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Ο
Ο Γιάννης
Γιάννης Αντετοκούνμπο
Αντετοκούνμπο είναι
είναι οο νέος
νέος βασιλιάς
βασιλιάς του
του NBA
NBA
Τα απίστευτα ρεκόρ του που τον βάζουν στην ίδια λίστα με Τζόρνταν,
Σακίλ και ΛεΜπρόν Τζέιμς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα διέλυσε όλα στους ΝΒΑ Finals, σπάζοντας το ένα ρεκόρ μετά
το άλλο στον δρόμο για την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της καριέρας του,
αλλά και του βραβείου του MVP των NBA Finals.

σελίδα 24

3 χρόνια μετά τη
τραγωδία των
θανατηφόρων
πυροβολισμών
της Ντάνφορθ
σελίδα 18

Εφάπαξ πληρωμή $500
σε Συνταξιούχους
Αυτόματη Αύξηση της Ασφάλειας Old Age περίπου $100
κατά το επόμενο έτος 2022
Ο Υπουργός Ηλικιωμένων του Καναδά, Deb Schulte, ανακοίνωσε την υψηλότερη
τριμηνιαία προσαρμογή στις υπάρχουσες πληρωμές OAS από τον Ιούλιο του
2014. Επιβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνηση του Καναδά θα παραδώσει μια
εφάπαξ πληρωμή $500 σε συνταξιούχους, απόφαση που ανακοινώθηκε στον
προϋπολογισμό 2021, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 16 Αυγούστου 2021.

47ο Μνημόσυνο Πεσόντων από την
Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο
Η οργανωμένη ομογένεια και οι ομογενείς διατρανώνουν και φέτος ότι δεν
ξεχνούν τα δραματικά γεγονότα του Ιουλίου του 1974. Tα μέλη της Κυπριακής
Κοινότητας Τορόντο τέλεσαν Επιμνημόσυνη Δέηση για τους πεσόντες στην
τουρκική εισβολή, την αποφράδα ημέρα της 22ας Ιουλίου 1974, την περασμένη
Κυριακή το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου,
όπου παράλληλα Μνημόνευσαν τον Αρχιεπίσκοπο
σελίδα 16
Κυπριανό και τους Επισκόπους που Μαρτύρησαν
την 9η Ιουλίου 1821.

σελίδα 3
Ν. Δένδιας: Η ΕΕ θα
έπρεπε να έχει πιο ενεργό
ρόλο στο Κυπριακό

Διπλωματικη
μάχη στο Σ.Α.
για Βαρώσια
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Ontario Helping
Small Businesses
Establish Online
Presence
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Government expects
foreign states' wariness
of mix-and-match
vaccination to 'evolve'
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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 2 3 rd t i l J u l y 2 9 th, 2 0 2 1

Now Selling

Beer, Wine & Cider

Product of USA

Ontario Grown

Jumbo Sweet Red Cherries Large Fresh Broccoli

3

1

99

Chicken Drumsticks
4.39 lb

1

New York Striploins
Steaks

99
lb/4.39 kg

13

Quaker

Hermes

5

2

49

D’Italiano
675 g

4

Cardinal

2/

/each

Angus Beef Burgers
1.02 kg

5

$

99

/each

/ 100 g

Sliced Bread

1%, 2%, 3.25% or Chocolate
2 lt

3 lt

450 g

1

Organic Milk

Olive Pomace Oil

Life Cereal

11.29 lb

/100 g

99

/each

Swiss Cheese

29

Natrel

1

/Bunch

Deli Sliced

Black Forest Ham

lb/30.85 kg

16x100 g

3

Deli Sliced

/Basket

5.85 lb

Yogurt

49

6

99

99

99

...
Iogo

Fresh Spinach

3 lt

/each

Canadian Raised Beef “AAA” Or Higher

Ontario Grown

Niagara Peaches

99

lb/8.80 kg

Ontario Raised Poultry

Ontario Grown

D’Italiano

Sausage or
Crustini Buns
6’-8’

3

99
/each

9

99
/each

9

99
/each

5

$

2/

3
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Μίνι αύξηση στα Παιδικά Επιδόματα
Οι καναδικές οικογένειες
βλέπουν τη χαμηλότερη
ετήσια αύξηση των ομοσπονδιακών παροχών για
παιδιά, καθώς οι πληρωμές
συνδέονται με τον πληθωρισμό, και η πανδημία έχει επηρεάσει την αύξηση των τιμών
κατά το τελευταίο έτος.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την περασμένη
Τρίτη ότι οι πληρωμές επίδομα τέκνου του
Καναδά θα ανέλθουν φέτος στα $6.833 για
παιδιά πέντε ετών και κάτω και $5.765 για
παιδιά έξι έως 17 ετών.
Η συνολική αξία των πληρωμών θα αυξηθεί
μόνο κατά 1% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την κατά κεφαλή
αύξηση του πληθωρισμού της χώρας, ή
περίπου $5 επιπλέον ανά μήνα, ανά παιδί.
Ο υπουργός Κοινωνικής Ανάπτυξης,
Ahmed Hussen, λέει ότι το ίδιο το όφελος
έχει αντίκτυπο στα ποσοστά φτώχειας και
στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση.
Επίσης, προβαίνει σε επιπλέον πληρωμές
παροχών για παιδιά που η κυβέρνηση στέλνει στους γονείς που ξεπερνούν τα $1.200
φέτος. Οι επιπλέον πληρωμές θα πρέπει να
αυξήσουν τη συνολική τιμή του οφέλους σε
πάνω από 27 δις δολάρια αυτό το οικονομικό έτος.
Μετά από αυτό, το Υπουργείο Οικονομικών
εκτιμά ότι τα οφέλη αυξάνονται ετησίως περίπου στο 2%, το οποίο είναι σύμφωνα με
τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό.
Η Τράπεζα του Καναδά, η οποία έχει την
εντολή να ελέγχει τον πληθωρισμό, αναμένει τώρα ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Αυτόματη Αύξηση της Ασφάλειας Old Age περίπου $100
κατά το επόμενο έτος 2022

περισσότερο από 3% φέτος, και στη συνέχεια πάνω από τη ζώνη άνεσης της κεντρικής τράπεζας του 2% το 2022 και το 2023.
"Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίσουμε ότι είμαστε εκεί για όλες τις οικογένειες", δήλωσε
ο Ahmed Hussen σε εκδήλωση στο Κίτσενερ-Γουότερλο, Οντάριο
"Πριν από την πανδημία κατά τη διάρκεια
της πανδημίας και μετά την πανδημία, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις καναδικές οικογένειες και ένας
από τους βασικούς πυλώνες είναι το Καναδικό Παιδικό Επίδομα.”
Ο αριθμός των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας έχει μειωθεί κατά 435.000
και το ποσοστό παιδικής φτώχειας μειώθηκε στο 9,6% από 16,3% το 2019, σύμφωνα
με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Statistics
Canada.
Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν δείχνουν ότι κατά το έτος 2019-2020,
περισσότερα από 26,3 δις δολάρια δόθηκαν σε παροχές για παιδιά και εξυπηρέτησαν οικογένειες περίπου επτά εκατομμυρίων παιδιών με μέση πληρωμή $3.811 για
το έτος.

Το Οντάριο επενδύει 10 εκατομμύρια
δολάρια στις μικρές επιχειρήσεις
για διαδικτυακή παρουσία
Οι
κυβερνητικές
επενδύσεις θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν την ψηφιακή
τους παρουσία και να διαθέσουν τις
υπηρεσίες τους στο διαδίκτυο.
Η κυβέρνηση του Οντάριο επενδύει 10 εκατομμύρια δολάρια για το
πρόγραμμα Digital Main Street για
το 2021-22 για να βοηθήσει πάνω
από 13.000 μικρές επιχειρήσεις να
επεκτείνουν την ψηφιακή τους παρουσία και να προωθήσουν τις υπηρεσίες
τους στο διαδίκτυο. Καθώς οι επιχειρήσεις
στο Οντάριο εισέρχονται και ανοίγουν ξανά,
το ανανεωμένο πρόγραμμα θα παρέχει στις
μικρές επιχειρήσεις επιχορηγήσεις $2.500,
τεχνική εκπαίδευση και ψηφιακούς πόρους
για να τους βοηθήσουν να προσεγγίσουν
περισσότερους πελάτες προσωπικά και διαδικτυακά, τοποθετώντας τους σε ισχυρότερη ανάκαμψη.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

«Οι μικρές επιχειρήσεις του Οντάριο είναι
η καρδιά των γειτονιών και το οικονομικό
θεμέλιο των κοινοτήτων μας», δήλωσε η
Nina Tangri , υφυπουργός Μικρών Επιχειρήσεων. «Η κυβέρνησή μας έχει χρέος να
είναι εκεί για αυτούς καθώς ανοίγουν ξανά.
Αυτή η πρόσθετη υποστήριξη θα δώσει σε
αυτές τις επιχειρήσεις την ψηφιακή ώθηση
που χρειάζονται για να βελτιώσουν το προφίλ τους και να ξαναχτίσουν καλύτερα από
ποτέ ».

Εφάπαξ πληρωμή $500 σε
Συνταξιούχους

Οι μικρές επιχειρήσεις σε ολόκληρο το
Οντάριο με 1 έως 50 εργαζόμενους μπορούν να υποβάλουν αίτηση για $2.500
Digital Grants Transformation Grants, τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν για
να αγοράσουν νέα τεχνολογία και ψηφιακές
υπηρεσίες.
Με αυτήν την πρόσθετη χρηματοδότηση, η Digital Main Street θα συνεχίσει να
υποστηρίζει διάφορους ιδιοκτήτες μικρών
επιχειρήσεων σε όλη την επαρχία. Μέχρι
σήμερα, το πρόγραμμα παρέχει σε πάνω
από 20.000 επιχειρήσεις υποστήριξη για τις
ψηφιακές τους επεκτάσεις, ενώ παράλληλα
δημιουργεί θέσεις εργασίας για περισσότερους από 1.600 φοιτητές και πρόσφατους
αποφοίτους.
«Οι μικρές επιχειρήσεις του Οντάριο αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και
των κοινοτήτων μας», δήλωσε ο Vic Fedeli,
Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, Δημιουργίας Θέσεων Εργασίας και Εμπορίου.

Η σύνταξη γήρατος (OAS) παρέχει
ασφάλεια εισοδήματος λόγω συνταξιοδότησης για ηλικιωμένους, και διατηρεί την αξία της με την
πάροδο του χρόνου, ακόμη και όταν οι τιμές
αυξάνονται.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Ο Υπουργός Ηλικιωμένων του Καναδά,
Deb Schulte, ανακοίνωσε την υψηλότερη
τριμηνιαία προσαρμογή στις υπάρχουσες
πληρωμές OAS από τον Ιούλιο του 2014.
Επιβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνηση του
Καναδά θα παραδώσει μια εφάπαξ πληρωμή $500 σε συνταξιούχους, απόφαση που
ανακοινώθηκε στον προϋπολογισμό 2021,
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 16 Αυγούστου 2021.
Η εφάπαξ πληρωμή αυτού του καλοκαιρινού μπόνους ύψους $500 θα υποστηρίξει
τα υψηλότερα έξοδα των ηλικιωμένων και
θα ισχύει για 3,3 εκατομμύρια ηλικιωμένους
που είναι επιλέξιμοι για σύνταξη OAS τον
Ιούνιο του 2021 και γεννήθηκαν στις ή πριν
από τις 30 Ιουνίου 1947. Δεν απαιτείται
καμία ενέργεια από τους ηλικιωμένους, οι
οποίοι θα λάβουν αυτόματα την πληρωμή
εάν πληρούν τις προϋποθέσεις.
Τον Ιούλιο του 2021, οι παροχές OAS θα
αυξηθούν αυτόματα 1,3%, αυξάνοντας το
μέγιστο μηνιαίο ποσό σύνταξης OAS στα
$626,49, από $618,45. Κατά το επόμενο
έτος, η αύξηση ανέρχεται έως και $96,48.
Το Συμπλήρωμα Εγγυημένου Εισοδήματος
«Μέσω της Digital Main Street, παρέχουμε
στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τους χειριστές τα εργαλεία που χρειάζονται για να
ενισχύσουν την παρουσία τους στο διαδίκτυο, να βελτιώσουν τις τεχνικές δεξιότητες
και να τους βοηθήσουν να ανακάμψουν
από την πανδημία COVID-19».
Εκτός από το Digital Main Street, η κυβέρνηση εργάζεται για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης των μικρών επιχειρησέων μέσω
μνημονίου συμφωνίας (MOU) με την εταιρεία λογισμικού λογισμικού FreshBooks με
έδρα το Οντάριο. Το MOU θα βοηθήσει τις
μικρές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες
χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του για να
εντοπίσει αδυναμίες και κενά που μπορούν
να αντιμετωπίσουν τα κυβερνητικά προγράμματα για να βοηθήσουν περισσότερες

(GIS) και τα επιδόματα θα προσαρμοστούν
επίσης ανάλογα με τον πληθωρισμό.
Ο προϋπολογισμός 2021 περιελάμβανε
επίσης μόνιμη αύξηση 10% στη σύνταξη
OAS, η οποία θα εφαρμοστεί τον Ιούλιο
του 2022 για ηλικιωμένους ηλικίας 75 ετών
και άνω. Αυτό θα παρέχει επιπλέον $766
στους πλήρης συνταξιούχους κατά το πρώτο έτος και θα είναι η πρώτη μόνιμη αύξηση της σύνταξης OAS από το 1973, εκτός
από τις προσαρμογές λόγω πληθωρισμού.
Η προσαρμογή αυτή βασίζεται σε μέτρα
για την υποστήριξη όλων των ηλικιωμένων,
που περιλαμβάνουν την αποκατάσταση
της ηλικίας για τη σύνταξη OAS και το GIS
σε 65 από 67, ενίσχυση του συνταξιοδοτικού σχεδίου του Καναδά για μελλοντικούς
συνταξιούχους, αύξηση του GIS για τους
μεμονωμένους ηλικιωμένους, αύξηση της
εξαίρεσης των αποδοχών GIS και μείωση
των φόρων εισοδήματος για όλους τους
Καναδούς.
«Η κυβέρνηση συνεχίζει να βελτιώνει την
οικονομική ασφάλεια των Καναδών κατά τη
συνταξιοδότηση μετά από τα χρόνια προσφοράς μέσω της σκληρής δουλειάς τους.
Η αύξηση της ασφάλειας γήρατος για τους
ηλικιωμένους βοηθά όλους τους Καναδούς
με τις επιπλέον ανάγκες τους στη ζωή τους.
Αν και καμία λύση δεν μπορεί να καλύψει
κάθε ανάγκη, σταδιακά τα προοδευτικά μας
μέτρα κάνουν μια πραγματική διαφορά στη
ζωή των ηλικιωμένων.» δήλωσε ο Υπουργός ηλικιωμένων, Deb Schulte.
μικρές επιχειρήσεις να ανακάμψουν και να
αναπτυχθούν. Η εκτεταμένη βάση δεδομένων FreshBooks παρέχει πληροφορίες σε
διάφορους τομείς και περιοχές στο Οντάριο.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε αυτήν την πολύτιμη οπτική γωνία
στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής του
Οντάριο σχετικά με το τι συμβαίνει στον
τομέα των μικρών επιχειρήσεων», δήλωσε ο Paul Cowan, Chief Marketing Officer,
FreshBooks. «Η πρόσβαση σε έγκαιρα,
ποιοτικά δεδομένα κάνει τη διαφορά όταν
πρόκειται για τη λήψη καλών αποφάσεων
τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην επιχείρηση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να
μοιραστούμε τις ιδέες μας και να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο σε αυτήν την
επόμενη φάση της ανάκαμψης των μικρών
επιχειρήσεων. "
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Η κυβέρνηση αναμένει ότι η
Υπαίθριες Θείες Λειτουργίες στον Ι.
Ναό της Μεταμόρφωσης Του Σωτήρος επιφυλακτικότητα των ξένων κρατών όσον

αφορά την μίξη των εμβολίων θα εξελιχθεί

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εξωτερικής και
εσωτερικής ανακαίνισης του Ιερού Ναού
της Μεταμόρφωσης Του Σωτήρος, οι οποίες
επιβλήθηκαν λόγω της φθοράς που επέφερε ο χρόνος.
Ο οβολός από το κερί των
χριστιανών, οι δωρεές των
εντός και εκτός Τορόντο
ευγενών συμπολιτών μας,
οι προσφορές προσφιλών
συγγενών μας, η έκκληση
Κατερίνα
σε γνωστούς και αγνώΓερασκλή
στους, όλα αυτά συνέβαλαν στο να γίνουν οι μέχρι
τώρα εργασίες, μας ενημέρωσε ο Ιερέας του Ναού πατήρ Φανούριος
Πάππας.
Ένα αναπάντεχο ατυχές γεγονός στέρησε
όμως τον εσωτερικό χώρο της Εκκλησίας
τόσο για τους πιστούς όσο και για τον Ιερέα
και ευτυχώς μας ανέφερε ο π. Φανούριος
συνέβη τη νύχτα όταν η εκκλησία ήταν κλειστά. Ένα τμήμα του σοβά από την οροφή
αποκολλήθηκε και έπεσε μέσα στον Ι. Ναό
με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εισέλθουμε στον εσωτερικό χώρο.
Κατά τις εκτιμήσεις του μηχανικού δεν είναι
ασφαλές να χρησιμοποιηθεί ο Ι. Ναός και το

εσωτερικό του για αυτό και οι Θείες Λειτουργίες τελούνται εξωτερικά στον αίθριο χώρο
της εκκλησίας.
Στην επικοινωνία μας με τον πατήρ Φανούριο μας ενημέρωσε ότι “σήμερα τελέσαμε
την Θεία Λειτουργεία έξω, περιμένοντας να
ξεκινήσουν τα έργα στην Εκκλησία! Πρώτα
ο Θεός θα έχουμε τέντα στο παρκινγκ σε
μερικές μέρες!”
Ο Ιερέας π. Φανούριος θέλησε να ευχαριστήσει “όλους όσους συνέβαλαν, ο καθένας
με τον τρόπο του, σ’ αυτή την ανακαίνιση
προς δόξαν Θεού” και ευελπιστεί ότι με την
στήριξη των πιστών θα επισκευάσουν και
την οροφή έτσι ώστε να επιστρέψει ο εσωτερικός χώρος της εκκλησίας στο ποίμνιο
της Μεταμόρφωσης Του Σωτήρος.
Για την οικονομική στήριξη σας χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο
https://metamorphosischurch.ca/?p=570
ή επικοινωνήστε με τα γραφεία της
Εκκλησίας.

