστεί να προχωρήσει σε δοκιμές που
αναμένεται να διαρκέσουν μια τριετία. Θα
χρειαστούν εξάλλου νομοθετικές αλλαγές,
δεδομένου ότι οι συνθήκες της ΕΕ δεν είχαν
προβλέψει τα ψηφιακά νομίσματα.
Θα σταματήσει να υπάρχει το φυσικό
χρήμα;
Η ΕΚΤ επιμένει ότι το ψηφιακό ευρώ είναι
μια συμπληρωματική λύση και όχι εναλλακτική. Τα μετρητά αντιστοιχούσαν στο 79%
όλων των πληρωμών στο σημείο αγοράς
στην ευρωζώνη το 2016.
Ορισμένοι επικριτές του σχεδίου ανησυχούν πάντως ότι η ΕΚΤ μπορεί μια μέρα να
αποσύρει τα μετρητά και να χρησιμοποιήσει
το ψηφιακό ευρώ για να επιβάλλει επιθετικές νομισματικές πολιτικές, όπως η επιβολή
αρνητικών επιτοκίων στις καταθέσεις.

Ηλεκτροκίνηση: Η ΕΕ καταργεί τα οχήματα
εσωτερικής καύσης εντός δύο δεκαετιών
Στο πλαίσιο του φιλόδοξου πακέτου της
για το κλίμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
προτείνει μέτρα που ουσιαστικά θα βάλουν
τέλος στα βενζινοκίνητα και ντιζελοκίνητα
αυτοκίνητα εντός 20 ετών για χάρη της πράσινης ηλεκτροκίνησης.
Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ήδη
ανακοινώσει μεγάλες επενδύσεις για την
υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας, και η ΕΕ
φαίνεται πως θα ανταποκριθεί στις πιέσεις
τους για τη δημιουργία δικτύου φόρτισης.
«Μέχρι το 2040, τα μοντέλα των περισσότερων κατασκευαστών θα είναι ηλεκτρικά
ούτως ή άλλως» επισήμανε στο Reuters o
Νικ Πάρκερ της συμβουλευτικής εταιρείας
AlixPartners, η οποία εκτιμά ότι το διάστημα 2021-25 η παγκόσμια βιομηχανία οχημάτων θα επενδύσει 330 δισεκατομμύρια
δολάρια στον εξηλεκτρισμό.
«Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη θα προσπαθήσει να πιέσει για τη μετάβαση ή θα
αφήσει στις αυτοκινητοβιομηχανίες την

απόφαση να επιλέξουν δρόμο» είπε.
Παραμένει ασαφές αν η πρόταση της Κομισιόν παραθέτει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση των συμβατικών οχημάτων. Σύμφωνα με τις πηγές του
Reuters, η πρόταση περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους για τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου, οι οποίοι θα καθιστούν αδύνατη την πώληση οχημάτων εσωτερικής
καύσης είτε από το 2035 ή από το 2040.
Ασαφές παραμένει το χρονοδιάγραμμα για
τα υβριδικά οχήματα.
Το πακέτο 12 μέτρων που θα παρουσιάσει
η Κομισιόν έχει ως γενικό στόχο τη μείωση συνολικών εκπομπών της ΕΕ κατά 50
με 60 τοις εκατό έως το 2030, συγκριτικά
με τα σημερινά επίπεδα, αντί για μείωση
κατά 37,5% που προβλέπει ο υφιστάμενος
στόχος.
Οι πωλήσεις οχημάτων χαμηλών εκπομπών
αυξήθηκαν πέρυσι στην ΕΕ παρά τη μείωση
των συνολικών πωλήσεων οχημάτων λόγω

Νέο κόμμα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ
Διακόσια ονόματα ετοιμάζουν ένα μετωπικό
σχήμα με τον τίτλο «Αριστερή
Πρωτοβουλία
Διαλόγου και Δράσης» Ποιοι θα συμμετέχουν
Ενα νέο κόμμα προστίθεται στο πολιτικό σκηνικό
και επίσημα από τη Δευτέρα το απόγευμα, αριστερά
του ΣΥΡΙΖΑ και με πολλά
γνώριμα πρόσωπα των κινημάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του πολιτισμού αλλά
και τέως βουλευτές και ευρωβουλευτές.
Για την ακρίβεια μιλάμε για ένα μετωπικό
σχήμα με τον τίτλο Αριστερή Πρωτοβουλία Διαλόγου και Δράσης όπου αποτελεί το
αποτέλεσμα διεργασιών ενός χρόνου πάνω
σε επεξεργασία κοινών θέσεων για τα «επίκαιρα ζητήματα του λαού και της νεολαίας»
όπως λέει στέλεχος της κίνησης που επίσημα θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα το απόγευμα
με μεγάλη εκδήλωση στην Πλατεία Αυδή
και ομιλητές τους πανεπιστημιακούς Κωστή Λαπαβίτσα, Γιάννη
Κουζή, τη μηχανικό Γιώτα Σταθά και
συντονίστρια την υγειονομικό Βιβή
Πασχάλη.
Στόχος είναι η δεξαμενή του αντιμνημονίου, το «Οχι» του δημοψηφίσματος, ένας άστεγος κόσμος
πολιτικά που είτε αποχώρησε το
2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε για καιρό κινείτο σε οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και
αναζητεί πολιτική έκφραση.
Δεν θα είναι πάντως στενό reunion
της Αριστερής Πλατφόρμας που
έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω μνημονίου, κι ένα κομμάτι της συγκρότησε την Λαϊκή Ενότητα. Θα είναι
περισσότερες δυνάμεις και πρόσωπα, 200 ονόματα περίπου, με
στόχο ένα αριστερό ριζοσπαστικό
μέτωπο που θα κατέλθει και εκλογικά όταν στηθούν οι κάλπες και
αξιοποιώντας δύο πράγματα: την
απλή αναλογική και το κενό, αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε οι
συμμετέχοντες.
Εδώ έχει σημασία πως στην εκδήλωση θα
χαιρετίσουν δέκα οργανώσεις της Αριστεράς, με κύρια δύναμη το Αριστερό Ρεύμα
και τη ΛΑΕ που συμμετέχει και στηρίζει το
νέο εγχείρημα.
Ας δούμε όμως μερικά ονόματα που εγγράφονται στη νέα πρωτοβουλία. Πέραν του
τέως βουλευτή Κώστα Λαπαβίτσα και του
πανεπιστημιακού Γιάννη Κουζή, εδώ συναντάμε τον επίσης πανεπιστημιακό Δημήτρη
Καλτσώνη.
Τέως υπουργοί όπως ο Δημήτρης Στρατούλης και ο Κώστας Ησυχος. Ο τέως
ευρωβουλευτής Νίκος Χουντής. Οι τέως
βουλευτές Στάθης Λεουτσάκος, Κώστας

Δελημήτρος, Βαγγέλης Διαμαντόπουλος,
Ηλίας Ιωαννίδης και οι
τέως βουλεύτριες Λίτσα Αμανατίδου, Μαρία Μπόλαρη και Ιωάννα Γαϊτάνη.
Τα ιστορικά στελέχη
της Αριστεράς, όπως
ο
αντιδικτατορικός
αγωνιστής Θανάσης
Σκαμνάκης αλλά και ο Κώστας Μάρκου
και ο δικηγόρος Δημήτρης Σαραφιανός. Οι
συνδικαλιστές Αλέκος Καλύβης, Γρηγόρης
Καλομοίρης και Δέσποινα Σπανού ανάμεσα
σε άλλους.
Στελέχη από κινήματα για τους πλειστηριασμούς όπως η Τόνια Αικατερίνη, δημοσιογράφοι όπως ο Αντώνης Νταβανέλος και ο
Αρης Χατζηστεφάνου.
Ξεχωρίζει επίσης από το κίνημα των αυτοδιοικητικών ο τέως δήμαρχος Ελληνικού
Χρήστος Κορτζίδης αλλά και η περιφεριακή
σύμβουλος Αττικής Μαριάννα
Τσίχλη. Πρόσωπα του πολιτισμού όπως η Μάνια Παπαδημητρίου, ο Κυριάκος Κατζουράκης
και η Κάτια Γέρου.
Πολλά τέως στελέχη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ δίνουν το παρών
αλλά και συμμετέχουν, στηρίζουν, ή παρακολουθούν οι οργανώσεις: Αναμέτρηση, ΑΡΑΝ,
ΑΡΑΣ, Αριστερό Ρεύμα, ΔΕΑ,
Παρέμβαση, Συνάντηση, Σύγχρονο Κομμουνιστικό Σχέδιο και
ο Συντονισμός Κομμουνιστικών
Δυνάμεων.
Το κείμενο επίσης υπογράφει
ο εργαζόμενος σε τεχνική εταιρεία Αλέκος Χαλβατζής (γιος του
ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ
Σπύρου Χαλβατζή) ενώ στην εκδήλωση θα παραστεί – χωρίς να
υπογράφει το κείμενο – η Νάντια
Βαλαβάνη.
«Τι χρειάζεται να κάνουμε; Η
αγωνία είναι μεγαλύτερη λόγω
και της εμπειρίας του πρόσφατου παρελθόντος, την τραγική κατάληξη
της «αριστερής» κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
η οποία εξαέρωσε την ελπίδα στις Βρυξέλλες. Η αντιπολίτευση που ασκεί σήμερα,
δείχνει ότι έχει προσχωρήσει αμετάκλητα
στον κύκλο του συστήματος εξουσίας. Από
την άλλη πλευρά ο στενός κομματισμός ή οι
χαρισματικοί ηγέτες δεν μπορεί να δώσουν
απαντήσεις στα ασφυκτικά ερωτήματα»,
αναφέρει η διακήρυξη της νέας κίνησης.
Ο Λαφαζάνης. Σύμφωνα με πληροφορίες
δεν συμμετέχει ο Παναγιώτης Λαφαζάνης
που ακολουθεί τον δικό του δρόμο μέσω του
ιστότοπου της iskra, ενώ δεν υπάρχει διάλογος ή κάποια είδους διεργασία με τη Ζωή
Κωνσταντοπούλου ή τον Γιάνη Βαρουφάκη.

της πανδημίας. Ένα στα εννέα οχήματα
που πωλήθηκαν το 2021 ήταν ηλεκτρικό ή
υβριδικό.
Ο πλήρης εξηλεκτρισμός δείχνει πάντως
να απέχει αρκετά χρόνια. Το κόστος των
ηλεκτροκίνητων μοντέλων είναι υψηλότερο
και πολλοί οδηγοί αποθαρρύνονται από το
λεγόμενο «άγχος αυτονομίας» λόγω της έλλειψης σημείων φόρτισης.
Οι κατασκευαστές έχουν στείλει το μήνυμα
ότι θα αποδεχτούν αυστηρότερους στόχους