Ομοσπονδιακή χρηματοδότηση
για προσιτά σπίτια στο Οντάριο
Hamilton, London, Mississauga, Simcoe, Kitchener
30.000 προσιτές
μονάδες στέγασης
για Καναδούς

Κάθε Καναδός αξίζει ένα
ασφαλές και προσιτό μέρος για να αποκαλεί σπίτι,
Κατερίνα
αλλά πολλοί Καναδοί στο
Γερασκλή
Οντάριο και σε ολόκληρη
τη χώρα συνεχίζουν να
αγωνίζονται με το υψηλό κόστος στέγασης.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση του Καναδά συνεχίζει να επενδύει σε
προσιτές, ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες
για να χτίσει καλύτερα, να μεγαλώσει τη μεσαία τάξη και να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, ενώ εργάζεται για τον τερματισμό των αστέγων και τη βοήθεια ευάλωτων
Καναδών.
Ο πρωθυπουργός, Justin Trudeau, ανακοίνωσε την χρηματοδότηση 5 εκατομμυρίων
δολαρίων για να βοηθήσει πάνω από 320
οικογένειες και άτομα του Οντάριο να βρουν
ένα μέρος για να ζήσουν και να χτίσουν το
μέλλον τους. Αυτή η χρηματοδότηση θα
παραδοθεί μέσω του Ταμείου Καινοτομίας Προσιτής Στέγασης, το οποίο επεκτάθηκε στον Προϋπολογισμό 2021, και θα
κατασκευάσει συνολικά 30.000 προσιτές

μονάδες στέγασης για Καναδούς.
Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η κυβέρνηση βοηθά στην κατασκευή 95 νέων μονάδων
ενοικίασης στο Hamilton, 72 στο London, 68
στη Mississauga, 50 στο Simcoe και 43 στο
Kitchener. Όλα τα έργα θα κατασκευαστούν
με ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό παθητικών κατοικιών, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας και τη ρύπανση των κτιρίων.
Αυτό θα μειώσει το λειτουργικό κόστος για
τους κατασκευαστές κτιρίων και θα αυξήσει
την προσιτή τιμή.
Από το 2015, μέσω προγραμμάτων όπως
το First-Time Home Buyer Incentive και
το Rapid Housing Initiative, η κυβέρνηση
του Καναδά βοήθησε περισσότερους από
ένα εκατομμύριο Καναδούς να βρουν ένα
ασφαλές και προσιτό μέρος για να αποκαλούν σπίτι τους.

Ο υπουργός Διακυβερνητικών Υποθέσεων Dominic
LeBlanc εξέφρασε την ελπίδα ότι οι Καναδοί που
έλαβαν μίξη των εμβολίων
COVID-19 κατά την πρώτη
Κατερίνα
και δεύτερη δόση, δεν θα
Γερασκλή
έχουν πρόβλημα διέλευσης
των συνόρων τους επόμενους μήνες.
Ενώ οι καναδικές υγειονομικές αρχές λένε
ότι οι παραλήπτες μιας δόσης Moderna δεν
πρέπει να διστάζουν να έχουν το PfizerBioNTech ως το δεύτερη δόση - ή το αντίστροφο - η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων μέχρι στιγμής ήταν
απρόθυμη να επιβάλει κυρώσεις στην πράξη, λέγοντας ότι θα έπρεπε μόνο γίνεται σε
"εξαιρετικές καταστάσεις".
Η διαφορετική άποψη εγείρει ερωτήματα
σχετικά με το πόσο εύκολα οι Καναδοί που
ανέμειξαν και ταιριάξαν τα εμβόλια που έλαβαμ θα μπορούν να περάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις ανοίξουν τα χερσαία
σύνορα.
Εν τω μεταξύ, πολλές ευρωπαϊκές χώρες
δεν αναγνωρίζουν το εμβόλιο OxfordAstraZeneca που κατασκευάστηκε στο Ινστιτούτο Serum της Ινδίας, γνωστό με το
εμπορικό σήμα Covishield, που σημαίνει ότι
οι Καναδοί που το έλαβαν θα μπορούσε να
μην τους επιτραπεί η είσοδος.
Ο LeBlanc είπε ότι με την ανταλλαγή δεδομένων και τις συνομιλίες μεταξύ φορέων
υγείας σε όλο τον κόσμο, “πιστεύουμε, με
την πάροδο του χρόνου θα οδηγήσουν σε
εξέλιξη και προσαρμογή" της πιο συντηρητικής προσέγγισης των ρυθμιστικών φορέων
ορισμένων χωρών.
"Δεν περιμένουμε αυτό να είναι μια στατική

περίσταση. Και νομίζω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες και μήνες ενδέχεται να
υπάρξουν αναθεωρήσεις από τις υγειονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο σχετικά με
αυτά τα καθεστώτα εμβολίων", είπε σε μια
συνέντευξη τύπου μαζί με τον αναπληρωτή
επικεφαλή αξιωματικό δημόσιας υγείας του
Καναδά.
Ο Δρ Howard Njoo επισήμανε μελέτες σχετικά με την μίξη των εμβολιασμών που υποδηλώνουν την αποτελεσματικότητά τους,
λέγοντας ότι η μείωση του αριθμού των περιπτώσεων και των αριθμών θανάτου στον
Καναδά ενισχύει το εύρημα.
Αξιωματούχοι στον Καναδά και μια σειρά
άλλων χωρών - Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία,
Ισπανία και Σουηδία - έχουν εξουσιοδοτήσει τους ανθρώπους που έλαβαν μία δόση
AstraZeneca να λάβουν διαφορετικό εμβόλιο για τη δεύτερη δόση.
Η Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή του
Καναδά για την Ανοσοποίηση άλλαξε τις
οδηγίες της τον περασμένο μήνα για να επιτρέψει στη Moderna ή την Pfizer να ακολουθήσει μια αρχική δόση AstraZeneca.
Τα πιθανά εμπόδια για τους ταξιδιώτες
υπερβαίνουν τους συνοριακούς περιορισμούς. Αρκετές εταιρίες κρουαζιέρας αρνούνται επιβάτες που έλαβαν 2 διαφορετικά εμβόλια, συμπεριλαμβανομενών και της
νορβηγικών γραμμών.
Οι Princess Cruise Lines, Holland America
Line και Carnival Cruise Line λένε ότι οι πελάτες που έλαβαν εμβόλιο φορέα όπως το
AstraZeneca ακολουθούμενο από εμβόλιο
mRNA όπως το Pfizer ή το Moderna δεν
θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι. Ωστόσο, ένας συνδυασμός Pfizer και Moderna
θα επέτρεπε την είσοδο στους ταξιδιώτες
επισκέπτες.

Ξεκίνησε η εκλογική εκστρατεία;
Τα κοινοβούλια έκλεισαν,
η πολιτική σίγουρα δεν
πήγε διακοπές Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι
ηγέτες των κύριων κομμάτων αγωνίζονται με περιηΚατερίνα
γήσεις που αγγίζουν όλα
Γερασκλή
τα μέρη του Καναδά. Επισήμως, ο πρωθυπουργός
Justin Trudeau απέρριψε
την ιδέα των πρόωρων εκλογών, ωστόσο η
δυναμική που δημιουργήθηκε οδηγεί σε μια
πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση: αυτήν της
επιστροφής στις εκλογές, ίσως τον Αύγουστο ή, το αργότερο, το φθινόπωρο.
Σε αυτό υπάρχουν πολλά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Πρώτον, η φιλελεύθερη κυβέρνηση συνεχίζει να επιβιώνει με την υποκείμενη αδυναμία του εκλογικού αποτελέσματος του
2019: δηλαδή, δεν μπορεί να βασιστεί στην
κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είναι λοιπόν
μία κυβέρνηση που επιβιώνει σε επισφαλείς ισορροπίες, κυρίως λόγω της εγγενούς
αδυναμίας της αντιπολίτευσης και λόγω
της έλλειψης αυτοδυναμίας. Ιστορικά, στον
Καναδά, οι μειοψηφικές κυβερνήσεις συνεχίζονται για μερικά χρόνια και είτε λόγω
εσωτερικής ευθραυστότητας είτε κατόπιν
αιτήματος της αντιπολίτευσης, επιστρέφουν
στις κάλπες. Σε αυτήν την περίπτωση εύκολα θα έπερνε την πρώτη θέση ο Trudeau.
Οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν να τον

ανταμείβουν, δίνοντάς του ένα μεγάλο περιθώριο πλεονεκτήματος έναντι του Συντηρητικού Κόμματος του Erin O'Toole και του
NDP του Jagmeet Singh με επαρκές ποσοστό ώστε να μπορεί να ελπίζει ότι θα σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας. Εκτός από
αυτό, οι κύριοι αντίπαλοί του δεν καταφέρνουν να προσελκύσουν αρκετό “ανταγωνισμό” για να τον ανησυχούν σοβαρά.
Με τον O'Toole οι Tories φαίνεται να έχουν
κάνει ένα βήμα πίσω από την προηγούμενη
ηγεσία του Andrew Scheer, με τον Singh οι
νεοδημοκράτες φαίνεται να προορίζονται
να επαναλάβουν αυτό που είχαν ήδη κάνει στον τελευταίο γύρο των εκλογών, τρίτη
θέση με την ουσιαστική ασυμφωνία ο αγώνας για πιθανή νίκη στις κάλπες.
Τέλος, το κλίμα στη χώρα αλλάζει. Το τρίτο
κύμα της πανδημίας έχει πλέον εξαντληθεί,
όλες οι επαρχίες έχουν χαλαρώσει τους
περιορισμούς τους που είχαν ενεργοποιηθεί για να σταματήσουν τις μολύνσεις του
Covid-19 και οι άνθρωποι επιστρέφουν σιγά
σιγά στην προ-Covid κανονικότητα. Μια
γενικευμένη αισιοδοξία επικρατεί αυτή τη
στιγμή, που τροφοδοτείται επίσης από την
επιτυχία της εθνικής εκστρατείας ανοσοποίησης και το υψηλό ποσοστό εμβολιασμών
που επιτεύχθηκαν στον Καναδά.
Εν ολίγοις, για τον Trudeau θα μπορούσε να
είναι η κατάλληλη στιγμή για να επωφεληθεί
πολιτικά από αυτήν τη νέα φάση.
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Η Mississauga ονομάστηκε μία από τις
7 Ευφυείς Κοινότητες παγκοσμίως
Οι πόλεις είναι οι κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης. Σε
μια σύγχρονη κοινωνία, η
τεχνολογία παίζει βασικό
ρόλο στην καλύτερη λειΚατερίνα
τουργία, γρηγορότερα και
Γερασκλή
εξυπνότερα.
Εργαλεία όπως συνδέσεις
δικτύου, υπολογιστές, αισθητήρες και κάμερες, μπορούν να βοηθήσουν τις κοινότητες να χρησιμοποιούν ενσωματωμένα δεδομένα για να πάρουν πιο
συνετές αποφάσεις.
Φέτος, το Φόρουμ Ευφυών Κοινοτήτων
(ICF) χαρακτήρισε τη Mississauga ως μία
από τις κορυφαίες 7 Ευφυείς Κοινότητες
στον κόσμο. Το ICF είναι ένα think tank με
έδρα τη Νέα Υόρκη που επικεντρώνεται
στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην
οικονομική ανάπτυξη της ευρυζωνικής
οικονομίας.
Μαζί με τη Mississauga, δύο ακόμη καναδικές πόλεις κατατάσσονται μεταξύ των
κορυφαίων 7 και είναι οι, Langley, British
Columbia και Winnipeg, Manitoba.
Αυτές οι πόλεις δεν αντιπροσωπεύουν
απαραίτητα τα πλέον τεχνολογικά προηγμένα κέντρα. Ωστόσο, ασκούν μερικές από
τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την καινοτομία, τη χρήση ευρυζωνικών επικοινωνιών, την ανάπτυξη εργατικού δυναμικού, την
ψηφιακή ένταξη και βοηθούν στην επίλυση
προβλημάτων που έχουν σημασία. Σύμφωνα με την ICF, «χαρτογραφούν νέους δρόμους για διαρκή ευημερία για τους πολίτες,
τις επιχειρήσεις και τα ιδρύματά τους».
Το επίκεντρο της μεθόδου ICF επικεντρώνεται σε στρατηγικές οικονομικής, κοινωνικής
και πολιτιστικής ανάπτυξης. Οι κοινότητες
αξιολογούνται με βάση έξι κρίσιμα στοιχεία:
καινοτομία, εμπλοκή, συμπερίληψη, διατήρηση, σύνδεση και εργασία.
Δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς η πόλη της
Mississauga μετατρέπεται σε ένα ισχυρό
επιχειρηματικό και τεχνολογικό κέντρο.
Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η πόλη έχει
επεξεργαστεί περισσότερες από 17,000 αιτήσεις για άδειες εγκατάστασης που χρειάζονται οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου,

οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση του
διαδικτυακού δικτύου της κοινότητας.
Διεθνής ηγεσία
Ο Καναδάς ήταν ηγέτης σε όλη τη σύντομη ιστορία της ψηφιοποίησης, με πιλοτικά
έργα σε όλες τις επαρχίες ήδη από τα μέσα
της δεκαετίας του '90 για να καταδείξουν
ποιες έξυπνες κοινότητες θα μπορούσαν να
αναπτυχθούν.
Παρά την έλλειψη ισχυρής εθνικής ατζέντας, οι καναδικές κοινότητες έχουν πετύχει
πολύ περισσότερα, παίρνοντας διεθνή βραβεία από το Ευφυές Κοινοτικό Φόρουμ κάθε
χρόνο από το 2002. Τώρα, νέες ομοσπονδιακές ηγεσίες και πρωτοβουλίες υπόσχονται
να αναζωπυρώσουν το καναδικό όραμα της
ψηφιοποίησης.
Η Ottawa ανακοίνωσε πρόσφατα μια πρόκληση έξυπνων πόλεων που θα μπορούσε
να βοηθήσει τη χώρα να βελτιώσει και να
καινοτομήσει μαζί με τα προγράμματα επιτάχυνσης της τεχνολογίας και τις γεωγραφικές "τεχνολογικές υπερ-συστάδες".
Αυτές οι πρωτοβουλίες υποστηρίζουν τους
ερευνητές και τους επιχειρηματίες σε τομείς
νέας γενιάς όπως ο κβαντικός υπολογισμός, η οπτική και τα υλικά στο Waterloo.
Αυτά είναι καλά νέα για τον Καναδά και μια
ευκαιρία να κινητοποιήσουμε τις κοινότητες
των ενδιαφερομένων (ακαδημαϊκή κοινότητα, κυβερνήσεις, ιδιωτικό τομέα, καταναλωτές) για να καινοτομήσουμε.
Ο Καναδάς θα έχει την ευκαιρία να εξετάσει
όλα αυτά τα θέματα στο Παγκόσμιο Φόρουμ
Ψηφιοποίησης (GF) στο Γουίνιπεγκ από τις
1 έως τις 3 Οκτωβρίου.
Η διήμερη συζήτηση και δικτύωση με
παγκόσμιους ηγέτες διεξάγεται στον Καναδά για πρώτη φορά την 25ετή ιστορία
του.

Μέσα Αυγούστου προβλέπεται το
άνοιγμα των συνόρων με τις ΗΠΑ
Καναδάς Justin Trudeau: Τα σύνορα του
Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν κλειστά για όλους τους μη απαραίτητους ταξιδιώτες έως τα μέσα Αυγούστου
2021. Ο πρωθυπουργός Justin Trudeau
δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Καναδάς μπορεί
να αρχίσει να επιτρέπει στους Αμερικανούς
που είναι πλήρως εμβολιασμένοι έναντι του
κορωνοϊού να εισέρχονται στον Καναδά
από τα μέσα Αυγούστου για μη απαραίτητα
ταξίδια. Για να διευκρινίσει τι ειπώθηκε, ο
Τrudeau είπε ότι έχουν διεξαχθεί συνεχείς
συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να
αρχίσουν να επιτρέπονται πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες των ΗΠΑ και μόνιμοι κάτοικοι στον Καναδά για μη απαραίτητα ταξίδια
μέχρι τα μέσα Αυγούστου.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι εάν
το τρέχον ποσοστό εμβολιασμού συνεχίσει
να βελτιώνεται και οι συνθήκες δημόσιας

υγείας το δικαιολογούν, «ο Καναδάς θα είναι σε θέση να καλωσορίσει πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες από όλες τις χώρες
μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου», δήλωσε.
Ο Καναδάς ανταποκρίθηκε πολύ καλά στον
εμβολιασμό των πολιτών του έναντι του
κορωνοϊού, με το 80% του πληθυσμού να
έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου
Covid-19, ενώ τουλάχιστον το 53% είναι
πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα με τον
Αναπληρωτή Υπεύθυνο Υγείας Howard
Njoo.
Η Καναδική κυβέρνηση αναμένει ότι θα παραδοθούν αρκετά εμβόλια για το 80% των
επιλέξιμων Καναδών για να εμβολιαστούν
πλήρως μέχρι τα τέλη Ιουλίου.
Και πρέπει να σημειωθεί ότι ο Καναδάς συνεχίζει να ηγείται των χωρών της ομάδας
G20 στα ποσοστά εμβολιασμού.

“Κρυμμένοι” πίσω από την Ανωνυμία
Εν έτει 2021, μία ανώνυμη επιστολή ως “άποψη” είναι η απόλυτη παρακμή!
Τα λόγια του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου θα
Κατερίνα
επικαλστούμε σχετικά
Γερασκλή
με ανώνυμη επιστολή
που εστάλη στα γραφεία
του Ελληνικού Τύπου.
“Δεν κρινόμαστε με βάση τα αποτελέσματα των ενεργειών μας, αλλά
με βάση την πρόθεση και την προαίρεσή μας. Η κακή προαίρεση είναι η αιτία όλων των κακών. (Ιερός
Χρυσόστομος)
Άτομα παρορμητικά, που δεν μπορούν
να συγκρατήσουν τις αρνητικές τους διαθέσεις, κακόβουλα, με υψηλό το αίσθημα της ζήλιας και… ψυχοπαθητικά με
«αρρωστημένες διαθέσεις» όπως υποστηρίζει χαρακτηριστικά ο ψυχίατρος
Γιώργος Φλώρος κρύβονται πίσω από
τα ψεύτικα προφίλ των social media, την
ανωνυμία του διαδικτύου και την ανωνυμία επιστολών.
Μια ανωνυμία… “συνταγματικά κατοχυρωμένη” που τις περισσότερες φορές λειτουργεί εναντίον του κοινωνικού
συνόλου.
Δεν υιοθετούμε τα στοιχεία και τους
χαρακτηρισμούς μια ανώνυμης

επιστολής. Είμαστε αντίθετοι με την
ανωνυμία στις καταγγελίες μόνο
αν υπάρχει δημόσιο συμφέρον
δικαιολογείται.
Η συγκεκριμένη καταγγελία, απεστάλη
από έναν άνθρωπο που αν θεωρεί ότι
έχει στα χέρια του στοιχεία τα οποία
πρέπει να διερευνηθούν ας το πράξει με
νόμιμο τρόπο.
Ο Ελληνικός Τύπος, έχει καθήκον να
προστατεύσει τα μέλη της κοινωνίας
μας από τέτοιου είδους ραδιουργίες που
στοχεύουν στο να σπιλώσουν το όνομα
αλλά και να πλήξουν το κύρος και την
αξιοπρέπεια των συνανθρώπων μας.
Ελάτε να υψώσουμε ένα τείχος σε
οποιονδήποτε ανώνυμο προσπαθεί
να σπιλώσει τους γύρω του με γνώμονα το όποιο “συμφέρον”.