για τις εκπομπές μόνο εφόσον υπάρχουν
μεγάλες δημόσιες υποδομές σε φορτιστές.
Το μήνυμά τους φαίνεται πως έχει ληφθεί
υπόψη, εκτιμά το Reuters.
Για το λόγο αυτό η Κομισιόν αναμένεται να
προτείνει νομοθετική πρωτοβουλία που
θα υποχρεώνει τις χώρες-μέλη να εγκαθιστούν σημεία φόρτισης ανά έναν συγκεκριμένο αριθμό χιλιομέτρων σε κεντρικούς
αυτοκινητόδρομους.
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Μία ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ πού εἶναι σάν νά µήν ὑπάρχει!
Τοῦ Παναγιώτη Σηµάτη
Ἡ μεγάλη αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στὴν
περίοδο τοῦ κορονωϊοῦ εἶναι σὰν νὰ μὴν
ὑπάρχει. Οὐδεὶς ἐπίσκοπος στὶς τελευταῖες Ἐγκυκλίους ἀναφέρεται στὸν Οἰκουμενισμό,
ἐλάχιστοι ἱερεῖς τολμοῦν νὰ
ἀναφέρουν κάτι γιὰ τὴν αἵρεση καὶ ὁ λαός,
ἀποίμαντος, μπερδεύει τὸν Οἰκουμενισμὸ
μὲ τὸν κομμουνισμό, κατὰ τὴν μαρτυρία
ἐπισκόπου. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ
γνωρίζουν, λίγοι ἀντιμετωπίζουν τὸν Οἰκουμενισμὸ ὡς αἵρεση ποὺ μολύνει τὶς ψυχὲς
καὶ ἀλλοιώνει τὰ κριτήρια καὶ τὴν ὀρθόδοξη
αὐτοσυνειδησία, και λιγότεροι ἐφαρμόζουν
τὴν διδασκαλία καὶ τὸ παράδειγμα τῶν Ἁγίων Πατέρων. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἡ πρώτη αἵρεση στὴν ἱστορία
ποὺ δὲν ξεπήδησε ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς
Ἐκκλησίας, ἀπὸ ἕναν ἱερωμένο ἢ τὴν ὁμάδα του, ἀλλὰ προετοιμάστηκε ἐπὶ δεκαετίες
ἀπὸ ἐξωγενεῖς παράγοντες (τὴν Μασωνία,
τὸν Σιωνισμό, τὸν Παπισμό, τὸν Προτεσταντισμό), οἱ ὁποῖοι κατάφεραν νὰ ἐλέγξουν
στὴν ἀρχὴ μέρος τῆς ἡγεσίας τῆς Ἐκκλησίας. .Ὁ ἐπισκοποκεντρισμὸς καὶ ἡ ὑπακοὴ σὲ
τέτοιους ποιμένες, προδότες τῆς Ἐκκλησίας
-μὲ τὴν συμπορευομένη ἐκκοσμίκευση καὶ
τὴν ἀδιαφορία τῶν πιστῶν προετοίμασε τὸ
κλίμα, ὥστε πλέον ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας
νὰ “ἅγεται καὶ φέρεται” καὶ νὰ καθοδηγεῖται
‒ἄλλοτε ὑπογείως, ἄλλοτε φανερῶς‒ ἀπὸ
ἐξωγενεῖς παράγοντες. Αὐτὴ τὴν ὁμηρία
τῶν Ἐπισκόπων, μὲ ἔκπληξη διαπίστωσε
μεγάλο μέρος τῶν πιστῶν στὶς μέρες μας
μὲ τὸ κλείσιμο τῶν Ναῶν καὶ τὴν ἀμφισβήτηση ἀκόμα καὶ τῆς Θ. Κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ
τὴν δειλία ποὺ ἐπεδείχθη ἀπὸ ποιμένες καὶ
ποιμαινομένους.
Δυστυχῶς, ὅμως, ὁ λαὸς ἔχει ὑποστεῖ
τόση προπαγάνδα κι ἔχει μείνει ἀκατήχητος σὲ τέτοιο βαθμό, ὥστε ἀκόμα καὶ
σήμερα δὲν συνδέει τὴν κατάντια τῶν
ρασοφόρων μὲ τὴν διαβρωτικὴ δράση
τῶν Οἰκουμενιστῶν. Κι ἔτσι οἱ Οἰκουμενιστὲς συνεχίζουν ἀνενόχλητοι τὸ διαλυτικὸ τῆς Ἐκκλησίας ἔργο τους.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ
στὰ λάθη τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν ποὺ
ἐπέτρεψαν στὸν Οἰκουμενισμὸ νὰ φτάσει
μέχρι καὶ τὴν συγκρότηση Συνόδου στὴν
Κρήτη, διὰ τῆς ὁποίας ἔδωσαν Συνοδικὴ
ἔγκριση καὶ δικαίωση στὴν αἵρεσή τους.
Οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ξεκίνησαν μὲ δυνατὴ
παρουσία μετὰ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Παύλου Ἰωάννη στὴν Ἀθήνα. Ἡ ἐπίσκεψη αὐτὴ
φάνηκε πὼς ξύπνησε τοὺς Ὀρθοδόξους,
ὅπως ἀπέδειξε ἡ συσπείρωση τῶν πιστῶν
καὶ ἡ ἐκ μέρους ἑκατοντάδων ἱερωμένων καὶ
μοναχῶν ἀνάληψη πρωτοβουλιῶν (καθὼς
ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία οὐσιαστικὰ ἀποδέχτηκε τὰ ἀνοίγματα αὐτὰ πρὸς τὸν Οἰκουμενισμό) γιὰ τὴν καταδίκη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ὑπενθύμισαν ὅτι οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας
μας σὲ παρόμοιες περιπτώσεις ἐμφανίσεως τῶν αἱρέσεων, διατύπωναν τὴν ὀρθόδοξη διδασκαλία, ποὺ οἱ αἱρετικοὶ ἀλλοίωναν,
καὶ διαχώριζαν τὴν θέση ἀπὸ τοὺς ἐκείνους
τοὺς ἐπισκόπους ποὺ αἱρέτιζαν.
Δυστυχῶς ὅμως τότε ἄρχισε νὰ φαίνεται ἡ
φθορὰ ποὺ εἶχε ὑποστεῖ ἡ συνείδηση τῶν
Ὀρθοδόξων ἀπὸ τὶς ἐπὶ δεκαετίες πρακτικὲς καὶ διδασκαλίες ποὺ ἔντεχνα εἶχαν
ὑποβάλει οἱ Οἰκουμενιστές. Ἔτσι ἄρχισαν
νὰ ἐμφανίζονται ἀπὸ πιστούς, ποὺ ἀνῆκαν

στὸ χῶρο τῶν ἀντι Οἰκουμενιστῶν,
κάποιες διαφοροποιήσεις ὡς πρὸς
τὴν μορφὴ τοῦ ἀγῶνος ἢ τὴν δογματική/ ἐκκλησιολογικὴ τοποθέτηση ἔναντι τῶν Οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖες δυσκόλευαν ἢ καὶ ματαίωναν τὸν ἀγώνα.
Μία μερίδα τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν
θεώρησε ὅτι γιὰ νὰ προχωρήσουν
σὲ διακοπὴ μνημοσύνου ἀπὸ τοὺς
Οἰκουμενιστές, πρέπει νὰ εἶναι πολλοὶ καὶ νὰ ἔχουν ἐπικεφαλὴς ἐπίσκοπο. Ἄλλοι τόνιζαν ὅτι πρέπει νὰ μὴν
προχωρήσουμε σὲ ἀκραῖες ἐνέργειες, ἀλλὰ
νὰ ἐνημερώνουμε πρὸς τὸ παρὸν τὸν λαὸ
καὶ νὰ κάνουμε οἰκονομία «ἄχρι καιροῦ»,
χωρὶς νὰ ὁρίζουν πότε τελειώνει ὁ καιρὸς
τῆς ἐνημέρωσης καὶ τῆς Οἰκονομίας. Ἄλλοι
ἔλεγαν ὅτι ἡ
διακοπὴ κοινωνίας εἶναι σχίσμα. Κάποιοι
δυσκόλεψαν ἀκόμα περισσότερο τὰ πράγματα, ἔστρεψαν τὴν προσοχή τους στοὺς
Παλαιοημερολογίτες καὶ ἔλεγαν ὅτι πρέπει
νὰ ἑνωθοῦμε μαζί τους, χωρὶς αὐτοὶ νὰ ἀποκηρύξουν τὸ σχίσμα. Κάποιοι δίδασκαν ὅτι
ὄχι μόνο πρέπει νὰ διακόψουμε τὸ μνημόσυνο τὼν Οἰκουμενιστῶν, ἀλλὰ νὰ διακηρύξουμε ὅτι αὐτοὶ δὲν ἔχουν μυστήρια, ἔστω
κι ἂν δὲν καταδικάστηκαν ἀπὸ Σύνοδο.
Κάποιοι, τέλος, θεώρησαν ὅτι αὐτοὶ πρέπει
νὰ ἔχουν τὴν ἀρχηγία τοῦ ἀγῶνος καὶ στὸ
σημεῖο αὐτὸ ὑπῆρξαν συγκρούσεις μεταξὺ
ἀγωνιστῶν, φανερὲς ἢ ὑπόγειες.
Ὅλα αὐτὰ γέμισαν ἀπογοήτευση τοὺς πιστοὺς ποὺ πῆραν μέρος στοὺς ἀγῶνες,
ἀλλὰ καὶ ἱερωμένους ποὺ ἤθελαν νὰ ἀγωνιστοῦν, ἀλλὰ πρόσμεναν τὴν ἑνοποίηση
τῶν προσπαθειῶν καὶ ἀντὶ ἑνότητος ἔβλεπαν ἀντιπαραθέσεις. Καὶ ἀπογοητευμένοι
ἔμειναν στὴν ἄκρη τους, συνέχισαν νὰ
κοινωνοῦν μὲ τὴν αἵρεση ἢ ἐντάχθηκαν σὲ
μερίδες τῶν Γ.Ο.Χ.
Κάπως ἔτσι νομίζουμε πὼς ἔχουν τὰ πράγματα, καὶ γι’ αὐτὸ ὁ ἀγώνας δὲν εὐωδόθηκε. Ὅμως ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
εἶναι ἐδῶ καὶ ὅσοι ἔχουμε διαβάσει τὰ κείμενα τῶν Πατέρων, δὲν μποροῦμε νὰ ἡσυχάσουμε καὶ νὰ ἐγκαταλείψουμε τὸν ἀγώνα,
ἀσχέτως μὲ τὸ πόσοι καὶ ποιοί συμμετέχουν
σ’ αὐτόν. Καὶ μακάρι, ὅσοι ἔχουν τὶς γνώσεις, τὶς ἐκκλησιαστικὲς θέσεις, τὸ κύρος νὰ
θελήσουν νὰ κάνουν μιὰ πρόσκληση, ὅσο
εἶναι ἀκόμα καιρός, ὥστε ἑνωμένοι ὅλοι καὶ
ἀφήνοντας ἔξω τὰ δεύτερα, νὰ ἀγωνιστοῦμε
γιὰ τὴν Πίστη μας.
Στὴ συνέχεια θὰ παρουσιάσουμε κάποια
ἁγιοπατερικὰ κείμενα, τὰ ὁποῖα μᾶς διδάσκουν τὸ δέον γενέσθαι στὴν περίοδο
αὐτὴ ποὺ ἡ Ἐκκλησία δοκιμάζεται. Κείμενα ποὺ βοηθοῦν νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸν
πραγματικὸ κίνδυνο ἐκ τῆς αἱρέσεως τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ. Ἐλπίζουμε, ὅσοι ἔχουν
ἐγκλωβιστεῖ σὲ ἐπισκοποκεντρικὲς θεωρίες, νὰ μὴν προσπεράσουν τὰ κείμενα αὐτὰ
ἀβασάνιστα, νὰ τὰ ἐξετάσουν κάτω ἀπὸ τὶς
νέες συνθῆκες ποὺ ἔχουν διαμορφωθεῖ.
Γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς:
«Φύγωμεν οὖν τοὺς τὰς πατρικάς ἐξηγήσεις μὴ παραδεχομένους ἀλλὰ παρ’ ἑαυτῶν
πειρωμένους εἰσάγειν τὰ ἐναντία· …καὶ
φύγωμεν μᾶλλον ἢ φεύγει τις ἀπὸ ὄφεως.
Ὁ μὲν γὰρ ἐνδακὼν τὸ σῶμα θανατοῖ πρόσκαιρα, τῆς ἀθανάτου ψυχῆς χωρίσας· οἱ
δὲ τῆς ψυχῆς αὐτῆς λαβόμενοι τοῖς ὀδοῦσι

χωρίζουσιν αὐτὴν τοῦ Θεοῦ, ὅπερ ἐστὶ θάνατος αἰώνιος τῆς ἀθανάτου ψυχῆς. Φεύγωμεν οὖν τοὺς τοιούτους πάσῃ δυνάμει,
καὶ προσφεύγωμεν τοῖς ὑποτιθεμένοις τὰ
εὐσεβῆ καὶ σωτήρια, ὡς συνάδοντα ταῖς
πατρικαῖς παραδόσεσι» (Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Παλαμᾶς, ΕΠΕ, 10,356).
Ἀλήθεια, πόσο ξεκάθαρη εἶναι ἡ διδασκαλία
τοῦ Ἁγίου! Νὰ φύγουμε μακριά, λέγει, ἀπὸ
ὅσους δὲν δέχονται ἀκέραια ‒καὶ ὡς ἐκ τούτου διαστρέφουν‒ τὴν πίστη τῶν Πατέρων.
Ἀκριβῶς δηλαδὴ αὐτὸ ποὺ κάνουν δεκαετίες οἱ Οἰκουμενιστές. Κι ὄχι μόνο νὰ φεύγουμε μακριά τους, ἀλλὰ νὰ φεύγουμε μὲ φόβο,
καὶ νὰ φεύγουμε μὲ ὅλη μας τὴν δύναμη,
ὅπως ἀπομακρυνόμαστε ὅταν ἀντικρίσουμε φίδι, μήπως ἐπηρεαστοῦμε ἀπὸ τὴν διδασκαλία τους καὶ χάσουμε τὴν ψυχή μας.
Πόσο ἀντίθετη εἶναι αὐτὴ ἡ διδασκαλία μὲ
τὴ διδασκαλία καὶ τὴν στάση τῶν συγχρόνων ἐπισκόπων, ἱερέων καὶ γενικὰ ὅσων
κοινωνοῦν μὲ τοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ μᾶς
προτρέπουν νὰ κάνουμε τὸ ἴδιο, γιατὶ τάχα
θὰ κάνουμε σχίσμα ἂν ἀπομακρυνθοῦμε
ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές!
Ἡ αἵρεση δὲν εἶναι κάτι ποὺ μποροῦμε νὰ
τὸ ἀντιπαρέλθουμε, ἐνδιαφερόμενοι ΜΟΝΟ
γιὰ τὴν θεραπεία τῶν παθῶν, τὴν προσευχὴ
καὶ τὴν ἀτομικὴ σωτηρία μας, διότι αὐτὴ κατορθώνεται μόνο μέσα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη
Πίστη. Κι ὅταν ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη ἀλλοιώνεται, ἔστω καὶ ἐλάχιστα (πόσο μᾶλλον
ἂν ἀλλοιώνεται συστηματικὰ καὶ πολυχρόνια)· ὅταν ἀφήνεται νὰ μολύνεται ἀπὸ τὶς
κακόδοξες διδασκαλίες καὶ πρακτικές, τὰ
φρικτὰ ἀκούσματα καὶ θεάματα τῶν συνευρισκομένων σὲ συμπροσευχὲς μελῶν τῶν
«ἀδελφῶν» Ἐκκλησιῶν· ὅταν, τέλος, ἀλλοιώνεται ἐπισήμως τὸ Δόγμα περὶ «Μίας»
Ἐκκλησίας, τὸ Δόγμα περὶ τῆς ἐν Χριστῷ
σωτηρίας ποὺ μόνο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
παρέχει, τότε ὑποβαθμίζεται
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ὅταν, λοιπόν, δὲν ἀκολουθοῦμε τοὺς Πατέρες ποὺ διδάσκουν τὴν
ἄμεση ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς,
πόσο ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὴ σωτηρία μας;
Ἀκολουθεῖ ἕνα σημαντικὸ κείμενο ἀπὸ τὰς
«ΔΙΑΤΑΓΑΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ»,
ὅπου ἐκτὸς τῶν ἄλλων τονίζεται ἰδιαιτέρως
ὁ μολυσμὸς ἐκ τῶν αἱρετικῶν:
«Εἰ μὴ δυνατὸν ἐν ἐκκλησίᾳ προϊέναι διὰ
τοὺς ἀπίστους, κατ' οἶκον συνάξεις, ὦ
ἐπίσκοπε, ἵνα μὴ εἰσέρχηται εὐσεβὴς εἰς
ἐκκλησίαν ἀσεβῶν· οὐχ ὁ τόπος γὰρ τὸν
ἄνθρωπον ἁγιάζει, ἀλλ' ὁ ἄνθρωπος τὸν
τόπον. Ἐὰν δὲ ἀσεβεῖς κατέχωσιν τὸν τόπον,
φευκτέος ἔστω σοι διὰ τὸ βεβηλῶσθαι ὑπ'
αὐτῶν· ὡς γὰρ οἱ ὅσιοι ἱερεῖς ἁγιάζουσιν,
οὕτως οἱ ἐναγεῖς μιαίνουσιν. Εἰ δὲ μήτε ἐν
οἴκῳ ἅμα μήτε ἐν ἐκκλησίᾳ συναθροισθῆναι
δυνατόν, ἕκαστος παρ' ἑαυτῷ ψαλλέτω,
ἀναγινωσκέτω, προσευχέσθω, ἢ καὶ ἅμα
δύο ἢ τρεῖς· “Ὅπου γὰρ ἂν ὦσι, φησὶν ὁ