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 Κούβα και η ιμπεριαλιστική «ευαισθησία»
Ο «Ελληνικός Τύπος» έχει την τιμή και την ευχαρίστηση να υποδεχτεί την Σεμίνα Διγενή και τα άρθρα της που θα ακολουθήσουν. Θα έπρεπε
ίσως (αν υπήρχε η πολυτέλεια του χώρου στην εφημερίδα) να αφιερώναμε περισσότερες από μια ολόκληρη σελίδα για να γράψουμε το
βιογραφικό της Σεμίνας. Η Σεμίνα είναι ένας άνθρωπος που έχει διαπρέψει στην δημοσιογραφία, στην συγγραφή βιβλίων, στο θέατρο,
στην πολιτική εκλεγμένη με το ΚΚΕ στις Ευρωεκλογές και γενικότερα στην τέχνη και στην παρουσίαση σε τηλεοπτικά προγράμματα και
συγκροτήματα (18 βραβεία για το πρωτοποριακό της έργο στην τηλεόραση). Είναι τολμηρή στις έρευνες και συνεντεύξεις ιστορικών
προσωπικοτήτων ακόμα και έξω από τα όρια της Ελλάδας. Κρατάει ψηλά την τέχνη της δημοσιογραφίας με πολλά χιλιόμετρα στην πρώτη
γραμμή και έχει κερδίσει όχι μόνο την αγάπη αλλά και την εμπιστοσύνη του κοινού. Γράφει για το «Έθνος» τον «Ριζοσπάστη», το “Lifo” και
άλλα έντυπα και εφημερίδες. Είμαστε ευτυχείς που δέχτηκε να συνεργαστεί με την εφημερίδα μας και την καλωσορίζουμε.

Ξέρω μια χώρα κάτω από
τον Τροπικό του Καρκίνου,
με τους πιο γελαστούς
ανθρώπους στον κόσμο.
Μια χώρα - σύμβολο, που
αν και βιώνει έναν πρωτοφανή αποκλεισμό και ένα
Σεμίνα
ΔΙΓΕΝΗ
εγκληματικό εμπάργκο, όχι
μόνο στέκεται όρθια, αλλά
βοηθάει με ανιδιοτέλεια δοκιμαζόμενους
λαούς και ακτινοβολεί με τις νίκες και τα επιτεύγματά της: Ένα αξιοθαύμαστο σύστημα
δημόσιας, δωρεάν και καθολικής Υγείας και
προστασίας του λαού της. Ένα από τα καλύτερα στον κόσμο εκπαιδευτικά συστήματα.
Ένα από τα πιο υψηλά μορφωτικά επίπεδα
της Καραϊβικής. Πέντε δικά της εμβόλια, με
το «Abdala» να καταγράφει αποτελεσματικότητα 92,28%. Ακόμη είναι η πρώτη στον
κόσμο που εξάλειψε τη μετάδοση του AIDS
και της σύφιλης από μητέρα σε παιδί, που
ανακάλυψε το πρώτο θεραπευτικό εμβόλιο
για ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα, που
έχει από τα χαμηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας διεθνώς και τόσα άλλα.
Δεν συνεχίζω να περιγράφω τις αμέτρητες
μεγάλες στιγμές αυτής της χώρας, ούτε το
ήθος, την αξιοπρέπεια και την αγωνιστικότητα αυτού του λαού, που συνεχίζει να
μας εμπνέει και να μας κινητοποιεί. Θέλω
μόνο να υπογραμμίσω πως με αυτούς τους
γελαστούς, περήφανους, γενναιόδωρους
και κυρίως δυνατούς ανθρώπους δεν είναι
εύκολο να τα βάλει κανείς. Είναι εξοικειωμένοι με τη χυδαιότητα των αλλεπάλληλων
ενορχηστρωμένων σχεδίων αποσταθεροποίησης, χάους και αναταραχής της χώρας
τους. Οι Κουβανοί έχουν βιώσει κάθε είδους
πολέμου που έχει επινοηθεί κι έχει εξαπολυθεί εναντίον τους, από την ευρύτερη
παρέα των ενοίκων του Λευκού Οίκου, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πρακτόρων
εντός και εκτός της Κούβας, και έχουν βγει
νικητές. Τώρα πάλι, βρίσκονται μπροστά
σε νέα απειλή επέμβασης στο νησί, με ανθρωπιστικό (!) πρόσχημα. Το τελευταίο σενάριο σε σκηνοθεσία Μπάιντεν διαφημίζει
πως θέλει να σώσει τους «καημένους» τους
Κουβανούς από την ανέχεια, την καταπίεση και τη δικτατορία, χρησιμοποιώντας ως
δικαιολογία τις σοβαρές ελλείψεις εισαγόμενων αγαθών και άλλων προϊόντων πρώτης
ανάγκης, καθώς και τις διακοπές ρεύματος,
λες κι όλα αυτά δεν οφείλονται στον παρανοϊκό και εκδικητικό 60χρονο αποκλεισμό
που έχουν επιβάλει ακριβώς αυτοί οι ίδιοι,
οι ΗΠΑ. Αυτοί που φρόντισαν σε συνθήκες
πανδημίας, η Κούβα να μην μπορεί να έχει
φάρμακα, πρώτες ύλες για φάρμακα και
νοσοκομειακές προμήθειες. Οι Κουβανοί,
όμως, που έμαθαν να ζουν στο στόμα του
λύκου, είναι εκπαιδευμένοι χρόνια τώρα να
αντιμετωπίζουν τα δύσκολα. Έχουν κοινωνική συνείδηση και πολιτική διαπαιδαγώγηση και δεν λυγίζουν. Αντιλαμβάνονται τη
γελοιότητα του να υφίστανται απαγορεύσεις και οικονομικές κυρώσεις και ύστερα
να παρακολουθούν να ξεδιπλώνεται, σε ζωντανή μετάδοση, το αμερικανικό ενδιαφέρον για τους ταλαίπωρους Κουβανούς που

υποφέρουν. Γνωστή πλέον η ιμπεριαλιστική
«ευαισθησία» για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η υποκρισία, ο κυνισμός και η δολιότητα
αυτών που μόνο προβλήματα και βάσανα
προκαλούν και που τελευταία έβαλαν στο
παιχνίδι και αισχρές μεθοδεύσεις με όχημα
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήδη μια
αντεπαναστατική κουβανο-αμερικανική μαφία που πληρώνεται αδρά, για να εξαπατά,
πλημμύρισε το διαδίκτυο με αυτοματοποιημένα ρομπότ και «τρολ» στην υπηρεσία της
συκοφαντικής εκστρατείας. Στο προβοκατόρικο σχέδιο επιστρατεύτηκαν παραποιημένες εικόνες μαζικών διαδηλώσεων άλλων
χωρών, που παρουσιάζονταν ως «μαζικές
αντικυβερνητικές διαδηλώσεις» στην Κούβα. Οι ΗΠΑ θέλουν να αλλάξει το κοινωνικό
σύστημα της Κούβας, ώστε να επιτρέπεται
σε αυτές να παραδώσουν μετά στους πρώην ιδιοκτήτες τις παλιές ιδιοκτησίες. Αυτό
σημαίνει εκχώρηση παιδικών σταθμών,
νοσοκομείων, κέντρων ηλικιωμένων και
σχολείων, πράγμα εντελώς αδιανόητο για
τον κουβανικό λαό που τα έχτισε με το αίμα
του. Έναν λαό που τον αγώνα ενάντια στις
αντικοινωνικές και εγκληματικές δραστηριότητες τον θεωρεί δική του υπόθεση και
δική του μάχη, που πρέπει να την κερδίσει.
Άλλωστε, η Ιστορία δίδαξε πως η δημοκρατία και τα δημοκρατικά δικαιώματα που
ευαγγελίζονται τα αστικά κράτη, είναι μόνο
η βιτρίνα για την εξαπάτηση του λαού και
τη διαιώνιση της οικονομικής και πολιτικής
εξουσίας της ολιγαρχίας του πλούτου.

Τέσσερις σπουδαίες
συναντήσεις
Η Αλέιδα και ο Καμίλο Γκεβάρα

μπαμπά. Μου είπε κατευθείαν ότι τον εμπιστευόταν πλήρως αλλά και ότι υπήρχαν φορές που ο Τσε αυτοσχεδίαζε επικίνδυνα και
δεν τον άκουγε. Όπως κάποτε που ο Φιντέλ
γνώριζε πως επρόκειτο να συλληφθούν και
είχε πει σε όλους να μη μιλήσουν για τις πολιτικές τους απόψεις σε κανέναν, ό,τι κι αν
συμβεί. Ο Τσε όχι μόνο δεν υπάκουσε, αλλά
ξεκίνησε μέσα στη φυλακή να... στρατολογεί
τους δεσμοφύλακες! Έτσι ήταν ο μπαμπάς,
δεν μπορούσε να πει ψέματα. Του στοίχιζε
βέβαια πάντα, και μάλιστα τότε, σ' εκείνη
την περίπτωση, όλοι τους αποφυλακίστηκαν, εκτός από εκείνον. Η αστυνομία είπε
πως είναι κομμουνιστής και τον αλυσόδεσαν». Ρωτάω τον Καμίλο πώς τον αντιμετωπίζουν οι Κουβανοί. Πώς συμπεριφέρονται
στον γιο του ήρωά τους. «Νομίζω ότι στην
οικογένειά μας μεταφέρεται ο σεβασμός και
η αγάπη που είχαν και έχουν για τον πατέρα μας», λέει. Ο μεγάλος γιος του Τσε γεννήθηκε το φλεγόμενο 1962 και του δόθηκε
το όνομα του Κουβανού επαναστάτη Καμίλο Σιενφουέγος. «Δεν πιστεύω», μου λέει,
«ότι πρέπει να εκτιμάμε τους ανθρώπους
από το όνομά τους. Το στοίχημα είναι να
προχωρήσεις στη ζωή με τη δική σου αξία
και τον προσωπικό σου αγώνα». Συζητάμε
για το νεανικό ταξίδι του Τσε στη Λατινική
Αμερική, όπου είδε την πραγματική ζωή, τη
φτώχεια, την αδικία και την εκμετάλλευση,
που τον διαμόρφωσε τελικά σε επαναστάτη. «Αν ζούσε σήμερα και το έκανε πάλι, τι
θα διαπίστωνε;», τους ρωτάω. Δυστυχώς,
τα ίδια προβλήματα, συμφωνούν και οι δύο.
Έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης και φτώχεια που καλπάζει. «Ο Τσε θα έλεγε πάλι
πως μόνο με την ενότητα των λαών της Λατινικής Αμερικής μπορούμε ν' αντιμετωπίσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες».

αντιμετωπίσει τους εισβολείς. Δίπλα μας είχαμε τον Τσε, που μας εμψύχωνε. "Πρέπει
να θυμάστε", μας έλεγε, "ότι αυτήν τη στιγμή
είμαστε στον Ψυχρό Πόλεμο, έναν πόλεμο
χωρίς πρώτη γραμμή, χωρίς συνεχείς βομβαρδισμούς, όπου από τη μια είμαστε εμείς,
ο μικρός πρωταθλητής της Καραϊβικής,
κι από την άλλη η μεγάλη, ιμπεριαλιστική
ύαινα. Είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο και
γνωρίζουμε ότι ένας από τους δύο θα πεθάνει στη μάχη• αλλά δεν θα είμαστε εμείς
αυτοί"». Ο Φερνάντες μιλάει με περηφάνια
κι ένα συνεχές χαμόγελο για εκείνον τον
Απρίλη του 1961, οπότε και «χρειάστηκαν
μόλις 72 ώρες για να μετατραπεί η εισβολή των Αμερικανών σε απόλυτο φιάσκο».
«Έχετε πει ότι από τη σκοπιά της στρατηγικής η επιχείρηση των Αμερικανών ήταν
αψεγάδιαστη», του λέω. «Είναι αλήθεια
αυτό, αλλά είχαν απέναντί τους έναν θαρραλέο λαό που έβλεπε αυτήν την επίθεση
ως ευκαιρία για να καθορίσει τη μοίρα του!».
Φυσικά, φροντίζω να ξανασυναντήσω την
Αλέιδα, αλλά και τους αδελφούς της, τον
Καμίλο και τον Ερνέστο. Δεν ξεχνάω ποτέ
τις κουβέντες μας. Την πίστη τους στα οράματα του Τσε, στο ότι ο σοσιαλισμός χρειάζεται συνεχή βελτίωση, ότι παιδεία και υγεία
είναι πρωταρχικοί στόχοι, ότι επανάσταση
είναι ν' αλλάξεις όσα πρέπει ν' αλλάξουν, ότι
προέχει ο σεβασμός στον άνθρωπο.

Ο θρυλικός Γρανάδο και ο
ύμνος στην αισιοδοξία
Ο Αλμπέρτο Γρανάδο

Ο Χοσέ Ραμόν Φερνάντες

Η Αλέιδα και ο Καμίλο Γκεβάρα
Στο πρώτο μου ταξίδι στην Αβάνα, το 1998,
γνωρίζω την κόρη του Τσε Γκεβάρα, την
παιδίατρο Αλέιδα, που γεννήθηκε μαζί με
την Επανάσταση και τον αδελφό της Καμίλο, που είναι δικηγόρος και μοιάζει πολύ
στον Τσε. Μιλούν στην εκπομπή μου «Ανθρωποι» της ΕΡΤ για τη χώρα τους, τον
πατέρα τους, την επανάσταση, αλλά και
για τους Έλληνες. Ήθελα πολύ να τους
ρωτήσω πράγματα, απ' αυτά που δεν θα
χωρούσαν σε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ,
π.χ. για την πραγματική σχέση του Κάστρο
με τον Τσε. Τη ρωτάω αν έψαξε ποτέ την
αλήθεια και τους μύθους γύρω από τις πολυσυζητημένες διαφωνίες τους. Απαντάει
χαμογελώντας: «Βέβαια και το έψαξα. Με
απασχολούσε κι εμένα. Ρώτησα τον Φιντέλ
για το αν πράγματι υπήρχε κόντρα με τον

Ο Αλμπέρτο Γρανάδο
Ο Χοσέ Ραμόν Φερνάντες
Τον Ιούλη του 2004, επιστρέφω στην Κούβα, αυτήν τη φορά για τη σειρά ντοκιμαντέρ
«Ρεπόρτερ μεγάλων αποστάσεων» στην
ΕΡΤ, για να συναντήσω αυτόν που ντρόπιασε τις ΗΠΑ. Τον Αντιπρόεδρο της Κούβας
και πρωτεργάτη της νίκης στον Κόλπο των
Χοίρων, τον θρυλικό Χοσέ Ραμόν Φερνάντες. Έναν ψηλό, ευθυτενή 82χρονο άντρα,
που μου κάνει μια πολύ δυνατή χειραψία.
Τον ρωτάω για την εισβολή, που έμεινε
στην Ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες
αποτυχίες των ΗΠΑ. Αστράφτουν τα μάτια
του όταν περιγράφει το πάθος και τη γενναιότητα των Κουβανών που συσπειρώθηκαν τότε γύρω από τον Κάστρο κι εκείνον.
«Μοιράσαμε όπλα στον λαό», λέει, «για ν'

Ο Τσε τον έλεγε «Τσεκίτο», αλλά και «μεγάλη σουπιά»! Ηταν ο σύντροφός του και
ο καλύτερός του φίλος. Τον συναντάω κι
αυτόν, το 2004. Είναι ο βιοχημικός Αλμπέρτο Γρανάδο που γεννήθηκε το 1922. Μαζί
του ο Τσε τολμάει το 1952 το θρυλικό ταξίδι
με μοτοσικλέτα, την Ποδερόσα ΙΙ, στη Λατινική Αμερική. Ο Γρανάδο πρωταγωνιστεί
στο ντοκιμαντέρ μου «Ημερολόγια Μοτοσικλέτας» στον «Alpha», με αφορμή την έκδοση των ημερολογίων και της πρεμιέρας
της ομώνυμης ταινίας με συμπαραγωγό
τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, σκηνοθέτη τον
Βάλτερ Σάλες και πρωταγωνιστές τον Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ και τον Ροντρίγκο δε
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Κάτω από ένα καύσωνα 32 βαθμών,
μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος
Οντάριο, το Συμβούλιο Ειρήνης του
Καναδά και ο «Οργανισμός φίλων της
Κούβας» διαδήλωσαν εμπρός από το
Αμερικάνικο Προξενείο ενάντια στον
εμπορικό αποκλεισμό της Κούβας από
την Αμερική. Κάθε χρόνο, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη
Νέα Υόρκη εγκρίνει ψήφισμα που καλεί
για την άρση του οικονομικού, εμπορικού και του χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στο
νησί για σχεδόν 60 χρόνια. Εν τούτοις,
οι ΗΠΑ ψηφίζουν εναντίον της άρσης
και βάζουν βέτο στην απόφαση για την
άρση του εμπάργκο.