Κύριος, δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι ἐν τῷ
ὀνόματί μου, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν”.
Πιστὸς μετὰ κατηχουμένου μήτε κατ'
οἶκον προσευχέσθω· οὐ γὰρ δίκαιον
τὸν μεμυημένον μετὰ τοῦ ἀμυήτου
συμμολύνεσθαι. Εὐσεβὴς μετὰ αἱρετικοῦ μήτε κατ' οἶκον συμπροσευχέσθω·
“Τίς γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;”.
Πιστὸς ἢ πιστὴ δούλοις συναφθέντες
ἢ ἀφιστάσθωσαν ἢ ἀποβαλλέσθωσαν». (ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΔΙΑ ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ.
Καὶ ὁ ἅγ. Ἐφραὶμ ὁ Σύρος:
«Μηδέποτε συμφιλιάσῃς μετὰ αἱρετικῶν.
Μὴ συμφάγῃς, μὴ συμπίῃς, μὴ συνοδοιπορήσῃς. Μὴ εἰσέλθῃς εἰς οἶκον αὐτῶν,
μηδὲ εἰς ἐκκλησίαν· πάντα γὰρ ὅσα εἰσίν,
ἀκάθαρτα εἰσίν, καθὼς λέγει ὁ Παῦλος, ὅτι
τοῖς μεμιασμένοις καὶ ἀπίστοις οὐδὲν καθαρόν, ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ ἡ
συνείδησις. Ἀσφαλίζου οὖν τὴν ψυχήν σου,
ἀγαπητέ. Μὴ συμφιλιάζῃς αἱρετικοῖς, ἵνα μὴ
συγκοινωνήσῃς τῇ κοινωνίᾳ αὐτῶν· ὅτι γάρ,
καθὼς εἶπεν ὁ Κύριος, οὐκ ἔχουσιν ἄφεσιν
ἁμαρτιῶν, οὐδὲ ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, οὐδὲ ἐν τῷ
μέλλοντι· δηλονότι οὐδὲ οἱ συμμιαινόμενοι
αὐτοῖς· ἕκαστος γὰρ θερίσει ὃ ἔσπειρε»
(Περὶ μετανοίας καὶ κατανύξεως).
Ὁ Μ. Βασίλειος κάνει μιὰ οὐσιαστικὴ διάκριση, ποὺ οἱ διάφοροι «Γέροντες» ποὺ συμπλέουν μὲ τὸν Οἰκουμενισμὸ τὴν κρύβουν.
Γράφει πὼς ἡ μεγαλύτερη βλάβη προέρχεται ὄχι τόσο ἀπὸ κάποιες ἁμαρτίες ἠθικῆς
ὑφῆς, ὅσο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τῆς αἱρέσεως,
τῆς κατὰ πρόσωπον δηλαδὴ ἐναντιώσεως
πρὸς τὸν Θεὸν τῶν κακοδοξούντων: «Εἰ
δὲ ἐπὶ τῶν ἐν τοῖς ἠθικοῖς σφαλλομένων
τοσαύτη ἐστὶν ἡ βλάβη, τί χρὴ λέγειν περὶ
τῶν περὶ Θεοῦ κακοδοξούντων, οὓς ἡ κακοδοξία οὐδὲ ἐν τοῖς ἄλλοις ὑγιαίνειν ἐᾷ,
παραδιδομένους ἅπαξ δι' αὐτὴν τοῖς τῆς
ἀτιμίας πάθεσιν;» (Μ. Βασιλείου, Ὅροι κατ’
Ἐπιτομήν, Ἐρώτησις κʹ).
Ὅπως λοιπόν, οἱ ψυχικὰ μολυσμένοι μᾶς
ἐπηρεάζουν καὶ μᾶς μολύνουν, ἔτσι καὶ οἱ
ψυχικὰ ὑγιεῖς, οἱ κατὰ Θεὸν πορευόμενοι καὶ
τὶς Ἐντολὲς τηροῦντες, οἱ ἅγιοι, μᾶς παιδαγωγοῦν, μᾶς καθοδηγοῦν καὶ μᾶς ἁγιάζουν,
ὅπως στὸ βίο ἄλλου ἁγίου διαβάζουμε: «Εἰ
δέ τις σχήματι ἢ λόγοις τὸν Χριστὸν φιλοσοφεῖ, μὴ προσέχετε αὐτῷ. …Εἴ τις εὑρεθῇ
πόθῳ τὰς ἐντολὰς τοῦ Χριστοῦ ἐργαζόμενος καὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ συμφωνῇ τοῖς ἀγαθοῖς αὐτοῦ λόγοις, πάντοτε ἔχων καρδίαν
συντετριμμένην κατευτελίζει ἑαυτὸν νυκτὸς
καὶ ἡμέρας. Καὶ ὁ τοιαῦτα ποιῶν, οὗτος ἐν
ἀληθείᾳ στήκει, καὶ τῷ τοιούτῳ προσκολληθήσεσθε καὶ ὡς πατέρα καὶ διδάσκαλον
καὶ ἀδελφόν …ἑαυτοῖς προσλαμβανώμεθα… Ὁ γὰρ κολλώμενος ἁγίοις ἁγιασθήσεται. Καὶ πάλιν· “Μετὰ ἀνδρὸς θυμώδους μὴ
συναυλίζου, μήποτε μάθῃς τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ
καὶ λάβῃς βρόχους τῇ ψυχῇ σου”· “φθείρουσι γὰρ ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί”. Ἐὰν
δὲ προσκολλᾶσαι, τῷ ἀγαθῷ καὶ συνετῷ
προσκολλοῦ» (Callinicus Biogr., ΒΙΟΣ ΤΟΥ
ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΥΠΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ
ΡΟΥΦΙΝΙΑΝΑΙΣ).
Ἄλλη μιὰ παράμετρο τῆς κοινωνίας μας μὲ
τοὺς αἱρετικοὺς μᾶς τονίζει ὁ Μ. Βασίλειος.
Λέγει ὅτι ὁ συμφυρμὸς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς
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«Μανθανέτωσαν και οι ημέτεροι καλών έργων προΐστασθε εις τας
αναγκαίας χρείας»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ (Προς Τίτον, κεφ. 3:8-15)