Ο οργανισμός φιλίας της Κούβας
ανέφερε: «Η κορύφωση της ηθικής
εξαχρείωσης του σημερινού καθεστώτος των ΗΠΑ φαίνεται μέσα από
την πανδημία του κορονοϊού.» Παρά
τα δικά της προβλήματα, η Κούβα
στέλνει 3.000 ιατρικό προσωπικό σε
28 χώρες (συμπεριλαμβανομένων
ευρωπαϊκών) για να βοηθήσει στην
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λα Σέρνα. - Γιατί γίνατε φίλοι με τον νεαρό
Γκεβάρα; - Γιατί αυτό το αδύνατο, ασθματικό αγόρι μπορούσε να μετατρέπει τις αρνητικές καταστάσεις σε θετικές. Και γιατί,
παρότι εγώ το θεωρούσα ελάττωμα, δεν
μπορούσε να πει ψέματα. Ο πιο έντιμος άνθρωπος στον κόσμο. - Τι τον θύμωνε τότε;
- Το να μην αντέχει κάποιος την κριτική. Μισούσε τους κόλακες.
Τον συναντώ στο σπίτι - κοινόβιο όπου ζει
με την σύζυγό του, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, τ' ανίψια του και μερικούς ακόμη
συγγενείς. Ο πρώην υπουργός Υγείας της
Κούβας, εκτός από μέγας επιστήμων που
συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη της
φαρμακευτικής στη χώρα, είναι και γνωστός
μποέμ. Παρότι έχει δηλώσει «άντεξα τα πάντα, αλλά όχι τις συνεντεύξεις», τα πάμε μια
χαρά. Μιλάμε για την 8μηνη περιπέτειά του
με τον Τσε και τη μισοδιαλυμένη Νόρτον
500 του '39, από το Μπουένος Αϊρες στις
ακτές της Αργεντινής, μέσα από τις πάμπες

Διαδήλωση διαμαρτυρίας
ενάντια στον Αποκλεισμό
Της Κούβας από τις ΗΠΑ
γράφει ο Πλάτων Ρούτης

καταπολέμηση της πανδημίας.
Πώς αντιδρά η Ουάσιγκτον;
Ο υπουργός Εξωτερικών και πρώην
διευθυντής της CIA (Mike Pompeo), χαρακτηρίζει τη δραστηριότητα αυτή ως
«εμπορία ανθρώπων», και οι Ρεπουμπλικάνοι σκληροπυρηνικοί καταθέτουν
νομοσχέδιο στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για
να ασκήσουν πίεση στις χώρες που
έχουν καλέσει κουβανικό ιατρικό προσωπικό στη χώρα.
Η διαδήλωση μπροστά στο προξενείο
του Τορόντο με τα συνθήματα των διαδηλωτών, εξέφρασε την αδικία που βιώνει ο λαός της Κούβας ειδικά την περίοδο της πανδημίας από το εγκληματικό
εμπάργκο. Στην τελευταία σύνοδο του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όλα τα
κράτη υποστήριξαν να αρθεί το εμπάργκο εκτός από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
«Τώρα είναι η στιγμή να υψώσουμε
φωνή υπεράσπισης και αλληλεγγύης
προς τον κουβανικό λαό και την κυβέρνησή του, καταδικάζοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ιμπεριαλιστική
πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στο Νησί
της Επανάστασης», δήλωσε η γραμματέας του Κ.Κ. Καναδά.
Επίσης κατάγγειλε την κυβέρνηση
του Καναδά ότι έχει μια υποκριτική
πολιτική που ενώ λέει ότι υποστηρίζει την άρση του εμπάργκο εν τούτοις δεν παίρνει θέση απέναντι στην
άρνηση των ΗΠΑ να αρθεί ο παράνομος αποκλεισμός. Σημείωσε ότι το
Κ.Κ. Καναδά βρίσκεται «στο πλευρό του
κουβανικού λαού για δεκαετίες, υποστηρίζοντας το δικαίωμά του να ζει ελεύθερος και να ακολουθεί τον δρόμο της
και τις Ανδεις, στη Χιλή, στα μεταλλεία της
Τσουκικαμάτα, στις κορυφές του Περού,
στο λεπροκομείο του Σαν Πάμπλο και στην
Κολομβία, με κατάληξη το Καράκας.
«Τρία πράγματα καθόρισαν τη ζωή μου»,
λέει. «Το ταξίδι με τη μοτοσικλέτα, ο Τσε
και η Κουβανική Επανάσταση. Το ταξίδι
της νιότης μας είναι ένας ύμνος στην αισιοδοξία. Με δίδαξε πως ποτέ δεν πρέπει να
συμβιβαζόμαστε».
- Τόσα χρόνια μετά, θα λέγατε ότι ταξίδεψε για να γνωρίσει τον κόσμο ή τον εαυτό του; - Ο Τσε ήταν καλός γιατρός, καλός
ποιητής, καλός αντάρτης, καλός σπηλαιολόγος, έπαιζε και καλό ράγκμπι. Πιστεύω
ότι έγινε σοφός βάζοντας συνεχώς στον
εαυτό του δοκιμασίες.
- Πότε είδατε πρώτη φορά τον Ερνέστο
ως Τσε;
- Μια νύχτα, φροντίζοντας μια ετοιμοθάνατη γυναίκα, μου είπε: «Όλοι αυτοί που
τους υπηρετούσε μια ζωή αυτή η γυναίκα
τώρα βιάζονται να πεθάνει, αφού δεν τους
είναι χρήσιμη πια. Είναι άδικο να μην προστατεύονται, όταν γερνούν, όλοι αυτοί που
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σοσιαλιστικής κοινωνικής οργάνωσης
και ανάπτυξης, απαιτεί να σταματήσει
άμεσα ο πολύπλευρος αποκλεισμός της
Κούβας από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό καθώς και οι κάθε είδους επεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις του
Νησιού της Επανάστασης».
Ομιλητές από το Συμβούλιο Ειρήνης του
Καναδά υπογράμμισαν ότι ενώ οι γιατροί και άλλοι επιστήμονες στην Κούβα έχουν ανακαλύψει τα εμβόλια που
είναι πάνω από 92.28% αποτελεσματικά απέναντι στον ιό Covid, εν τούτοις ο
λαός της Κούβας δεν έχει εξ αιτίας του
αποκλεισμού σύριγγες να χρησιμοποιήσει για να εμβολιάσει τον πληθυσμό.
Η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης του Καναδά μίλησε ενάντια στο
αποκλεισμό της Κούβας και ανέφερε ότι

ο Ηρωικός λαός της Κούβας αγωνίζεται
μέσα σε δύσκολες συνθήκες ενάντια
στις προκλήσεις και στην βιομηχανία
του ψεύδους της Αμερικάνικης κυβέρνησης. Ο αποκλεισμός της Αμερικής είναι
τέτοιος που όποιο κράτος σπάσει τον
αποκλεισμό δεν θα έχει την δυνατότητα
να κάνει εμπόριο με τις ΗΠΑ.
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δουλεύουν μια ολόκληρη ζωή». Ένα ακόμη
σημάδι παρατήρησα τη μέρα των γενεθλίων
του, πριν αποχαιρετήσουμε τους λεπρούς
που φροντίζαμε. Έκανε μια ομιλία μιλώντας
για αλληλεγγύη και για μια ενωμένη Αμερική. Και όταν είπε πως «το μεγαλείο των
ορυχείων της Χιλής βασίζεται στα δέκα χιλιάδες πτώματα εργατών», κατάλαβα πως
απέναντί μου ήταν πλέον ο Τσε.
- Αναρωτιέμαι πώς εξασφαλίζατε φαγητό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
- Έτσι όπως ήμασταν ρακένδυτοι, όλοι αυτοί
που συναντούσαμε σχεδόν μας φοβούνταν.
Σκέφτηκα, λοιπόν, ν' αρχίσουμε να πιάνουμε κουβέντα στους ανθρώπους, για να τους
δείξουμε τις γνώσεις, την καλλιέργεια και
τη μόρφωσή μας, ώστε να μας εκτιμήσουν,
μήπως και μοιραστούν μαζί μας λίγο φαγητό. Φαίνεται πως είχα δίκιο. Ο Τσε κι εγώ
καταφέρναμε να τους ξελογιάσουμε. Πάντα
πετύχαινε το κόλπο μας.
- Αληθεύει ότι ο Τσε ανακάλυψε κι ένα
εντομοκτόνο;
- Ναι, ήταν ένας συνδυασμός ντιντιτί και

ταλκ. Κόντεψε, βέβαια, να μας δηλητηριάσει, αλλά γλιτώσαμε το αίμα μας. Με τα
έντομα δούλεψε!
Μιλάμε όλο το απόγευμα με τον γελαστό
σοφό επιστήμονα και επαναστάτη με τα
μικρά, πανέξυπνα μάτια. Έχει νεανικό
χιούμορ και δεν χορταίνει να μιλάει για τον
φίλο του, για χάρη του οποίου ρίζωσε στην
Αβάνα κι έκανε την Κούβα πατρίδα του.
Του ζητάω να θυμηθεί μια στιγμή από την
τελευταία τους συνάντηση. Θυμάται ένα
σημείωμα που του άφησε ο Τσε. Μπορεί να
φαινόταν αστείο, αλλά επρόκειτο για αποχαιρετιστήριο μήνυμα: «Όταν κατακάτσει η
μυρωδιά της μπαρούτης, θα σε περιμένω,
γύφτε, που δεν περιπλανιέσαι πια». Στις
τελευταίες λέξεις τα μάτια του υγραίνονται.
Σήμερα κλείνοντας αυτό το κείμενο, επιλέγω ως επίλογο μια κουβέντα του Τσε:
«Εάν τρέμεις από αγανάκτηση για κάθε
αδικία, τότε είσαι σύντροφός μου», προσθέτοντας «...και η Κούβα είναι πατρίδα
σου».
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Οικόπεδα εκτός σχεδίου: Τι
αλλάζει στους όρους δόμησης
– Τροπολογία ΥΠΕΝ
Τροποποίηση των διατάξεων του νόμου
4759/2020 σχετικά με τη δόμηση σε εκτός
σχεδίου περιοχές προβλέπει –μεταξύ άλλων- φέρνει τροπολογία που κατέθεσε το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
χθες το βράδυ στην Βουλή, στο νομοσχέδιο
για την ανακύκλωση.
Συγκεκριμένα, «προστίθενται περιπτώσεις
στις μεταβατικές ρυθμίσεις του άρθρου
40 του ν. 4759/2020 προκειμένου ιδίως να
αντιμετωπιστούν ερμηνευτικά ζητήματα
αλλά και ζητήματα που προέκυψαν κατά
την εφαρμογή του νόμου και κρίθηκε ότι
απαιτείται για τη ρύθμισή τους μεταβατική
διάταξη», όπως αναφέρεται στη συνοπτική
ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης.
Αναλυτικά, οι αριθμητικοί τύποι βάσει των
οποίων υπολογίζεται η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για τα κατά παρέκκλιση άρτια
γήπεδα, αναπροσαρμόζονται ως εξής:
-Στα γήπεδα επιφάνειας 2.000 τ.μ., η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για κατοικία δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα 186 μέτρα.
-Για οικόπεδα από 1.200 τ.μ. και έως 2000
τ.μ. η επιτρεπόμενη δόμηση περιορίζεται
στα 136 μέτρα από 150 τ.μ.
-Σε γήπεδα από 750 τ.μ. έως 1.200 τ.μ, η δόμηση διαμορφώνεται σε 86 τ.μ. από 100 τ.μ.
Data centers και logistics
Επιπλέον τροποποιούνται οι όροι δόμησης
(παρέκκλιση ως προς το ύψος κτιρίου, το
μέγιστο ποσοστό κάλυψης, τις πλάγιες
αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του
γηπέδου, κατά περίπτωση) συγκεκριμένων
κατασκευών και εγκαταστάσεων (εγκαταστάσεις εφοδιαστικής αλυσίδας, Κέντρα
Δεδομένων – Data Centers) σε γήπεδα που
βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός

ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών
προ του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, και εκτός περιοχών, στις
οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι
και περιορισμοί δόμησης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.
Ειδικά για τους όρους δόμησης των Data
Centers ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,8,
το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε 60% και ο
μέγιστος συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης σε 4,5.
Τέλος οικοδομικών αδειών
Σε άλλο σημείο, η τροπολογία επανακαθορίζει το τέλος με το οποίο επιβαρύνονται οι
οικοδομικές άδειες σε εκτός σχεδίου περιοχές, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου
και στις οποίες έχουν καθοριστεί χρήσεις
γης, όροι και περιορισμοί δόμησης βάσει
ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ. To τέλος αυτό καθορίζεται σε 5% του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου ή 5 τοις χιλίοις στην
περίπτωση που γίνεται χρήση αναλυτικού
προϋπολογισμού.
Το τέλος αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο για
την χρηματοδότηση δράσεων σε εκτός σχεδίου περιοχές λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και μπαίνουν όρια, κατ΄ελάχιστον
250 ευρώ και κατά μέγιστο 5.000 ευρώ.

Εμβόλια: Τα δεδομένα για την τρίτη
δόση – Ποιοι θα προηγηθούν
Την ώρα που η κυβέρνηση μαζί με τους ειδικούς επιχειρούν με κάθε τρόπο να πείσουν
τους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί
κατά της Covid-19 να προγραμματίσουν το
ραντεβού τους, ανοίγει μια νέα συζήτηση
για το ποιοι και πότε θα χρειαστεί να κάνουν
συμπληρωματική -δεύτερη ή τρίτη ανάλογα
με το εμβόλιο- δόση.
Σύμφωνα με την καθηγήτρια Παιδιατρικής
και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνώμων
Βάνα Παπαευαγγέλου, η οποία αναφέρθηκε στο ζήτημα κατά τη σημερινή ενημέρωση για την πανδημία του κοροναϊού, αυτή η
επιπλέον δόση εμβολίου δεν θα αφορά όλο
τον πληθυσμό -αλλά μόνο συγκεκριμένες
κατηγορίες πολιτών.
«Έχουν αρχίσει κάποιες συζητήσεις στην
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών αναφορικά
με την τρίτη δόση και σε ποιους θα εισηγηθούμε να κάνουν την τρίτη δόση» τόνισε
η κυρία Παπαευαγγέλου, προσθέτοντας:
«Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα στις οδηγίες
αυτές, οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω και τι θα γίνει σε αυτούς που δεν θα
δεχτούν».
Η καθηγήτρια Παιδιατρικής και μέλος της
Επιτροπής Εμπειρογνώμων σημείωσε ότι
η επιτροπή βρίσκεται ακόμα σε συζητήσεις
και δεν έχει καταλήξει σε απόφαση για την

επιπλέον δόση, ωστόσο υπογράμμισε πως
αν αυτή κριθεί αναγκαία θα αφορά συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού. Σε αυτή την
περίπτωση, θα εξεταστεί η ηλικία ή ενδεχόμενα προβλήματα υγείας που μπορεί να
αντιμετωπίζουν κάποιο πολίτες, όπως και
αν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας.
«Το σκεπτικό για την τρίτη δόση αφορά
σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού που
θεωρούμε ότι την έχουν ανάγκη, είτε γιατί
έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα και
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, είτε λόγω ηλικίας,
είτε γιατί έχουν μεγάλη έκθεση, όπως είναι
οι γιατροί» σημείωσε χαρακτηριστικά.
Τα εμβόλια που θα χρησιμοποιηθούν
Σε αυτή την επιπλέον δόση αναμένεται να

Σχέδιο απόσυρσης παλαιών ΙΧ
στον νέο κλιματικό νόμο
Τη θέσπιση κινήτρων για την απόσυρση
οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης
και την αντικατάστασή τους από ηλεκτρικά αυτοκίνητα δρομολογεί η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ» τα
συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, και Υποδομών και Μεταφορών
εξετάζουν να συμπεριλάβουν στον σχεδιαζόμενο κλιματικό νόμο διατάξεις που θα
καθιερώνουν το μέτρο της ενίσχυσης των
οδηγών ΙΧ, των ιδιοκτητών ταξί και των
εταιρειών προκειμένου να αποσύρουν τα
συμβατικά οχήματά τους. Πρόκειται για
νέου τύπου απόσυρση, η οποία θα προβλέπει την αντικατάσταση του παλαιού στόλου
με νέα, υβριδικά και αμιγώς ηλεκτροκίνητα
οχήματα.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα ενταχθεί στον κλιματικό νόμο θα είναι γενικού χαρακτήρα και
θα ανοίγει τον δρόμο ώστε με υπουργικές
αποφάσεις να μπορούν να ενεργοποιούνται τα κίνητρα, οι όροι και οι προϋποθέσεις
ανά κατηγορία ιδιοκτητών οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (υγρά καύσιμα
κίνησης).
Το πλαίσιο του κλιματικού νόμου αναμένεται να είναι έτοιμο τον Οκτώβριο, ώστε
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
συμμετέχοντας την 1η Νοεμβρίου στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP26) που θα διεξαχθεί στη
Γλασκώβη, να έχει στα χέρια του το θεσμικό
κείμενο με τους νέους φιλόδοξους στόχους
για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων. Το Μέγαρο Μαξίμου, λένε πληροφορίες, στοχεύει το πρόγραμμα κινήτρων για
την ηλεκτροκίνηση να τρέχει μέχρι το 2030.
Επιδοτήσεις
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση σκοπεύει να
αξιοποιήσει πλήρως τόσο φέτος όσο και τα
έτη 2022 και 2023 το πρόγραμμα «Κινούμαι
Ηλεκτρικά» που επιδοτεί την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, ποδηλάτων και δικύκλων παρέχοντας μάλιστα και κίνητρα για
την απόσυρση των οχημάτων συμβατικής
τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό η ηγεσία του
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σκοπεύει να προχωρήσει σε βελτιώσεις του
προγράμματος ώστε να ενισχυθούν τα κίνητρα της ηλεκτροκίνησης. Πιο συγκεκριμένα οι αλλαγές που έρχονται είναι:
•
Κατάργηση της υποχρεωτικής
αγοράς επιδοτούμενου ηλεκτρικού αυτοκινήτου μετά τη λήξη της ελάχιστης αποδεκτής περιόδου χρονομίσθωσης των 36
μηνών. Στόχος είναι να γίνει πιο προσιτή
η χρονομίσθωση και να μειωθεί το κόστος
των μισθωμάτων, ενθαρρύνοντας τον εξηλεκτρισμό των εταιρικών στόλων.
•
Αύξηση του μέγιστου αριθμού
χρησιμοποιηθούν δύο εμβόλια, αυτά της
Pfizer και της Moderna, όπως γίνεται σε
όλες τις ηλικίες, μετά την «απόσυρση» του
εμβολίου της AstraZeneca και τη χρησιμοποίηση του μονοδοσικού εμβολίου της
Johnson & Johnson για το πρόγραμμα εμβολιασμών κατ’ οίκον.
Η τελική κρίση της Επιτροπής Εμβολιασμών αναμένεται να γνωστοποιηθεί τον
Αύγουστο, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση να είναι ειλημμένη και

οχημάτων που μπορεί να προμηθευτεί μια
επιχείρηση από τρία σε δέκα 10 τόσο για
την ηπειρωτική όσο και για τη νησιωτική
χώρα.
•
Αύξηση, σχεδόν στο διπλάσιο, του
ποσού επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικών ταξί. Θα ανέλθει στις 22.500 ευρώ μαζί
με το όφελος της απόσυρσης.
•
Επιλέξιμες θα είναι πλέον και δημοτικές επιχειρήσεις όπως και εταιρείες του
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
•
Επιλέξιμα για επιδότηση ποδηλάτων θα είναι και νομικά πρόσωπα που
δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους
κλάδους, όπως εταιρείες ενοικίασης ποδηλάτων, ξενοδοχεία, εταιρείες διανομής
(delivery).
•
Επιλέξιμη η επιδότηση αγοράς και
εγκατάστασης «έξυπνου» φορτιστή και από
τα νομικά πρόσωπα, εκτός των φυσικών
προσώπων που ίσχυε έως σήμερα.
Πληθώρα αιτήσεων
Το «Κινούμαι Ηλεκτρικά» που τρέχει από
τον Αύγουστο του 2020 κατόπιν ψήφισης
του νόμου για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς έχει
δεχτεί μέχρι στιγμή 14.000 αιτήσεις από φυσικά και νομικά πρόσωπα για επιδοτήσεις
αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, δικύκλων
και ποδηλάτων. Αντιστοιχούν στο 25% των
πόρων του προγράμματος. Αξίζει επίσης να
σημειωθεί ότι το 2019 κυκλοφορούσαν στην
χώρα 1.345 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ μόνο
το 2020 ταξινομήθηκαν 2.135. Με αποκορύφωμα τον Δεκέμβριο του 2020, που το ποσοστό στις ταξινομήσεις έφτασε στο 10%.
Δηλαδή 1 στα 10 νέα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν ήταν ηλεκτρικό. Το 2020 έδωσε
τη σκυτάλη στο 2021 το οποίο προς το παρόν κάνει ένα δυναμικό σπριντ έχοντας ήδη
σημειώσει το εντυπωσιακό ποσοστό του
5,5%. Περίπου 18 μήνες πριν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 0,7%. Οπως όλα
δείχνουν ο στόχος για 3.795 νέες πωλήσεις
ηλεκτρικών οχημάτων το 2021 θα καλυφθεί.
Επιβεβαιώνοντας το δυναμικό ξεκίνημα, το
2020 για πρώτη φορά έπειτα από πολλά
χρόνια, ο μέσος όρος εκπομπών CO2 των
νέων αυτοκινήτων που πουλήθηκαν στην
Ελλάδα παρουσίασε μείωση, κατά 7,1%, σε
σχέση με το 2019.
η κυβέρνηση να έχει ήδη ξεκινήσει τις συζητήσεις με την Κομισιόν για να εξασφαλίσει
την προμήθεια των απαιτούμενων δόσεων
των εμβολίων.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στον
προγραμματισμό του εμβολιασμού θα ακολουθηθεί η ίδια σειρά, με πρώτους τους
υγειονομικούς, ενώ στη συνέχεια να ακολουθούν σταδιακά όλες οι ηλικιακές ομάδες,
με αρχή από τους ηλικιωμένους.
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Ν. Δένδιας: Η ΕΕ θα έπρεπε να έχει πιο ενεργό ρόλο στο Κυπριακό
«Η ΕΕ θα έπρεπε να έχει πιο ενεργό
ρόλο» στην επίλυση του Κυπριακού
τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Δένδιας σε συνέντευξή του στο περιοδικό
"Ερμής" που εκδίδει ο σύλλογος αποφοίτων
Κολλεγίου Αθηνών.
«Η Κύπρος είναι χώρα-μέλος της, άρα η
ΕΕ θα είχε κάθε λόγο και θα έπρεπε να
διεκδικήσει την απόλυτη συμμετοχή στη
διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού»,
υπογραμμίζει χαρακτηριστικά. «Η ΕΕ
ωστόσο, ακολουθώντας διστακτικότητα,
δεν κατάφερε ούτε καν να είναι κομμάτι
των διαπραγματεύσεων στη Γενεύη».
Όπως αναφέρει ο κ. Δένδιας, «μετά την τελευταία εμπειρία που είχα στη Γενεύη, η επίλυση του Κυπριακού [δείχνει να] είναι ίσως
ακόμα πιο μακριά, διότι πλέον η Τουρκία
εμφανίζεται να μην αποδέχεται το πλαίσιο
επίλυσης του Συμβουλίου Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών και κατά συνέπεια του
διεθνούς δικαίου, δηλαδή τη δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία».
Ο υπουργός Εξωτερικών επισημαίνει
πως «η ΕΕ από μόνη της δεν έχει ενσωματώσει στην πολιτική της τον σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο που καλείται να
παίξει» και προσθέτει: «Επίσης, δεν έχει
λυθεί η αντίφαση ότι μία χώρα- μέλος
του ΝΑΤΟ απειλεί με πόλεμο μια άλλη
χώρα- μέλος του ΝΑΤΟ αλλά και της ΕΕ.
Αυτή η αντίφαση συγκρατεί μερικά κράτη να ενεργοποιήσουν το πλαίσιο που
σε άλλες περιπτώσεις είναι άμεσο».

«Χρειάζεται προσεκτική προσπάθεια αλλά
και μια εκστρατεία πειθούς απέναντι στη
Γερμανία», αναφέρει. «Η ισχυρότερη χώρα
της Ευρώπης οφείλει να αποδεχτεί τον ρόλο
ηγέτιδας χώρας και σε καταστάσεις όπως
η επιβολή κυρώσεων σε χώρα- μέλος του
ΝΑΤΟ που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Με
τις εκλογές του Σεπτεμβρίου στη Γερμανία
έχουμε μια νέα ευκαιρία να ξεκινήσουμε μια
προσπάθεια συνεννόησης με τη νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση».
Αναφερόμενος στο θέμα των εξαγωγών
όπλων στην Τουρκία, επισημαίνει πως
«υπάρχουν φωνές στη Γερμανία με θεσμικό ρόλο που καταλαβαίνουν απολύτως το
πρόβλημα που μας δημιουργεί η εξαγωγή
υποβρυχίων αναπτυγμένης τεχνολογίας
από τη Γερμανία στην Τουρκία"».
«Η αντίφαση δε είναι ακόμα μεγαλύτερη,
αν λάβετε υπ' όψιν σας ότι εμείς είμαστε
υποχρεωμένοι να διατηρούμε το έλλειμμά
μας στο όριο του 3% και άρα δεν μπορούμε
να δανειστούμε για αγορά όπλων, ώστε να
αντιμετωπίσουμε όσα οι Γερμανοί ή άλλοι
εξάγουν στους Τούρκους», εξηγεί ο κ. Δένδιας και προσθέτει:
«Νομίζω πάντως ότι μια αρχική εξήγηση της
αντίφασης είναι η συμμετοχή της Τουρκίας
στο ΝΑΤΟ, η οποία περιπλέκει την κατάσταση. Μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια όπου
ανήκουμε θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να πείσουμε
τις άλλες χώρες ότι η εξαγωγή οπλισμού
στην Τουρκία, που μπορεί να αλλάξει τις

Τέλος βενζίνη και πετρέλαιο από
τους δρόμους της Ευρώπης το 2035
Την περασμένη Τετάρτη, η Κομισιόν ανακοίνωσε τον «οδικό χάρτη» για τη μετάβαση
στην «πράσινη» εποχή και την επίτευξη των
στόχων οι οποίοι έχουν εγκριθεί ήδη από
τους «27»: Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου και άλλων «αερίων του θερμοκηπίου» κατά 55% ως το 2030, σε σύγκριση με
τα επίπεδα του 1990, καθώς και μηδενικές
καθαρές εκπομπές από τα κράτη – μέλη ως
το 2050.
«Η σημερινή μας οικονομία, η οποία είναι
βασισμένη στα ορυκτά καύσιμα, έχει φτάσει στα όριά της» δήλωσε χαρακτηριστικά
η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πλαισιωμένη από τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής
Φρανς Τίμερμανς. Οπως τόνισαν δε αμφότεροι, ένα από τα πιο εμβληματικά στοιχεία
του νέου σχεδίου αφορά το μέλλον των οχημάτων με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου
(ενδεχομένως και φυσικού αερίου) στην ΕΕ.
Το σχέδιο κάνει λόγο για μείωση των εκπομπών διοξειδίου κατά 55% ως το 2030 σε
σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα (έναντι
37,5% που ήταν ο προηγούμενος στόχος),
καθώς και κατά 100% ως το 2035. Κάτι που
οδηγεί, πρακτικά, στην πλήρη απαγόρευση των πωλήσεων οχημάτων «παλιάς»
τεχνολογίας και τη μετάβαση στην πλήρη
ηλεκτροκίνηση – με επιχείρημα ότι ο κλάδος των μεταφορών έχει αυξήσει περισσότερο από κάθε άλλον τις εκπομπές του στην
ατμόσφαιρα τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες, σε ποσοστό άνω του 150%.
Ταυτόχρονα, πάντως, όλοι αναγνωρίζουν
πως η πλευρά αυτή είναι και μία από τις πιο
δύσκολες και συνιστά τεράστια πρόκληση
για όλους – Κομισιόν, κυβερνήσεις και, φυσικά, αυτοκινητοβιομηχανίες. Κι αυτό διότι
η αλλαγή του μοντέλου παραγωγής και του
στόλου των οχημάτων που κυκλοφορούν

στην Ευρώπη αποτελεί ένα γιγάντιο έργο,
που απαιτεί ριζικές αναπροσαρμογές και
κονδύλια τα οποία θα χρηματοδοτήσουν
τις επιχειρήσεις και τους αγοραστές. Προϋποθέτει δε την ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης απάντησης στο καίριο ζήτημα της
κατασκευής μπαταριών, το οποίο έχει διάφορες πλευρές: Την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία της ΕΕ και τη διασφάλιση
επαρκών πρώτων υλών. Φυσικά και την
ανάπτυξη κατάλληλου δικτύου φόρτισης –
ο στόχος είναι να υπάρχουν πάνω από 3,5
εκατομμύρια δημόσια σημεία φόρτισης ως
το 2030 και 16,3 εκατομμύρια ως το 2050,
με το συνολικό κόστος να ξεπερνά τα 100
δισ. ευρώ.
«Παράθυρο» 15 ετών
Πρακτικά, η Ευρώπη δίνει στον εαυτό της
ένα «παράθυρο» 15 ετών προκειμένου να
προχωρήσει στις μεγάλες αλλαγές και να
αποσύρει από τους δρόμους τα αυτοκίνητα παλιάς τεχνολογίας. Κάτι που σημαίνει,
πρακτικά, ότι με βάση τους μέσους όρους
αλλαγής αυτοκινήτου στα διάφορα κράτη –
μέλη, τα σχετικά προγράμματα πρέπει να
ολοκληρωθούν και να τεθούν σε εφαρμογή
σχετικά άμεσα, ήτοι μέσα στα επόμενα 4-5
χρόνια, το αργότερο. Είναι κάτι, άλλωστε,
που προτίθεται να διευκολύνει και το Ταμείο
Ανάκαμψης.
Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πως υπάρχουν
ήδη αντιδράσεις. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία
αυτοκινητοβιομηχανιών (ACEA) διαμαρτυρήθηκε μάλιστα, ισχυριζόμενη ότι η πλήρης
απαγόρευση ορισμένων τεχνολογιών δεν
αποτελεί ορθολογικό τρόπο για τη μετάβαση και ζητώντας να συνεχίσουν να παίζουν ρόλο για κάποιο διάστημα οι κινητήρες
εσωτερικής καύσης και υδρογόνου, όπως
και οι υβριδικοί.

ισορροπίες στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο, δεν πρέπει να γίνεται».
Αναφορικά με την ευρωπαϊκή προοπτική
της Τουρκίας, ο κ. Δένδιας επαναλαμβάνει
πως η Ελλάδα θα ευχόταν η Τουρκία «να διατηρήσει την επιλογή σύγκλισης και συμμετοχής στο ευρωπαϊκό εγχείρημα. Δυστυχώς
όμως, τον τελευταίο καιρό η Τουρκία περισσότερο αποκλίνει παρά συγκλίνει προς το
ευρωπαϊκό παράδειγμα». Ερωτηθείς για
την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού στο
Ακουγιού της Τουρκίας, ο κ. Δένδιας υπενθυμίζει πως υπάρχει διεθνές πλαίσιο που
επιβάλλει σε κάθε χώρα που κατασκευάζει
πυρηνικό σταθμό να ενημερώνει τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, ώστε να είναι
βέβαιο πως λαμβάνονται όλες οι δυνατές
προφυλάξεις.
«Το εργοστάσιο του Ακουγιού βρίσκεται
πάνω σε μια εξαιρετικά σεισμογενή περιοχή» αναφέρει. «Κατά συνέπεια, πρέπει να
είναι σαφές ότι θα ενσωματώνει την καλύτερη υπάρχουσα τεχνολογία, έτσι ώστε αν
συμβεί οτιδήποτε να μην καταστραφεί όχι
μόνο η στενή περιοχή αλλά και η ευρύτερη».
«Κατά την τελευταία επίσκεψη του Τούρκου υπουργού, τόνισα τις ανησυχίες της
ελληνικής πλευράς και ο κ. Τσαβούσογλου
δεσμεύθηκε να ζητήσει από τη ρωσική κατασκευάστρια εταιρεία να μας παράσχει
σχετικές πληροφορίες. Αυτό θα σηματοδοτούσε μια αλλαγή στάσης της Τουρκίας,
από τη μυστικοπάθεια στην ανοιχτή συνεννόηση. Εύχομαι να ισχύσει αυτή η αντίληψη
και σε άλλα θέματα».
Αναφερόμενος στην ελληνική επιδίωξη
για την κατάκτηση μιας μη μόνιμης έδρας
στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την περίοδο
2025-2026, ο υπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι αυτό «θα σήμαινε ανάδειξη της δυνατότητάς μας να παρεμβαίνουμε θετικά σε
παγκόσμια προβλήματα».
«Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ως θεμελιώδη αρχή την εφαρμογή του διεθνούς
δικαίου. Την ύπαρξη δηλαδή ενός συστήματος που θα εφαρμόζει τους κανόνες δικαίου
και όχι τον κανόνα της "ζούγκλας" στις σχέσεις μεταξύ κρατών και εθνών. Αυτή η γεωπολιτική αντίληψη θα έχει την ευκαιρία να
προβληθεί μέσα από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, κάτι εξαιρετικά
χρήσιμο τόσο για την περιοχή μας όσο και
για τον κόσμο».
Σχολιάζοντας τη στάση της ΕΕ στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, ο κ. Δένδιας
αναφέρει ότι «θα μπορούσε να κάνει πάρα
πολλά παραπάνω».
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«Οι κινήσεις των ανθρώπων δεν σταματάνε
και αν οδηγηθούμε στην αντίληψη ότι μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη ένα "φρούριο" κάνουμε πολύ μεγάλο λάθος», τονίζει.
«Πρέπει να κατευθυνθούμε από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση στην ελεγχόμενη
μετανάστευση. Θέλουμε νέους ανθρώπους
στην ΕΕ».
«Η Ευρώπη έχει υστερήσει στο να έχει κανόνες που θα της επιτρέψουν να μεταφέρει
νέα μυαλά στον γεωγραφικό της χώρο και
να αποτρέψει τη δημιουργία μη ελεγχόμενων ρευμάτων», επισημαίνει ο κ. Δένδιας,
προσθέτοντας πως αυτό απαιτεί ένα μηχανισμό που εμπεριέχει την υποχρέωση επενδύσεως στις χώρες προέλευσης, εκπαίδευσης των ανθρώπων στις χώρες αυτές, ώστε
να εμποδίζεται αυτή η ανεξέλεγκτη ροή και
καλύτερο μηχανισμό επιστροφών.
«Η ΕΕ, όμως, λειτουργεί φοβικά και
όχι αποτελεσματικά. Βέβαια, το ίδιο το
πρόβλημα δεν είναι καθόλου απλό. Δεν
υπάρχει μαγική λύση».
Ο κ. Δένδιας αναφέρει ακόμη πως η ΕΕ
οφείλει να έχει ένα ρόλο ειρηνοποιού σε τρίτες χώρες, καθώς «βρίσκεται σε μια εξαιρετικά περίπλοκη περιοχή, μεταξύ Ευρασίας
και Αφρικής» και «είναι ο πιο δημοκρατικός
χώρος, προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και έχει απόλυτο ενδιαφέρον για τη
σταθερότητα της περιοχής».
«Μέχρι τώρα, η ΕΕ έχει επιτρέψει να δημιουργηθούν καταστάσεις -failed states- είτε
στη Λιβύη είτε στη Συρία, να εξελίσσονται
καταστάσεις στη Μέση Ανατολή χωρίς καμία ουσιαστική πρωτοβουλία, όπως και
αστάθειες σε περιοχές με τεράστιο ενδιαφέρον για την ίδια, όπως ο Καύκασος»,
σημειώνει.
«Όταν η παρούσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ξεκίνησε τη θητεία της, η πρόεδρός της
δήλωσε ότι αυτή θα είναι μια γεωπολιτική
επιτροπή. Μένει να αποδειχθεί στην πράξη». Τέλος, αναφερόμενος στη συμπλήρωση 40 ετών από την ένταξη της Ελλάδας
στην ΕΕ, ο κ. Δένδιας τονίζει πως σήμερα
πρόκειται για «μια τελείως διαφορετική
χώρα». «Στην Ελλάδα έγινε μια τεράστια
εσωτερική μεταμόρφωση με την ένταξη
στην Ενωμένη Ευρώπη», αναφέρει και καταλήγει: «Οφείλω να πω βέβαια ότι εξ' αιτίας
σφαλμάτων, τόσο δικών μας, όσο και των
εταίρων μας, υπήρξαν και παθογένειες ή
αδυναμίες προσαρμογής. Παρά ταύτα η συνολική αποτίμηση δεν μπορεί παρά να είναι
απόλυτα θετική».
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Ontario COVID-19 science table
releases recommendations
on vaccine certificates
Ontario’s COVID-19 science advisory table
has released its recommendations on
whether the province should be issuing a
vaccine certificate to those who have been
fully vaccinated.
The 21-page brief released Wednesday
suggests they could allow for reopening
high-risk settings sooner and/or at increased
capacity.
It says the certificate could be used to
regulate entry into high-risk locations,
including gyms, restaurants, cultural and
sports events, and could also be used in
settings like schools and workplaces that
require mandatory vaccination.
Mayor John Tory told Breakfast Television
he is happy the science table is looking at
this.
“I think we should just have a very practical
discussion involving business, public
organizations, unions and public health
people,” said Tory.
He said he anticipates lots of questions from
parents concerned about the vaccination
status of other students when their children
return to the classroom in September.
“I think we’ve got to sit down and at least
discuss all these things so that we’re
prepared to deal with it and not act surprised
in September.”

The science table brief says on a longerterm basis, vaccine certificates can serve as
verifiable, secure, standardized, accessible
and portable records of immunization.
The report also said given the “anticipated
seasonality” of COVID-19 as well as
variants of concern, implementing a vaccine
certificate could be useful if public health
measures need to be reintroduced.
It also acknowledges important legal,
ethical, privacy and accessibility issues that
would need to be addressed should the
vaccine certificates be issued.
Premier Doug Ford has been strongly
opposed to the idea of a vaccine passport,
saying, “We’re not going to have a split
society.”
“I’ve never believed in proof. Everyone gets
their proof when they get the vaccination,”
said Ford last week.
The Toronto Region Board of Trade has
called on the Ontario government this week
to introduce a vaccine passport system for
non-essential business activity.
It also comes as Quebec moves to impose
their own vaccine-passport system in
September in areas where COVID-19
outbreaks occur, requiring people to prove
they are vaccinated to enter places such as
gyms and bars.

Ontario Helping Small Businesses
Establish Online Presence
Government’s investment will help
businesses expand their digital presence
and market their services online
The Ontario government is investing $10
million towards the Digital Main Street
program for 2021-22 to help over 13,000
small businesses expand their digital
presence and market their services
online. As businesses enter Step 3 of
the Roadmap to Reopen, the renewed
program will provide small businesses
with $2,500 grants, technical training, and
digital resources to help them reach more
customers in person and online, positioning
them for a stronger recovery.
“Ontario small businesses are the heart
of our neighbourhoods and the economic
foundation of our communities,” said Nina
Tangri, Associate Minister of Small Business
and Red Tape Reduction. “Our government
is committed to being there for them as they

reopen. This additional support will give
these businesses the digital boost they need
to raise their profile and rebuild better than
ever.”
Small businesses across Ontario with a
brick-and-mortar location and one to 50
employees can apply for $2,500 Digital
Transformation Grants, which they can use
to purchase new technology and digital
services.

Ontario watchdog says province
spent $10.3B less than planned
during last fiscal year
Ontario’s financial watchdog says the
province spent about $10 billion less last
fiscal year than it had planned.
The financial accountability office says in a
report today that the government boosted
its spending plan by $22.1 billion during the
2020-21 fiscal year, which was marked by
the COVID-19 pandemic.
But, the report says, the province actually
spent $10.3 billion less than planned,
including $1 billion less in health and
a $3.4-billion end-of-year balance in a
contingency fund. The $10.3 billion also
includes $1.1 billion less than planned on
interest on debt.
The FAO says that for the last 10 years,
actual spending was $3.8 billion lower than
planned, on average, making this year’s
figure “significantly higher” than in the
previous decade.

A spokesman for the president of the
treasury board notes that overall spending
increased by $21.3 billion compared to the
previous year, due to pandemic measures,
and that there was no money left over in
a Health Fund or a Support for People
and Jobs Fund. The financial watchdog is
projecting that the 2020-21 budget deficit
will be $29.3 billion, compared to the $38.5
billion the government projected in its last
budget.