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η πατρική καρδιά του αποστόλου Παύλου
με πολλή τρυφερότητα δίνει συμβουλές στο
πνευματικό του παιδί Τίτο. Τον έχει εγκαταστήσει επίσκοπο Κρήτης. Είναι νέος αλλά ζηλωτής και πιστός μαθητής, που ακολουθεί τα
ίχνη του μεγάλου δασκάλου.
Γι’ αυτό και του δίνει συμβουλές και κατευθύνσεις στην επιστολή που του γράφει, για να
εξασκήσει το έργο του με επιτυχία.
Ας ακούσουμε λοιπόν κι ας μελετήσουμε μια
σπουδαία συμβουλή που του δίνει: «Μανθανέτωσαν εις τας αναγκαίας και οι ημέτεροι
καλών έργων προΐστασθαι εις τας αναγκαίας
χρείας». Ας μάθουν, δηλαδή, κι ας φροντίζουν οι δικοί μας πιστοί, να πρωτοστατούν με
ζήλο και προθυμία στα καλά έργα, προ παντός στις επείγουσες ανάγκες των αδελφών.
Βασικό χαρακτηριστικό του Χριστιανού,
όπως παραγγέλλει ο Απόστολος του Χριστού, είναι να πρωταγωνιστεί στα καλά
έργα. Να απέχει από διαμάχες και ανόητες
συζητήσεις. Έτσι ο Απόστολός μας, μας δίνει
μια θεολογική θεμελίωση της χριστιανικής

πρακτικής ζωής και μας προσδιορίζει τη σημασία της αγαθοεργίας.
Χριστιανός χωρίς καλά έργα δεν μπορεί να
υπάρχει, ούτε σαν έκφραση, ούτε σαν πραγματικότητα. Κι όχι μόνο να κάνει δύο τρία
καλά έργα μόνος του και όπως νομίζει, αλλά
να είναι πρωταγωνιστής καλών έργων. Δύο
φορές χρησιμοποιεί ο Παύλος στο αποστολικό μας ανάγνωσμα το «προΐστασθαι».
Ο άγιος Ιάκωβος στην επιστολή του προβάλλει την αναγκαιότητα των καλών έργων, σαν
καρπό του δένδρου της πίστης, που απλώνει
τα κλωνάρια του μέσα στη ζωή. Είναι αποτέλεσμα της ζωντανής πίστης, η ανθοφορία και
η καρποφορία σε όλους τους τομείς της ζωής
μας. Γι’ αυτό και τονίζει: «η πίστις εάν μη έργα
έχει νεκρά εστι καθ’ εαυτήν» (Ιακ. 2:17). Διότι με τα έργα της αγάπης ολοκληρώνεται και
γίνεται «άρτιος ο του Θεού άνθρωπος προς
παν έργον του Θεού εξηρτισμένος» (Β΄Τιμ.
3:17).
Στην επιστολή του Ιακώβου αναφέρεται και
ένα ωραίο παράδειγμα: «Αν ένας αδελφός

Χριστιανός ή αδελφή Χριστιανή είναι γυμνοί,
στερούνται δε της αναγκαίας τροφής, τους
πει δε ένας από σας πηγαίνετε στο καλό.
Ζεσταθήτε και χορτασθήτε. Δεν τους δώσετε
όμως και τα αναγκαία πράγματα για την συντήρησή τους. Τότε τι ωφελεί ο λόγος αυτός;»
Προσθέτει δε πιο κάτω: «Ούτε πίστη αληθινή
και τέλεια αρετή μπορεί να κατορθωθεί χωρίς
πίστη». Η πίστη είναι κάτι που δεν φαίνεται,
παρά μόνον όταν κινηθεί και φέρει αγαθά
αποτελέσματα. Και καταλήγει ο Άγιος Ιάκωβος «Όπως το σώμα χωρίς ψυχή είναι νεκρό,
έτσι και η πίστη χωρίς τα έργα της αρετής
δεν είναι πίστη ζωντανή, αλλά νεκρή» (Ιακ.
2:18-26).
Στη σημερινή περικοπή ο Απόστολος Παύλος, τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη των ομαδικών καλών έργων, στα οποία οι Χριστιανοί
πρέπει να παίζουν τον πρώτο ρόλο. Να είναι
πρωταγωνιστές καλών έργων. Να εξασκούν
πρόνοια αγάπης για τους «ελάχιστους αδελφούς» του Χριστού μας. Να ερευνούν με σύνεση και να ανακαλύπτουν την κρυφή φτώχεια, με συνεργεία αδελφών συνεργατών.
Τέτοιους εκλεκτούς συνεργάτες είχε και ο
Απόστολος Παύλος. Τους αναφέρει με πολλή αγάπη και στην επιστολή του αυτή και
σε άλλες του επιστολές. Εδώ αναφέρει τον
Αρτεμάν, τον Τυχικόν, τον Ζηνάν τον νομικόν
και τον Απολλώ. Αυτούς έπρεπε ο Τίτος να
τους περιποιηθεί με επιμέλεια και να τους
τιμήσει σπουδαία, διότι ήσαν πολύτιμοι συνεργοί στο ιεραποστολικό έργο της εκκλησίας. Ήσαν κι αυτοί προϊστάμενοι καλών έργων, τύπος και υπόδειγμα για τους πιστούς.

Πρωτοστατούσαν στο ιερό έργο της διάδοσης του Ευαγγελίου και της πνευματικής οικοδομής των πιστών, αλλά και σε έργα προνοίας και φιλανθρωπίας.
Δεν πρέπει λοιπόν να φροντίζουμε μόνον
στην εκτέλεση μερικών τυπικών θρησκευτικών καθηκόντων. Ούτε μόνον να δίνουμε
συμβουλές και να κάνουμε διδασκαλίες. Ο
κόσμος ζητάει έμπρακτη αρετή. Και ο Απόστολος ζητάει από εμάς την πρωτοβουλία και
πρωτοπορία στα καλά έργα, μέσα στην ιεραποστολική προσπάθεια που κάνουμε στην
κοινωνία που ζούμε, στο χωριό ή στην πόλη.
Υπάρχουν καλές και πρόθυμες ψυχές γύρω
μας, που περιμένουν κάποιον να μπει μπροστά, για να ακολουθήσουν κι αυτές.
Τον ρόλο αυτόν είναι ανάγκη να τον παίξουν
«οι ημέτεροι». Δηλαδή οι άνθρωποι εκείνοι
που έχουν φωτισθεί από το Πνεύμα το Άγιο
και έχουν πάρει στα σοβαρά την υπόθεση
του Χριστού. Αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν με τα χαρίσματα που τους έδωσε ο Κύριος, πυρήνες ιεραποστολής, προνοίας και
φιλανθρωπίας.

Εκκλησιαστικό κειμήλιο της κατεχόμενης Εκκλησίας του Τίμιου Σταυρού στην Καρπασία
Ο Υπουργός κ. Γιάννης Καρούσος παρέδωσε στον Αρχιεπίσκοπο Μαρωνιτών κ.
Σελήμ Σφέιρ, αντίγραφο ενός ριπιδίου με
σταυρό, δηλαδή ενός λειτουργικού σκεύους, από τα ιερά κειμήλια της Μαρωνίτικης
κατεχόμενης Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού
στην Καρπάσια.
Ο λειτουργικός αυτός σταυρός, είναι καμωμένος από κράμα χαλκού και σιδήρου και
χρονολογείται κάπου στα τέλη του 12ου
αρχές 13ου αιώνα. Το αντικείμενο περιήλθε

συνέχεια από τη σελίδα 28
καὶ ἡ ἀδιαφορία στὰ θέματα ἐπικοινωνίας
μαζί τους «μᾶς στερεῖ τὴν παρρησία ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ»: «Διὰ τοῦτο παρακαλοῦμεν ...νὰ ἀπέχετε ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνίαν
μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἀφοῦ γνωρίζετε ὅτι ἡ εἰς
αὐτὰ ἀδιαφορία μᾶς στερεῖ τὴν παρρησίαν
ἐνώπιον τοῦ Χριστοῦ»(Οὐρβικίῳ μονάζοντι,
ἐπιστ. σξβ΄).
«Μὴ οὖν καθεσθῆτε μετὰ συνεδρίου ματαιότητος αὐτῶν, καὶ μὴ ἰχνηλατήσητε
τρίβον διανοίας αὐτῶν. Οὐ διαφέρει γὰρ
δαίμονι συνοικῆσαι, ἢ μετὰ ἀποστάτου
ἀνδρὸς παρανόμου· ἐφορκιζόμενος γὰρ ὁ
δαίμων, ὑποσταλεὶς φεύξεται, μὴ ἰσχύων
μεῖναι ἔνθα Χριστὸς κατ' αὐτοῦ ὀνομάζεται»
(Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Τοῦ ὁσίου Ἐφραῒμ διαθήκη). Καὶ ἡ πασίγνωστη διδασκαλία τοῦ
ἁγ. Φωτίου, ἀλλὰ καὶ ἄλλων Ἁγίων:
«Αἱρετικός ἐστιν ὁ ποιμήν; Λύκος ἐστί· φυγεῖν ἐξ αὐτοῦ καὶ ἀποπηδᾶν δεήσει, μηδ’
ἀπατηθῆναι προσελθεῖν, κἂν ἥμερον περισαίειν δοκῇ· φύγε τὴν κοινωνίαν αὐτοῦ καὶ
τὴν πρὸς αὐτὸν ὁμιλίαν ὡς ἰὸν ὄφεως· …
φεύγειν οὖν παντὶ σθένει διὰ ταῦτα προσήκει τοὺς τοιούτους» (Μεγας Φωτιος, ΕΠΕ
12, 400,31).
Καὶ τέλος, τὴν ἴδια στάση κράτησε καὶ ὁ
ἅγ. Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής· ἔφυγε ἀπὸ τὸν

στην κατοχή του Τμήματος Αρχαιοτήτων το
1966, για να εκτεθεί αργότερα στο Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου, το οποίο στεγάζεται
στο Κάστρο της Λεμεσού. Είναι αμφίπλευρος και στο μέσον της μίας πλευράς απεικονίζεται παράσταση της Σταύρωσης, με
επιγραφή δεξιά, αριστερά και πάνω από
τον Εσταυρωμένο Χριστό, ενώ πιο κάτω
παρουσιάζεται το άνω μέρος του Χριστού.
Παραδίδοντας το πιστό αντίγραφο του
εκκλησιαστικού κειμηλίου, ο Υπουργός
κόσμο καὶ τὸ Παλάτι ἐξαιτίας τῆς αἱρέσεως
τῶν Μονοθελητῶν γιὰ νὰ μὴν ἔχη καμμία
ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς (ἡ αἵρεση
τότε, δὲν εἶχε ἀκόμα καταδικαστεῖ, καὶ ἄρα
οἱ Ἐπίσκοποι ἦσαν ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ, ὅπως
σήμερα οἱ Οἰκουμενιστές)! Τὴν ἐπικοινωνία δὲ αὐτὴ τὴν ἐθεωροῦσε μολυσμό τῆς
ψυχῆς του. Γράφει ὁ βιογράφος του «καταλείπει μὲν ἅπαντα, ψυχῆς ὥσπερ κοίνωσιν
(μολυσμό) τὸ τοῖς τοιούτους ἀνεστράφθαι
οἰόμενος».
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Θα φυσήξει τέτοιος δυνατός άνεμος,
που θα μείνουν ελάχιστοι Χριστιανοί.
Θα μείνουν εκείνοι που έχουν βαθιά πίστη στο Χριστό… Προσἐξτε καλά, για να
μή σαλευτείτε. Αυτά, που είπε ο Παύλος
για τους Χριστιανούς της Θεσσαλονίκης τα
λέει και σε μας. Προσέξτε να μήν κουνηθείτε απο τον φοβερό άνεμο που πνέει μέσα
στον κόσμο.
+Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN
MISSION
846 Pape Ave. Toronto, Ontario, M4K 3T6,
Canada, Tel 416-461-4623

ανέφερε ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων
Κύπρου, ως ο κύριος διαχειριστής και
θεματοφύλακας της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς διαφύλαξε το ιερό αυτό
κειμήλιο και επεσήμανε ότι «αναγνωρίζοντας τη λειτουργική και λατρευτική
του σημασία για τη Μαρωνίτικη Κοινότητα της Κύπρου, το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, φρόντισε να ετοιμαστεί
από το Ινστιτούτο Κύπρου, ένα ακριβές αντίγραφό του, το οποίο έχω την
τιμή και την ευχαρίστηση να σας παραδώσω, προκειμένου να συνεχίσετε με αυτό την ιερή λειτουργική σας παράδοση, στον
ίδιο τον χώρο προέλευσής του».