Helping over 320 Canadian families
find affordable homes in Ontario
Every Canadian deserves a safe and
affordable place to call home, yet many
Canadians in Ontario and across the
country continue to struggle with high
housing costs. That is why the Government
of Canada continues to invest in affordable,
energy-efficient housing to build back better,
grow the middle class, and tackle climate
change, while working to end homelessness
and help vulnerable Canadians.
The Prime Minister, Justin Trudeau, today
announced $5 million in funding to help
over 320 Ontario families and individuals
find a place to live and build their future.
This funding will be delivered through the
Affordable Housing Innovation Fund, which
was expanded in Budget 2021, and will build
a total of 30,000 affordable housing units for
Canadians.
Through this initiative, the government
is helping to build 95 new rental units in
Hamilton, 72 in London, 68 in Mississauga,
50 in Simcoe, and 43 in Kitchener. All
projects will be built with energy-efficient
passive housing design, which will result
in significant reductions in the energy

consumption and pollution of the buildings.
This will lower operating costs for building
operators and increase affordability for
tenants.
Since 2015, through programs like the
First-Time Home Buyer Incentive and the
Rapid Housing Initiative, the Government
of Canada has helped more than one
million Canadians find a safe and affordable
place to call home. The government will
continue to do whatever is necessary to
grow the middle class, build back stronger
communities, and make life more affordable
for Canadians while getting us closer to our
goal of eliminating chronic homelessness in
Canada.

With this additional funding, Digital Main
Street will continue to support diverse small
business owners throughout the province.
To date, the program has provided over

20,000 businesses with support for their
digital expansions, while generating jobs
for more than 1,600 students and recent
graduates.
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Canada will let fully vaccinated
American travellers into country
on Aug. 9, others on Sept. 7
The feds say incoming, fully
vaccinated
international
travellers can enter Canada
starting September 7.
To be considered fully
vaccinated, incoming travellers
must be immunized with a
Health
Canada-approved
vaccine.
Unvaccinated individuals will
not be allowed to enter Canada
through non-essential trips.
Canada’s federal government
updated its border measures
on Monday announcing that
fully vaccinated citizens and permanent
residents from the U.S. will be allowed to
enter the country as of August 9.
All other fully vaccinated international
travellers will be allowed to enter Canada
starting September 7, on the condition the
country’s COVID-19 case counts remain
low and vaccination rates keep trending in a
positive direction.
Public Safety Minister Bill Blair, who said
he spoke with U.S. Homeland Security
Secretary Alejandro Mayorkas on Friday,
said the U.S. has not yet indicated any plan
to change current restrictions at the land
border. Canadians are able to fly into the
U.S. with a negative COVID-19 test.
“The Government of Canada is prioritizing
the health and safety of everyone in Canada
by taking a risk-based and measured
approach to re-opening our borders,” the
Public Health Agency of Canada (PHAC)
said.
“Thanks to the hard work of Canadians, rising
vaccination rates and declining COVID-19
cases, the Government of Canada is able
to move forward with adjusted border
measures.”
The feds say to be fully vaccinated,
incoming travellers must be immunized with
a Health Canada-approved vaccine at least
14 days prior to arriving in the country. Proof
of vaccination has to be uploaded to the
“ArriveCAN” app and all travellers still have
to provide a quarantine plan just in case.
Unvaccinated individuals will not be allowed
to enter Canada through non-essential
trips. If someone or a group is considered
essential, they must quarantine for 14 days
(two weeks).
Starting August 9, in addition to Toronto,
Montreal, Calgary and Vancouver, five more
airports will begin accepting international
travellers. They include:
•
Québec City Jean Lesage
International Airport
•
Ottawa
Macdonald–Cartier
International Airport
•
Winnipeg
James
Armstrong
Richardson International Airpor
•
Edmonton International Airport
“These airports, in cooperation with the
Public Health Agency of Canada, the
Canada Border Services Agency and
Transport Canada, are working to implement
the measures necessary to safely welcome
international passengers as soon as possible
after August 9, as conditions dictate,” PHAC
added.

Pre-arrival testing is still in place, the feds
say, but as of August 9, mandatory postarrival testing for fully vaccinated travellers
will be scrapped in favour of a random
testing process.
Canada’s hotel quarantine system will be
scrapped for all travellers on August 9.
The current Canada-U.S. border restrictions
are set to expire on Wednesday but will be
rolled over until the new changes take effect
on August 9.
Asked in Washington if the U.S. would
reciprocate, White House press secretary
Jen Psaki said, “We are continuing to review
our travel restrictions. Any decisions about
resuming travel will be guided by our public
health and medical experts. … I wouldn’t
look at it through a reciprocal intention.”
Canada’s borders have been closed to nonessential travel since March 2020.
“Canadians’ safety and security always
come first. With rising vaccination rates
and fewer cases in Canada, we can begin
to safely ease border measures,” Canada’s
Health Minister Patty Hajdu said.
“A gradual approach to reopening will
allow our health authorities to monitor
the COVID-19 situation here and abroad.
Canadians have worked hard and sacrificed
for each other, and because of that work, we
can take these next steps safely.”
Also as of August 9, children aged 12 and
under who are travelling from the U.S. with
fully vaccinated parents do not need to
quarantine for two weeks or 14 days. They
will, however, face other health restrictions,
including avoiding group settings such
as camps, daycares, and indoor tourist
attractions where large groups of people are
gathering.
The same exemption is expected for
international
travellers
when
those
restrictions lift in September.
Under the Quarantine Act, the feds say a
person that submits false information on
vaccination status could be liable to a fine of
up to $750,000 or six months imprisonment
or both, or prosecution under the Criminal
Code (forgery).
During a call with the country’s premiers last
week, Prime Minister Justin Trudeau said
the federal government had been planning
to allow fully vaccinated U.S. citizens
and permanent residents into Canada by
mid-August.
He also said if the vaccination rate remains
on its current trajectory, fully vaccinated
travellers from around the globe could be
allowed into the country by early September.

Smoke advisories issued for southern
Ontario and Quebec due to wildfires
Environment Canada has issued special
air quality advisories for southern Ontario
and some regions of southern Quebec due
to smoke which it says has blown in from
wildfires burning in Ontario's northwest.
The advisories were issued late Monday
afternoon and include the cities of Toronto
and Ottawa, and they warn that smoke is
causing poor air quality and is reducing
visibility.
The advisories for southern Ontario further
warn that high levels of air pollution due to
smoke are possible.
A smog warning due to the fires was also
issued Monday afternoon for Montreal.
Environment Canada says conditions are
expected to improve Tuesday with the

passage of a cold front.
It says people may experience symptoms
such as increased coughing, throat irritation,
headaches or shortness of breath.

Government expects foreign
states' wariness of mix-andmatch vaccination to 'evolve'
Intergovernmental Affairs Minister
Dominic LeBlanc is sounding a note
of hope that Canadians who mixed
and matched COVID-19 vaccines will
not have a problem crossing borders
in the months ahead.
While Canadian health authorities
say recipients of a Moderna dose
should not hesitate to have PfizerBioNTech as their second jab -- or
vice versa -- the U.S. Food and
Drug Administration has so far been
reluctant to sanction the practice, saying
it should only be done in "exceptional
situations."
The different view raises questions about
how easily Canadians who mixed and
matched will be able to cross into the United
States once it opens its land borders to its
northern neighbour.
Meanwhile many European countries do not
recognize the Oxford-AstraZeneca vaccine
made at the Serum Institute of India, known
by the brand name Covishield, meaning
Canadians who received it could find
themselves barred from entry.
LeBlanc said data sharing and conversations
between health bodies across the globe
"will, we believe, over time lead to an
evolution and an adjustment" of the more
conservative approach of some countries'
regulatory bodies.
"We don't expect this to be a static
circumstance. And I think over the next
number of weeks and months there may
be revisions provided by health authorities
around the world with respect to these
vaccine regimes," he said at a virtual news
conference Tuesday alongside Canada's
deputy chief public health officer.
Dr. Howard Njoo pointed to studies on
mix-and-max inoculation that suggest its
effectiveness, saying that dropping case
counts and death tolls in Canada reinforce
the finding.
"That's adding to the body of science," he
said. "The proof's in the pudding.
"Hopefully we can get to a place where we
do make it easier for citizens of individual
countries to be able to travel to other

countries with a more common approach."
As of Aug. 9, fully vaccinated U.S. citizens
and permanent residents will be allowed to
enter Canada without quarantining so long
as they provide proof of vaccination and the
results of a negative COVID-19 test no more
than three days old, prior to departure.
The same rules will be extended to fully
vaccinated travellers from around the world
as of Sept. 7.
Officials in Canada and a range of other
countries -- Germany, France, Italy, Spain
and Sweden among them -- have authorized
people to follow one dose of AstraZeneca
with a different vaccine.
Prime Minister Justin Trudeau received
a shot of AstraZeneca, which has been
potentially linked to a rare blood clotting
disorder, in April and a Moderna dose earlier
this month, a sequence not approved by
U.S. regulators.
Canada's National Advisory Committee on
Immunization changed its guidelines last
month to allow Moderna or Pfizer to follow
an initial dose of AstraZeneca.
Potential barriers to travellers go beyond
border restrictions. Several cruise lines
are refusing passengers who mixed and
matched to any degree, including Norwegian
Cruise Line.
Princess Cruise Lines, Holland America
Line and Carnival Cruise Line say
customers injected with a vector vaccine
such as AstraZeneca followed by an mRNA
vaccine such as Pfizer or Moderna are not
considered fully vaccinated. However, a
combination of Pfizer and Moderna will open
the gangway to guests.
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Διπλωματικη μάχη στο Σ.Α. για Βαρώσια
Τουλάχιστον τρεις χώρες μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έσπασαν τη «σιωπηρή διαδικασία» στην οποία είχε τεθεί το νέο σχέδιο κειμένου προεδρικής δήλωσης για τα
Βαρώσια, το οποίο είχε παρουσιάσει λίγο
νωρίτερα η Βρετανία.Η σιωπηρή διαδικασία επρόκειτο να λήξει στις 12:30 μμ τοπική
ώρα, ενώ σύμφωνα με πηγές του Σ.Α., οι
χώρες είναι η Κίνα, η Ινδία και η Ιρλανδία
και δεν αποκλειόταν να προστεθούν άλλες.
Δεν είναι γνωστό αν και πότε θα παρουσιαστεί από τη Βρετανία νέο προσχέδιο προεδρικής δήλωσης, για την υιοθέτηση της
οποίας απαιτείται ομοφωνία.
Το νέο προσχέδιο που παρουσίασαν νωρίτερα σήμερα οι Βρετανοί ήταν σαφώς
βελτιωμένο σε σύγκριση με το χθεσινό. Μάλιστα χρησιμοποιεί τη φράση «το Σ.Α. καταδικάζει..», αναφερόμενο στις ανακοινώσεις
που έγιναν για τα Βαρώσια στις 20 Ιουλίου,
χωρίς όμως για μια ακόμη φορά να κατονομάζει αυτούς που τις έκαναν, δηλαδή την
Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους.  Η Λευκωσία και οι χώρες που έσπασαν τη σιωπηρή διαδικασία ζητούν να υπάρχει αναφορά
σε «παραβίαση» των προηγούμενων ψηφισμάτων του για τα Βαρώσια. Η έκφραση
που χρησιμοποιεί το τελευταίο βρετανικό
προσχέδιο αναφέρει πως «το Σ.Α. εκφράζει
βαθιά λύπη σε σχέση με μονομερείς δραστηριότητες οι οποίες είναι αντίθετες με τα
προηγούμενα ψηφίσματα και ανακοινώσεις
του».
Το προσχέδιο
Να ανακληθεί η απόφαση για άνοιγμα των
Βαρωσίων και να αποφευχθούν μονομερείς
ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν
τις εντάσεις στο νησί πρόκειται να ζητήσει
το Συμβούλιο Ασφαλείας σύμφωνα με προσχέδιο της απόφασης που δημοσιεύει η
Washington Post.
Πρόκειται για τη «βρετανική» πρόταση επί
του προσχεδίου, η οποία, όπως μεταδίδει
το ΚΥΠΕ, ουσιαστικά απορρίφθηκε από τα
μέλη του Σ.Α. που ζήτησαν αυστηρότερες
διατυπώσεις στο τελικό κείμενο.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Washington
Post, tο προσχέδιο της απόφασης επρόκειτο επίσης να επαναλαμβάνει ότι δεν πρέπει να αναληφθούν ενέργειες σε σχέση με
τα Βαρώσια που δεν είναι σύμφωνες με τα
ψηφίσματα ασφαλείας.
Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 1984 το Συμβούλιο Ασφαλείας χαρακτήριζε κάθε απόπειρα διευθέτησης στα Βαρώσια από ανθρώπους άλλους πέραν των κατοίκων του
ως απαράδεκτες και ζητούσε τη μεταφορά
της διοίκησης της περιοχής στα Ηνωμένα
Εθνη. Ανάλογο ψήφισμα είχε ψηφιστεί και
τον Σεπτέμβριο του 1992.

Το προσχέδιο της απόφασης επρόκειτο να
τονίζει τη σημασία εφαρμογής των ψηφισμάτων συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της ευθύνης διοίκησης στα Ηνωμένα
Έθνη.
Το προσχέδιο θα εξέφραζε επίσης την βαθιά ανησυχία για το άνοιγμα εκ νέου της περιοχής που συνιστά το 3.4% των Βαρωσίων
και του επανεποικισμού της περιοχής.
Tέλος, το προσχέδιο θα επαναβεβαίωνε την
δέσμευση του Σ.Α σε μία μόνιμη, συνολική
και δίκαια λύση στη βάση των επιθυμιών
του Κυπριακού λαού και βασισμένη στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία
Σύμφωνα με ανταπόκριση του Κυπριακού
Πρακτορείου Ειδήσεων, που επικαλείται
διπλωματικές πηγές, τα μέλη του Σ.Α. «εξέφρασαν έντονη ανησυχία για το Βαρώσι, με
ιδιαίτερα έντονες παρεμβάσεις, σύμφωνα
με διπλωματικές πηγές, από ΗΠΑ, Ιρλανδία, Κίνα και Ινδία, ενώ τα περισσότερα
μέλη εξέφρασαν υποστήριξη στη βάση λύσης του Κυπριακού σύμφωνα με τα Ψηφίσματα, με ιδιαίτερα θερμή τη Ρωσία».
Σύμφωνα με διπλωματική πηγή, η εικόνα
που μετέφερε η κ. Σπέκχαρτ για τις εξελίξεις στο Κυπριακό είναι ότι δεν φαίνεται να
υπάρχει διέξοδος για διαπραγματεύσεις,
χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει τι σκέφτεται
επ’ αυτού η Γραμματεία των ΗΕ.
Τα περισσότερα μέλη του Συμβουλίου
Ασφαλείας εξέφρασαν την υποστήριξη στη
βάση λύσης σύμφωνα με τα ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας.
Κατά την ανταπόκριση του ΚΥΠΕ, η πλειοψηφία των μελών ζήτησε εντονότερη λεκτική διατύπωση για το σχέδιο προεδρικής δήλωσης το οποίο τους μοίρασε η Βρετανία, η
οποία σύμφωνα με κάποια μέλη, επιχείρησε
να αιφνιδιάσει το Σ.Α. πιέζοντας να εγκριθεί
μετά το τέλος της συνεδρίασης το κείμενο,
αντί να δοθεί χρόνος για διαβουλεύσεις.
Τελικά δόθηκε διορία στα μέλη να στείλουν
τροποποιήσεις μέχρι τις 4 το απόγευμα τοπική ώρα, η οποία εξέπνευσε χωρίς η Βρετανία να στείλει νέο προσχέδιο. Σύμφωνα
με διπλωματική πηγή, αναμενόταν να σταλεί νέο κείμενο, με νέα προθεσμία στα μέλη
για να στείλουν τις παρατηρήσεις τους.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ για 47
επέτειο εισβολής στην Κύπρο
η

«Με τη συμπλήρωση σήμερα 47 ετών από
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που
οδήγησε στην παράνομη κατοχή άνω του
ενός τρίτου της νήσου, αποτείουμε φόρο τιμής σε όσους αντιστάθηκαν στον εισβολέα
και ιδιαίτερα στους πεσόντες. Σύσσωμος
ο Ελληνισμός συνεχίζει να ζει με το δράμα
των χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων
και εγκλωβισμένων στην Κύπρο», σημειώνει, σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Ελλάδα σε
απόλυτο συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, λύση που θα
βασίζεται στις σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου, μια Κύπρος ενωμένη
στο πλαίσιο μιας δικοινοτικής διζωνικής
Ομοσπονδίας.
«Οι συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει
η Τουρκία, καθώς και η σημερινή ηγεσία της

Μητσοτάκης: Η Τουρκία να
εγκαταλείψει τον αδιέξοδο
δρόμο των απειλών
«Είναι καιρός η Τουρκία να εγκαταλείψει τον
αδιέξοδο δρόμο των απειλών κατά της Κύπρου, αλλά και των ίδιων των Τουρκοκυπρίων», σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο Έλληνας
Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε
μήνυμά του για την επέτειο της τουρκικής
εισβολής.
Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει, παράλληλα,
ότι σαράντα επτά χρόνια απ’ την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο, τα τετελεσμένα του
αίματος απορρίπτονται από τον πολιτισμένο κόσμο και προσθέτει ότι το μήνυμα μιας
δίκαιης λύσης, με το νησί ενωμένο και χωρίς
στρατό κατοχής, παραμένει ισχυρό, ανθεκτικό και απόλυτα ενεργό.
«Σήμερα θυμόμαστε και αγωνιζόμαστε. Τιμώντας τους ήρωες που υπερασπίστηκαν
την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της
πατρίδας. Ενισχύοντας τη συμπαράταξή
μας με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και κρατώντας πάντα ψηλά
τη σημαία του Διεθνούς Δικαίου και του

ευρωπαϊκού κεκτημένου», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Επιπλέον, ο Έλληνας Πρωθυπουργός
υπογραμμίζει ότι είναι καιρός η Τουρκία να
εγκαταλείψει τον αδιέξοδο δρόμο των απειλών κατά της Κύπρου, αλλά και των ίδιων
των Τουρκοκυπρίων. «Είναι άλλωστε απειλές και εναντίον της διεθνούς νομιμότητας
και σταθερότητας στην περιοχή. Εναντίον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αξιών του
21ου αιώνα. Γι’ αυτό και δεν θα γίνουν ανεκτές», σημειώνει.
«Οι δεκαετίες που μεσολάβησαν, απέδειξαν
πως μόνον η εφαρμογή των ψηφισμάτων
του ΟΗΕ και των αποφάσεων της Ε.Ε μπορούν να κλείσουν μία πληγή στην καρδιά
της Μεσογείου: οι συζητήσεις για μία ενιαία
Κύπρο, διζωνική και δικοινοτική. Ένα ευρωπαϊκό κράτος της ειρήνης και της προόδου
για το λαό και τους γείτονές της», καταλήγει
σε μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μπορέλ για Βαρώσια: Απαράδεκτες
οι αποφάσεις Ερντογάν-Τατάρ
«Η ΕΕ εξακολουθεί να θεωρεί
την κυβέρνηση της Τουρκίας
υπεύθυνη για την κατάσταση στα
Βαρώσια»
Τη βαθιά του ανησυχία εκφράζει ο
Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ
για τις ανακοινώσεις που έγιναν
από τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ σχετικά με την Αμμόχωστο.
Σε γραπτή του δήλωση ο Ύπατος Εκπρόσωπος αναφέρει πως πρόκειται για μια
απαράδεκτη μονομερή απόφαση για αλλαγή του καθεστώτος της περίκλειστης πόλης
των Βαρωσίων.
Προσθέτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να καθοδηγείται από τα σχετικά
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας περιλαμβανομένων των 550 και 789 και τονίζει
ότι δεν πρέπει να γίνουν ενέργειες που δεν
είναι σύμφωνες με τα εν λόγω ψηφίσματα.
«Η ΕΕ εξακολουθεί να θεωρεί την κυβέρνηση της Τουρκίας υπεύθυνη για την κατάσταση στα Βαρώσια. Θα παρακολουθήσουμε την αυριανή κλειστή συνεδρίαση
του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο
τουρκοκυπριακής κοινότητας, για την
ανατροπή της προοπτικής αυτής μας
βρίσκουν απολύτως αντίθετους και τις
απορρίπτουμε στο σύνολό τους», τονίζεται στην ανακοίνωση και υπογραμμίζεται
ότι η συνέχιση των παράνομων ενεργειών, καθώς και των νέων εξαγγελιών από
τουρκικής πλευράς καταπατούν τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση
με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, καθώς και τις εκκλήσεις της
Διεθνούς Κοινότητας.
«Είναι καταδικαστέες και δεν πρέπει να
μείνουν αναπάντητες. Η Τουρκία οφείλει
να σταματήσει άμεσα την προκλητική και

και θα αποφασίσoυμε αναλόγως τα επόμενα μας βήματα»,
σημειώνει.
Επαναλαμβάνει επίσης την
ανάγκη να αποφευχθούν μονομερείς ενέργειες κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου καθώς και άλλες προκλήσεις οι
οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν τις εντάσεις στο νησί και να θέσουν
σε κίνδυνο την επιστροφή στις συνομιλίες
για μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού
σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος τονίζει ακόμη ότι η
ΕΕ ζητεί τον άμεσο τερματισμό των περιορισμών στην ελεύθερη κυκλοφορία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ που επιβλήθηκε στα Βαρώσια, έτσι
ώστε η αποστολή να μπορεί να περιπολεί
και να εκτελεί τις εντολές της.
Τέλος, αναφέρει ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως δεσμευμένη για τη συνολική διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος βάσει
μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και
αναμένει το ίδιο από την Τουρκία.

παραβατική της συμπεριφορά και να συμμορφωθεί με το Διεθνές Δίκαιο», καταλήγει
η ανακοίνωση του ελληνικού Υπουργείου
Εξωτερικών.
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Γκουτέρες: Η θέση ΗΕ για Βαρώσια
παραμένει αμετάβλητη
Βαθιά ανήσυχος είναι ο ΓΓ
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες
σε σχέση με το Βαρώσι μετά
τις ανακοινώσεις της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων.
Με ανακοίνωση του αναπληρωτή εκπροσώπου του, Φερχάν Χακ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ δηλώνει «βαθιά
ανήσυχος για τις ανακοινώσεις της 20ής Ιουλίου από τους Τουρκοκυπρίους και την Τουρκία σχετικά με περαιτέρω άνοιγμα της περίκλειστης πόλης των
Βαρωσίων».  Ο ΓΓ του ΟΗΕ υπενθυμίζει
ότι έχει επανειλημμένα καλέσει όλα τα μέρη
να απόσχουν από μονομερείς ενέργειες,
οι οποίες προκαλούν εντάσεις και πιθανόν

να υποσκάψουν τις συνεχείς
προσπάθειες για αναζήτηση
κοινού εδάφους μεταξύ των
μερών, προς την κατεύθυνση
μιας διαρκούς διευθέτησης
του κυπριακού ζητήματος.  «Η
θέση των Ηνωμένων Εθνών
για τα Βαρώσια παραμένει
αμετάβλητη και καθοδηγείται
από τα σχετικά ψηφίσματα του
Σ.Α.», προσθέτει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΓΓ, τονίζοντας ότι ο κ. Γκουτέρες
«καλεί όλες τις πλευρές να απέχουν από
οποιεσδήποτε μη υποβοηθητικές ενέργειες
και να εμπλακούν σε διάλογο για να φέρουν
ειρήνη και ευημερία στο νησί, μέσω μιας συνολικής διευθέτησης».

Ήλθε, έβαλε την ταφόπλακα και έφυγε
Νέα δεδομένα επιχειρεί να διαμορφώσει και να επιβάλει
η κατοχική Τουρκία
στα κατεχόμενα, κι
αυτό προκύπτει και
από τα όσα είπαν
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ χθες ο Ερντογάν
και ο εγκάθετός του.
Η σοβαρότερη εξέλιξη, που συνιστά
επιδείνωση επί του εδάφους είναι ένα
ακόμη βήμα που γίνεται για το άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής της κατεχόμενης Αμμοχώστου. Ο Ερντογάν έδωσε
απάντηση στις παρεμβάσεις που δέχθηκε
να αποφύγει νέα ενέργεια στα Βαρώσια.
Δεν άκουσε ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση,
ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά ούτε και τους
Αμερικανούς. Οι τελευταίοι υποτίθεται έκαναν παρέμβαση, είχαν και εργαλεία πίεσης,
έγιναν μέχρι και την υστάτη τηλεφωνικές
επικοινωνίες, αλλά δεν απέδωσαν. Ο νεοσουλτάνος δεν ακούει κανένα και δεν έχει
λόγο να το πράξει από τη στιγμή που γνωρίζει πως δεν θα έχει κόστος. Παρουσιάσθηκε δε ενοχλημένος από τις παρεμβάσεις και
το είπε δημόσια. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
επιχειρεί διά της στρατιωτικής ισχύος να
επιβάλει τα επεκτατικά του σχέδια και έχει
δείξει σε πολλές περιπτώσεις ότι δεν ορρωδεί προ ουδενός. Είναι, δηλαδή, ικανός για
όλα.
Ο ηγέτης της κατοχικής δύναμης έκανε, λοιπόν, ένα ακόμη βήμα- το αναμενόμενο- σε
σχέση με την περίκλειστη περιοχή της κατεχόμενης Αμμοχώστου. Επιβεβαίωσε πως
αυτό που εξαγγέλλει το υλοποιεί και δεν
μπλοφάρει. Όσοι ζουν σε πολιτικές ψευδαισθήσεις σκαρώνουν στο μυαλό τους εικόνες
«υποχώρησης» του Ερντογάν. Ακόμη και
χθες, που δεν έκανε ανακοινώσεις για την
Αμμόχωστο. Ο ίδιος απέφυγε για λόγους…
αβρότητας να αναφερθεί στις ανακοινώσεις
για το θέμα των Βαρωσίων, το άφησε τυπικά στον Τατάρ να το πει. Δεν το ανακοίνωσε στη ψευδοβουλή, όπως αναμενόταν,
επικρότησε, όμως, την «απόφαση» της
ψευδοκυβέρνησης, να αλλάξει το καθεστώς
της περιοχής και να αποχαρακτηριστεί από
στρατιωτική σε κατοικημένη. Η ουσία δεν
αλλάζει.
Είναι σαφές πως κινείται στη λογική της
σαλαμοποίησης. Σαλαμοποιεί και το θέμα
της Αμμοχώστου. Σιγά-σιγά θα ανοίγει την
περίκλειστη περιοχή και βαθμηδόν θα την
εποικίσει χρησιμοποιώντας και Ελληνοκύπριους. Μετρά αντιδράσεις, αν και δεν

επηρεάζουν τις αποφάσεις του. Παρουσιάσθηκε να «σέβεται» τις περιουσίες, την
ιδιοκτησία, ενώ προχώρησε με ένα μικρό
τμήμα, με τη μορφή του πιλοτικού. Είναι
3,5%, όπως είπαν. Και όπως θα σπεύσουν
να πουν κάποιοι από τους τρίτους «δεν θα
τα χαλάσουμε με την Τουρκία για 3,5% του
17%;» Τα ίδια έλεγαν με τα Στροβίλια, όπως
και για την προέλαση στη νεκρή ζώνη. Φασόλι- φασόλι, όμως, γεμίζει το τσουβάλι του
κατακτητή.
Η επίσκεψη Ερντογάν αφήνει πίσω της ένα
μεγάλο τετελεσμένο και προδιαγράφει τα
επόμενα βήματα. Δεν θα πρέπει, πάντως,
να υποβαθμιστεί αναφορά του Τούρκου
Προέδρου ότι εφεξής δεν θα γίνεται αναφορά σε «βορρά και νότο». Μια αναφορά που
θα πρέπει να διαβαστεί πίσω από τις γραμμές. Ιδιαίτερα όταν γίνονται και κάποιες
παρασκηνιακές κινήσεις. Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε πως δεν θέλουν να αναφέρονται σε «βορρά-νότο» όταν μιλάνε για την
Κύπρο, αλλά να λένε Τούρκοι της Κύπρου.
«Πλέον έτσι βλέπουμε την κατάσταση και
έτσι θα συνεχίσουμε να τη βλέπουμε από
εδώ και στο εξής», είπε.
Τι σημαίνει αυτό; Αφαιρεί τον γεωγραφικό
προσδιορισμό, «βορράς» και «νότος», που
ούτως ή άλλως ήταν λανθασμένος σε μια
ενιαία, για εμάς, χώρα. Έχει λόγο που έκανε
αυτήν την αναφορά. Δεν αναφέρθηκε μεν
σε «Τουρκοκυπριακό Κράτος», αλλά ενδεχομένως προς αυτή την κατεύθυνση να κινηθεί. Μπορεί τούτο να θεωρηθεί υποβάθμιση της «ΤΔΒΚ», την οποία επικαλέστηκαν
ουκ ολίγες φορές χθες. Τέτοιες αναφορές,
όμως, ενισχύουν εν πολλοίς το «ανεξάρτητο κράτος», που δεν θέλει να έχει σχέση με
τον νότο. Είναι σαφές πως τέτοιες αναφορές ενισχύουν την πρόθεση της τουρκικής
πλευράς να «σκοτώσει» κάθε προοπτική
επίτευξης συμφωνίας στο Κυπριακό. Εκτός,
βέβαια, εάν γίνουν εκ προοιμίου αποδεκτοί οι όροι της κατοχικής δύναμης για
αναγνώριση της παράνομης αποσχιστικής

ΗΠΑ για Αμμόχωστο: Προκλητικές
και αντιπαραγωγικές ενέργειες
Αυστηρή προειδοποίηση προς την Τουρκία
Αυστηρή προειδοποίηση κατά οποιασδήποτε μονομερούς απόφαση για άνοιγμα
των Βαρωσίων αποστέλλουν οι ΗΠΑ προς
την Τουρκία, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Ερντογάν για μερικό άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, στην
Κύπρο.
Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια της «Κ»
και του ΣΚΑΪ στην Ουάσιγκτον, Κατερίνα
Σώκου, οι ΗΠΑ υπενθυμίζουν ότι εξέφρασαν τη βαθιά ανησυχία για τη μονομερή
απόφαση των Τουρκοκυπρίων, με την υποστήριξη της Τουρκίας, να ανοίξει ξανά μέρος της παραλίας Βαρώσια τον Οκτώβριο
του 2020.
«Αυτή η κίνηση ήταν ασυμβίβαστη με τις
αποφάσεις 550 και 789 του Συμβουλίου
Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η θέση μας δεν άλλαξε: τυχόν περαιτέρω βήματα προς αυτή την
κατεύθυνση θα ήταν προκλητικά και αντιπαραγωγικά για την επανάληψη των συνομιλιών για διευθέτηση», διαμηνύεται από
την αμερικανική πλευρά.
Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να υποστηρίζουν έναν
κυπριακό ολοκληρωμένο διακανονισμό για
την επανένωση του νησιού ως διζωνική,
δικοινοτική ομοσπονδία, η οποία θα ωφελήσει όλους τους Κύπριους, καθώς και την
ευρύτερη περιοχή, προστίθεται ακόμη.
Σημειώνεται ότι προ ημερών, είχε υπάρξει
παρέμβαση γερουσιαστών για το ζήτημα,
με επιστολή του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας,
Μπομπ Μενέντεζ προς τον Τζο Μπάιντεν,
ζητώντας να τεθεί ζήτημα κυρώσεων προς
τον Τούρκο πρόεδρο, σε περίπτωση μονομερών δράσεων στα Βαρώσια.
Από την πλευρά του, έκτακτη σύσκεψη του
Εθνικού Συμβουλίου συγκάλεσε ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης,
στον απόηχο των ανακοινώσεων Ερντογάν.
Σύμφωνα με δήλωση του Κύπριου κυβερνητικού εκπροσώπου Μάριου Πελεκάνου, σε
μια πρώτη άμεση αντίδραση ο κ. Αναστασιάδης έδωσε οδηγίες, όπως:
•
Ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώσει τον Ύπατο Εκπρόσωπο Εξωτερικών
Υποθέσεων της Ε.Ε. για τις εξελίξεις.
•
Ο υπουργός Εξωτερικών αποστείλει ενημερωτική επιστολή προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Η.Ε. προς ενημέρωση για τις εξαγγελίες, ενόψει και της συζήτησης που θα πραγματοποιηθεί αύριο σε σχέση με τις πρόσφατες εκθέσεις του Γ.Γ. των Η.Ε..
•
Στις 4 μ.μ. σήμερα, ο υπουργός
Εξωτερικών ενημερώσει για τις νέες εξαγγελίες, τους πρέσβεις των πέντε Μονίμων
οντότητας. Περαιτέρω, δεν θα πρέπει να
υποτιμηθεί η αναφορά του κατοχικού ηγέτη,
Ερσίν Τατάρ, ότι «Τουρκία-ΑζερμπαϊτζάνΤΔΒΚ συνιστούν ένα έθνος, τρία κράτη».
Την ίδια ώρα, κατά την οποίαν ο Ερντογάν
δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αναγνώρισης
τους ψευδοκράτους από το Αζερμπαϊτζάν.
«Δεν υπάρχει κανένας δισταγμός επ’ αυτού. Το συζητάμε συνεχώς με τον αδερφό
μου (Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν) Αζερ Ιλχάμ Αλίγεφ», ανέφερε. Αυτή η αναφορά σε
τρία «κράτη», μπορεί να σημαίνει και μια
συνεργασία τους, μια συμβολική «ένωση»,
ίσως συνομοσπονδία μεταξύ τους. Αυτό θα
είναι δύσκολο για το Αζερμπαϊτζάν, το οποίο
και προφανώς και θα έχει κόστος (σχέσεις
με Ε.Ε. και άλλες). Δεν θα είναι μια απλή

Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.
•
Στις 5 μ.μ. ο Υπουργός Εξωτερικών προβεί σε ενημέρωση προς τους πρέσβεις των 26 κρατών μελών της Ε.Ε.
Σκληρή απάντηση Αθήνας
Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας στις
ανακοινώσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
από τα Κατεχόμενα της Κύπρου. «Η συνέχιση των παράνομων ενεργειών, καθώς και
των νέων εξαγγελιών από τουρκικής πλευράς καταπατούν τις σχετικές αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας, βρίσκονται σε
πλήρη αντίθεση με τα συμπεράσματα του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και τις
εκκλήσεις της Διεθνούς Κοινότητας. Είναι
καταδικαστέες και δεν πρέπει να μείνουν
αναπάντητες», αναφέρεται σε ανακοίνωση
του ΥΠΕΞ, με αφορμή και τη συμπλήρωση
47 ετών από την τουρκική εισβολή στην
Κύπρο.
«Η Τουρκία οφείλει να σταματήσει άμεσα
την προκλητική και παραβατική της συμπεριφορά και να συμμορφωθεί με το Διεθνές
Δίκαιο», υπογραμμίζεται ακόμη στην ανακοίνωση και προστίθεται:
«Η Ελλάδα σε απόλυτο συντονισμό με την
Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, λύση
που θα βασίζεται στις σχετικές Αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του
Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Μια Κύπρος ενωμένη στο πλαίσιο μιας δικοινοτικής διζωνικής Ομοσπονδίας. Οι συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλει η Τουρκία, καθώς και η
σημερινή ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, για την ανατροπή της προοπτικής
αυτής μας βρίσκουν απολύτως αντίθετους
και τις απορρίπτουμε στο σύνολό τους».
«Με τη συμπλήρωση σήμερα 47 ετών από
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, που
οδήγησε στην παράνομη κατοχή άνω του
ενός τρίτου της νήσου, αποτίουμε φόρο τιμής σε όσους αντιστάθηκαν στον εισβολέα
και ιδιαίτερα στους πεσόντες. Σύσσωμος
ο Ελληνισμός συνεχίζει να ζει με το δράμα
των χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων
και εγκλωβισμένων στην Κύπρο», σημειώνεται επίσης.
διαδικαστικού χαρακτήρα απόφαση.
Είναι σαφές πως η τουρκική στάση και συμπεριφορά απομακρύνει την προοπτική
επίτευξης συμφωνίας στο Κυπριακό. Μέχρι
πρόσφατα η εξουδετέρωση της προοπτικής
περνούσε μέσα από μια διαδικασία και ήταν
αποτέλεσμα των θέσεων στις οποίες επέμεινε η κατοχική δύναμη. Τώρα, η Άγκυρα
ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση του
οριστικού διαχωρισμού.
Ποια η αντίδραση της Λευκωσίας και της
Αθήνας; Αναμένονται να ανακοινωθούν
ενδεχομένως και σήμερα μετά το Εθνικό
Συμβούλιο και την επίσκεψη Δένδια. Ποια
η αντίδραση της Ε.Ε. και του ΟΗΕ; Είδαμε
τις προληπτικές παρεμβάσεις τους και μπορούμε να υπολογίσουμε.
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Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΜΕΝΕΣ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Από το 1974 και μετά το Χρυσοπράσινο
φύλλο χρυσοπρασινίζει μόνο από την νότια πλευρά του. Η βόρεια και πιο εύφορη
βρίσκεται έκτοτε σε μόνιμο μαρασμό. Τίποτα δεν χρυσαφίζει πλέον εκεί.