COMMUNITY
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16 Παρασκευή

Αγ. Αθηνογένους
/ Αντιόχου /
Θεοφράστου

17 Σάββατο

18 Κυριακή

19 Δευτέρα

20 Τρίτη

Αγ. Μαρίνας
Μ/μάρτυρος/
Σπεράτου
+ Βερονίκης
Βασ. Οικ
Ρομανόφ Ρωσίας

Αγ. Ονησιφόρου
Αναρίτας / Φωτίου
Αθηναίου /
Αιμιλιανού/
Φρεδερίκκου
εκ Utrecht

Αγ. Στεφάνου
Λαζάβερικ Σερβίας/
Μακρίνας
Αδελφή Μ.
Βασιλείου

Προ. Ηλιού / Αγ
Αλέξη Μεδβεδκοβ
/ Ελσγουiθ
Συζύγου Βασιλέα
Άλφρεδ του Μέγα

21 Τετάρτη

Αγ. Συμεών
Χριστόν σαλού/
Ηλία Γεωργίας/
Ιωάννου/
Παρθενίου επ.
Ραδοβυσδίου 1777

22 Πέμπτη

Αγ. Μαρίας
Μαγδαληνής /
Μαρκέλλης 1500 /
Θεοφίλου Κυπρίου

Ου ψευδομαρτυρήσεις...
συνέχεια από τη σελίδα 21
στις συναθροίσεις, στην κυκλοφορία των πολιτών, στις
διανομαρχιακές μετακινήσεις, στις οδικές συνδέσεις με
όμορες χώρες. Κατά το διάστημα των περιοριστικών και
απαγορευτικών μέτρων στις μετακινήσεις η κυκλοφορία
στο Έργο Παραχώρησης σημείωσε μεγάλη πτώση συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου
έτους».
Στην απόφαση για να δοθούν τα ποσά προς την εταιρεία
«Ολυμπία Οδός» βάρυνε επίσης ότι με βάση το Προσάρτημα 7 της Σύμβασης Παραχώρησης (Απαιτήσεις
Ασφάλισης) ο κίνδυνος της πανδημίας ή της βιολογικής
μολύνσεως δεν περιλαμβάνονταν στους κινδύνους για
τους οποίους έπρεπε υποχρεωτικά να ασφαλιστεί ο
Παραχωρησιούχος.
Έτσι, μετά την δέσμευση της εταιρείας ότι παραιτείται
από οιαδήποτε άλλη αξίωση που αφορά απώλεια εσόδων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 συναρτώμενων
με την πανδημία (Covid-19) υπογράφηκε η απόφαση με
την οποία το υπουργείο Υποδομών αποδέχτηκε να καταβάλλει ποσό των 10.190.000 ευρώ αποζημίωσης για
την απώλεια εσόδων του παραχωρησιούχου κατά το διάστημα αυτό που σχετίζονται με την πανδημία.”
Να προσέχετε τις μεταλλάξεις! Τίποτε δεν έχει τελειώσει
ακόμη!!
Να προσέχετε πολύ να μην κολλήσετε τον κορονοϊό.
Ακόμη και αν έχετε εμβολιαστεί, να προσέχετε, να τηρείτε τις οδηγίες των αρχών (για Καναδά) και της λογικής
(στην Ελλάδα). Σας εύχομαι καλό καλοκαίρι, για όσους

και όσες θα ξεκινήσετε διακοπές
αυτό τον μήνα. Εμείς θα είμαστε
εδώ τις επόμενες λίγες εβδομάδες, μέχρι να σταματήσουμε για
τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
Να είστε καλά και να προσέχετε
τους δικούς σας.
Να χαιρετήσουμε απ’ την στήλη
μας τον Βετεράνο Αγωνιστή της
Εθνικής Αντίστασης Νικήτα Γεωργακόπουλο. Το άρθρο για το
ΑΙΣΧΟΣ της 15η Ιούλη ‘74 είναι
αφιερωμένο σ’αυτόν.

15 Ιουλίου 1965 / 15
Ιουλίου 1974 : Δύο
μαύρες σελίδες στην
ιστορία της Ελλάδας

Επειδή δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι, θα σας παραπέμψω
σε παλαιότερο άρθρο στη στήλη
αυτή που επισημαίνει την σύνδεση της Αποστασίας της Δεξιάς
του μπαμπά Μητσοτάκη στις 15 Ιουλίου ‘65, τα λεγόμενα
“Ιουλιανά” με την εγκατάλειψη της Κύπρου και την επίθεση και κατοχή της απ’ τα στρατεύματα του “Αττίλα”. Η
κυβέρνηση Παπανδρέου οδηγείται σε παραίτηση από το
παλάτι και ο βασιλιάς διορίζει την κυβέρνηση Νόβα στην
οποία συμμετέχει και ο Κωνσταντίνος (μπαμπάς) Μητσοτάκης. Έτσι άνοιξε ένας κύκλος αντιδημοκρατικών

εκτροπών που επισφραγίζεται με τη Χούντα της 21ης
Απριλίου 1967. Ένα έγκλημα
που ξεκίνησε ένας προδότης
πολιτικός στην Ελλάδα, ο
“Μητσοτάκης Κάθαρμα”, είχε
σαν αποτέλεσμα την προδοσία της Κύπρου (διότι ευνοήθηκε η άνοδος της Χούντας
των Συνταγματαρχών το ‘67)
και την παράδοσή της στους
Τουρκοκύπριους /Τούρκους
το 1974. Οι Εγγλέζοι και η CIA
έπαιξαν διακριτό αλλά σημαντικό ρόλο, όπως και όλοι οι
άλλοι Διευκολυντές Συμφερόντων, ντόπιοι και ξένοι με τον
βρώμικο ρόλ τους. Οι προδότες πολιτικοί (“Μητσοτάκη
Κάθαρμα” φώναζε ο λαός σε
συλλαλητήρια) και η διαπλοκή με τις τότε ημι-παράνομες
ομάδες παρακρατικών και
αμερικανο-σιωνικού λόμπι
καθώς και τους λούζερς του
Ελληνικού Στρατού που πάντα έπαιζε τον βρώμικο
ρόλο για τον οποίο διατηρείται (κολαούζος κάθε βασιλο-χουντικού πραξικοπηματία) οδήγησαν στην μοιραία
εγκατάλειψη των ΑΔΕΡΦΩΝ μας Κυπρίων στην μοίρα
τους, μια μοίρα που τους ακολουθεί ακόμη και σήμερα.
Αίσχος. Η ελληνική ημέρα Αίσχους ήταν χθες, 15 Ιούλη.
Με τις υγείες μας.
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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

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

Εμβολιαστείτε.
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