Για δεκαετίες τώρα, έχουμε συνδέσει
τη μοίρα της Μεγαλονήσου με τα "βρώμικα σχέδια" των "κακών" Μεγάλων
Δυνάμεων, και ποτέ με τις δικές μας
πράγματι κακές επιλογές στη διάρκεια της Ιστορίας. Το
blaming game σε βάρος των άλλων το αναγάγαμε σε
εθνική ρητορική.
Ηλίας
Κουτίνας

Η Ιστορία ήταν και συνεχίζει να είναι μια συνεχής αντιπαλότητα ανάμεσα στο Δυτικό και τον ανατολικό κόσμο. Ανάμεσα στις ελεύθερες κοινωνίες και στις καταπιεσμένες.
Είτε επρόκειτο για την Τσαρική Ρωσία τότε, ή την Σοβιετική
Ένωση πρόσφατα, ή την Ρωσία του Πούτιν σήμερα, η Δύση
ήταν αναγκασμένη, στη προσπάθεια της να προστατέψει
τον ελεύθερο τρόπο ζωής της, να επεξεργάζεται μονίμως
μακρόπνοα σχέδια αντιμετώπισης αυτής της απειλής. Δεν
ήταν τυχαίο ότι ο Τσώρτσιλ έκανε τα πάντα για να κρατήσει
την Ελλάδα μετά τον 2ο ΠΠ στη σφαίρα επιρροής της Δύσης. Ασπίδα προστασίας δημιουργούσε ο άνθρωπος. Δυστυχώς όμως για μας η ίδια ασπίδα προστασίας περιελάμβανε και τη Τουρκία. Η γεωγραφική θέση της τελευταίας,
(Δαρδανέλια, εγγύτητα στη προβληματική Μέση Ανατολή),
ήταν και συνεχίζει να είναι τεράστιας σημασίας για τη Δύση.
Η ειδοποιός διαφορά για τη Δύση, ανάμεσα σε Ελλάδα και
Τουρκία, είναι ότι η πρώτη είναι φυσικό μέλος της Δυτικής
οικογένειας , ενώ η δεύτερη από ανάγκη. Επί πλέον η δεύτερη λειτουργούσε και λειτουργεί ακόμη εκβιαστικά προς τη
Δύση. Δώστε μου ότι σας ζητώ για να παραμείνω μαζί σας.
Με άλλα λόγια η Δύση θεωρεί την Ελλάδα αναπόσπαστο
κομμάτι της οικογένειας της, ενώ τη Τουρκία απλά την
ανέχεται.
Η Ρωσία μπορεί να απέτυχε να προσαρτήσει την Ελλάδα
στο στρατόπεδό της, κατάφερε όμως να διαδραματίζει έμμεσα μεγάλο ρόλο στο εσωτερικό της με την Αριστερά και
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την άκρα Δεξιά σε ρόλους αποσυντονισμού χάραξης μιας
εθνικής πολιτικής. Αυτό φάνηκε καθαρά στη περίπτωση
της Κύπρου.
Η Δύση πρόσφερε σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές την
Ένωση της μεγαλονήσου στην Ελλάδα, γιατί σε τελική
ανάλυση αυτό βόλευε και τα δικά της σχέδια στη περιοχή,
(αδυνάτισμα του ρόλου της Τουρκίας), αλλά η κοντόφθαλμοι πολιτικοί δεν μπορούσαν να δουν παραπέρα από τη
κομματική μύτη τους.
Ας δούμε λοιπόν μερικές από αυτές τις σημαντικές ιστορικές ευκαιρίες:
•

Α. το 1912 οι Άγγλοι παραχωρούν την Κύπρο
στην Ελλάδα ως αντάλλαγμα στη χρήση του λιμανιού του Αργοστολίου, στην Κεφαλονιά. Είπαν
ομόφωνα «όχι» ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ κι ο
Βενιζέλος. Προείχε το μεγάλωμα του κορμού της
Ελλάδας κι ετοιμάζονταν ή είχαν αρχίσει οι Βαλκανικοί πόλεμοι.
• Β. το 1916 οι δυνάμεις της Αντάντ προσέφεραν
στην Ελλάδα την Κύπρο, με αντάλλαγμα την είσοδό μας στον Α’ παγκόσμιο πόλεμο. Αρνήθηκε κατηγορηματικά ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ κι έβαλε
το φερέφωνο του Ζαΐμη, που έκανε χρέη πρωθυπουργού, να πει «όχι»! Είχε ήδη αρχίσει η μεγάλος
διχασμός…
• Γ. Το 1955, ο κυβερνήτης της Κύπρου, ο Χάρντινγκ, με εντολή της Αγγλικής κυβέρνησης προτείνει στον Μακάριο ένα Σύνταγμα που μαθηματικά
οδηγούσε σε αυτοδιάθεση της Κύπρου.
Δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα, εκλογές για ένωση ή όχι με την Ελλάδα! Ο Μακάριος είπε «όχι» ζητώντας
την αυτοδιάθεση να γίνει εκείνη τη στιγμή. Να υπενθυμίσω ότι τότε μαζί με τον Μακάριο συντάχθηκε η ελληνική
Αριστερά και το μεγάλο μέρος του ελληνικού Κέντρου. Η
ιστορία δεν δικαίωσε κανέναν κι η Κύπρος χάθηκε. Κι είναι χαρακτηριστικό ότι αργότερα, το 1966, ο Μακάριος είχε
παραδεχτεί στον Παναγιώτη Κανελλόπουλο ότι χάθηκε μια
τεράστια ευκαιρία να έχει γίνει ελληνική η Κύπρος! Κι ότι
εκείνος συμφωνούσε μεν με την πρόταση Χάρντινγκ, αλλά
ως συνήθως στις διαπραγματεύσεις τους ζητούσε πάντα
περισσότερα.
Λεπτομέρεια: Ο πρωθυπουργός Καραμανλής κι ο

Η Ι. Αρχιεπισκοπή τιμά την
επέτειο εισβολής στην Κύπρο
Την Κυριακή, 18 Ιουλίου
2021, στη γιορτή των Αγίων
Πατέρων της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Σωτήριος τέλεσε
τη Θεία Λειτουργία στην
Εκκλησία του Αγίου Νικολάου Τορόντο, βοηθούμενος
από τον Ιερ. προϊστάμενο π.
Απόστολο Γκόλια.
Μετά τη Λειτουργία, τελέστηκε ειδική τελετή για την επέτειο εισβολής στην Κύπρο,
στις 20 Ιουλίου 1974 υπέρ
ανάπαυσης των ηρώων του
πολέμου.
Ο Σεβασμιώτατος στη συγκινητική του ομιλία αναφέρθηκε στις παιδικές του μνήμες, αλλά και στον
πόνο και τις δυσκολίες που βίωσαν οι αδελφοί μας στην Κύπρο, αλλά και στην Ήπειρο.
Η εκκλησία ήταν γεμάτη σύμφωνα με την επιτρεπόμενη χωρητικότητα και με τις ισχύουσες
οδηγίες για τη δημόσια υγεία, ενώ τηρήθηκε
αυστηρά το μέτρο της φυσικής απόστασης.
Πολλοί αξιωματούχοι και ηγέτες, τόσο από
την κυπριακή όσο και από την ελληνική κοινότητα, της ευρύτερης περιοχής του Τορόντο
και όχι μόνο, ήρθαν στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου
για να συμμετάσχουν στην επιμνημόσυνη
δέηση. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν
ο Εξοχ. Υπατος Αρμοστής της Κύπρου στον

τη ς εβδ ομ αδ ας

Καναδά κ. Βασίλειος Φιλίππου,
ο Βουλευτής (MPP) για την περιοχή Scarborough-Agincourt Aris
Babikian, o Nick Mantas, Δημοτικός Σύμβουλος του Τορόντο,
o Δημήτρης Σούδας, Επίτιμος
Πρόξενος της Κύπρου στο Τορόντο και ο Tony Clement, πρώην υπουργός της επαρχιακής
και ομοσπονδιακής κυβέρνησης
(του οποίου ο πατέρας κατοικεί
στην Κύπρο).
Μετά την απόλυση και με την
ευλογία του Αρχιεπισκόπου, ο
Ύπατος Αρμοστής κ. Φιλίππου
μίλησε στο εκκλησίασμα. Εύγλωττα και ουσιαστικά τόνισε
την ιστορική σημασία των γεγονότων του 1974 και τη συνεχιζόμενη ανάγκη
να συνεχιστεί ο αγώνας για το δίκαιο και την
ελευθερία.
Στη συνέχεια, η Κοινότητα του Αγίου Νικολάου παρέθεσε ένα υπέροχο γεύμα στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής (σύμφωνα
με τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία). Στους
συμμετέχοντες μίλησαν σχετικά παράγοντες
της κυπριακής και ελληνικής κοινότητας.
Την επόμενη Κυριακή, 25 Ιουλίου, παρόμοια
εκδήλωση προγραμματίζεται στο Μόντρεαλ
στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, όπου
αναμένεται να παρευρεθούν ο Αρχιεπίσκοπος και ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου.

υπουργός Εξωτερικών Σπύρος Θεοτόκης συμφωνούσαν
με την πρόταση των Άγγλων, αλλά ακολούθησαν τη θέληση
Μακάριου.
Να θυμίσουμε ακόμη ότι τότε, με την άρνηση του Μακάριου
και τις απαιτήσεις του για «εδώ και τώρα λύση», οι Άγγλοι
ως μετρ του διαίρει και βασίλευε έβαλαν στο παιγνίδι τους
Τούρκους κι ουσιαστικά ξεκίνησε η μεγάλη περιπέτεια του
νησιού. Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι Τούρκοι δεν είχαν κανένα
ενδιαφέρον για την Κύπρο, αφού την είχαν πουλήσει στους
Άγγλους το 1878 με τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης.
• Δ. το 1964, η τέταρτη μεγάλη ευκαιρία ήταν με το
σχέδιο Άτσεσον, που αποδέχονταν οι Τούρκοι κι
αρνήθηκε η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, εξ
αιτίας των αντιδράσεων του Ανδρέα Παπανδρέου
και του Μακάριου. Το σχέδιο προέβλεπε μια βάση
στη Βόρειο Κύπρο για 50 χρόνια στους Τούρκους
και το Καστελλόριζο!
Μακάριος κι Ανδρέας Παπανδρέου θεώρησαν ότι η τουρκική βάση για 50 χρόνια θα διχοτομεί το νησί. Παραβλέποντας ότι σε 50 χρόνια αυτό θα ήταν ελληνικό έδαφος.
Σήμερα, περισσότερα από 100 χρόνια από την πρώτη
φορά που προσφερόταν λύση κι ένωση της Κύπρου με την
Ελλάδα, το κυπριακό εξακολουθεί άλυτο και συστηματικά
πεδίο εντάσεων και αντιπαραθέσεων.
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WWW.SELECTBAKERY.CA
Call Us: 416-421-2400

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

MONDAY – SUNDAY 9 AM – 6 PM

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE

Diana’s Seafood
Delight

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

Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας
2101 Lawrence Ave. East M1R 3C3 (416) 288-9286
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47ο Μνημόσυνο Πεσόντων από την Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο
47 χρόνια συμπληρώνονται από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η οποία χώρισε
το νησί στα δύο και άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς, εκατοντάδες αγνοούμενους και
προσφυγοποίησε 120.000 Ελληνοκύπριους.
Η οργανωμένη ομογένεια και οι ομογενείς
διατρανώνουν και φέτος ότι δεν ξεχνούν τα
δραματικά γεγονότα του Ιουλίου του 1974. Tα
μέλη της Κυπριακής Κοινότητας Τορόντο τέλεσαν Επιμνημόσυνη Δέηση για τους πεσόντες στην τουρκική εισβολή, την αποφράδα
ημέρα της 22ας Ιουλίου 1974, την περασμένη
Κυριακή το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, όπου παράλληλα Μνημόνευσαν τον
Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό και τους Επισκόπους που Μαρτύρησαν την 9η Ιουλίου 1821.
Ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος,
στην ομιλία του αναφέρθηκε στις παιδικές
του μνήμες, αλλά και στον πόνο και τις δυσκολίες που βίωσαν οι αδελφοί μας στην Κύπρο, αλλά και στην Ήπειρο.
Σε ιδιαίτερα συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα, ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ότταβα, Βασίλης Φιλίππου
ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πρέπει να γνωρίζουμε πως το καλύτερο μνημόσυνο για τους
ήρωες μας, είναι να κρατάμε ψηλά τις αρετές
και να ακολουθούμε το δρόμο του αγώνας
και της Ελευθερίας όπως η Ελληνική Ιστορία επιτάσσει και όπως η μοίρα του Έθνους
ορίζει.», ενώ παράλληλα πρόσθεσε, ότι απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας, και
“Στις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές που διέρχεται η Κύπρος, σας καλώ σε συνεχή επαγρύπνηση ανανεώστε τις δυνάμεις σας, αναδιπλώστε τις προσπάθειες σας όπως η μοίρα
του Έθνους ορίζει μέχρι που το ανεκτίμητο
αγαθό της ελευθερίας ανατείλει στην εναλίαν
Κύπρον.”
Στη συνέχεια, η Κοινότητα του Αγίου Νικολάου παρέθεσε ένα υπέροχο γεύμα στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής (σύμφωνα
με τις οδηγίες για τη δημόσια υγεία).
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Καναδά υπό την αιγίδα του
Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά σε συνεργασία με τα μέλη
της.
Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν ο

Υπατος Αρμοστής της Κύπρου στον Καναδά
Βασίλειος Φιλίππου, η εκπρόσωπος του Ελληνικού Προξενείου στο Τορόντο Αντζουλέτα
Ηλιοπούλου, ο Βουλευτής (MPP) για την περιοχή Scarborough-Agincourt Aris Babikian,
o Nick Mantas, Δημοτικός Σύμβουλος του
Τορόντο, o Δημήτρης Σούδας, Επίτιμος Πρόξενος της Κύπρου στο Τορόντο και ο Tony
Clement, πρώην υπουργός της επαρχιακής
και ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η πρόεδρος
της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά Χριστίνα Αμυγαδαλιδή, η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Τορόντο Ειρήνη Ραμφάλη,
ο πρόερος της Ε.Κ.Τ. Αντώνης Αρτεμάκης,
μέλη της ευρύτερης Ελληνικής - Κυπριακής
παροικίας καθώς και μέλη Εθνοτοπικών
οργανώσεων.
Ο τερματισμός της κατοχής, ο σεβασμός των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η επανένωση
του νησιού και του λαού είναι ο πρώτιστος
στόχος της ελληνοκυπριακής πλευράς, μέχρι
την τελική δικαίωση. «Δεν ξεχνάμε το έγκλημα που διαπράχθηκε στην Κύπρο 45 χρόνια
πριν. Γι’ αυτό ως Ελληνισμός θα αγωνιζόμαστε μέχρι να δικαιωθούν οι ήρωές μας και να
δούμε επιτέλους μία Κύπρο ελεύθερη, ασφαλή και ενιαία»

Ακολουθεί η ομιλία του Ύπατου Αρμοστή της
Κυπριακής Δημοκρατίας στον Καναδά κ. Βασίλη Φιλίππου.
Με αισθήματα εκτίμησης και υπερηφάνειας
τιμούμε την μνήμη των πεσόντων ηρώων
κατά την τουρκική εισβολή του 1974.
Κάθε φορά που ξαναζούμε νοερά τις πράξεις
ηρωισμού και άφθαστου ηθικού μεγαλείου

των ηρώων πεσόντων για την ελευθερία
νιώθουμε να διευρύνεται ο ηθικός χώρος της
ψυχής μας και αναλογιζόμαστε πως η ψυχή
μας δεν ανήκει αποκλειστικά σ’ εμάς και στην
οικογένεια μας αλλά και στην πατρίδα μας
και πως αυτό αποτελεί την ηθική υποχρέωση
προς τους ήρωες της 20ης Ιουλίου.
Συνειδητοποιούμε πως όπως λέει και ο εθνικός ποιητής «δεν είμαστε από τα χέρια μας
μονάχα αλλά το χρωστούμε σε όσους ήρθαν,
πέρασαν, θα ‘ρθούνε, θα περάσουν κριτές θα
μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί».
Από αυτά τα συναισθήματα διακατεχόμαστε
σήμερα όταν με την ευκαιρία αυτήν των τελετών μνήμης ξαναζούμε τις δραματικές στιγμές της Βάρβαρης Τουρκικής Εισβολής του
1974.
Η ιστορία μας είναι μία συνεχής αλυσίδα
ηρωισμού, θυσιών αυταπάρνησης και μεγαλοψυχίας. Είναι μία πορεία προς την ηθική
τελείωση και την μέθεξη του θείου. Είναι μία
πορεία όρθια, αγωνιστική, ελπιδοφόρα.
Πρέπει να γνωρίζουμε πως το καλύτερο μνημόσυνο για τους ήρωες μας, είναι να κρατάμε
ψηλά τις αρετές και να ακολουθούμε το δρόμο του αγώνας και της Ελευθερίας όπως η
Ελληνική Ιστορία επιτάσσει και όπως η μοίρα
του Έθνους ορίζει.
Αυτός ας είναι ο όρκος και η υπόσχεση στην
Κύπρο και στους προγόνους μας και ας είναι
λόγος τιμής στα παιδία μας και στις γενιές
που θα έρθουν ότι εδώ στη μαρτυρική νήσο
υπάρχει αυτό που ονομάζουμε Εθνική αξιοπρέπεια τιμή και συνείδηση.
Γιατί όπως κι αν ακόμη σκλαβώσουμε τον

άνεμο, καλύψουμε τον ήλιο με πέπλο αιματινό, γέμισαν κυπαρίσσια τα βουνά μας θα
μείνει τόπος ν’ αποθέσουμε τις ελπίδες μας.
Η σοφή υποθήκη του μεγάλου Μακρυγιάννη
ποτέ δεν ήταν τόσο αναγκαία ως υπόμνηση
αλλά σαν λάβαρο του αγώνα μας, «ότι τούτη
την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί και ο λαός
μας θα ζήσει και η Κύπρος θα δικαιωθεί».
Στις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές που διέρχεται η Κύπρος, σας καλώ σε συνεχή επαγρύπνηση ανανεώστε τις δυνάμεις σας, αναδιπλώστε τις προσπάθειες σας όπως η μοίρα
του Έθνους ορίζει μέχρι που το ανεκτίμητο
αγαθό της ελευθερίας ανατείλει στην εναλίαν
Κύπρον.
Τιμούμε επίσης σήμερα την μνήμη του ιερομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, ο
οποίος απαγχονίσθηκε από τους Τούρκους.
Αναφέρομε στην επιστολή των Κυπρίων για
τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό.
Σε αναφορά τους προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, οι Κύπριοι της εποχής εξαιρούν τις
αρετές του και τον χαρακτηρίζουν «γνωστικό,
σώφρονα, άγρυπνο, ενάρετο παντοίος όλος
χριστιανό, πρόμαχο της πατρίδος».
Κομίζομε διαχρονικά έτσι ως Ελληνισμός,
σπαρακτικός και επώδυνος στη μνήμη μας
το νέφος των μαρτύρων και των αγίων και
των οσίων. Ως ευλογία και ως δωρεά και ως
παράδειγμα και υπόδειγμα ζωής, χριστιανικού αλλά και ιστορικού βίου.
Με αυτές τις προϋποθέσεις προσεγγίζουμε
το μαρτύριο και τη θυσία του Αρχιεπισκόπου
Κυπριανού που απαγχονίστηκε στις 9 Ιουλίου το 1821.
Σας μεταφέρω νοερά στα λόγια και στο διαχρονικό μήνυμα των στίχων του ποιήματος
του Κυπρίου ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη.
«Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζιαιρη του κόσμου, κανένας δεν εβρέθηκεν για να την
ηξηλείψει, κανένας, γιατί σιέπει την που τα
'ψη ο Θεός μου. Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή,
όντας ο κόσμος λείψει» και ακόμα σε εκείνο το μνημειώδες επίγραμμα του, «Σὺ ποῦ
σκοτώθης γιὰ τὸ φῶς σήκου νὰ δῇς τὸν ἥλιο,
ξύπνα, νὰ δεὶς τὸ αἷμα σου πῶς ἔγινε βασίλειο». Έτσι ακριβώς παλεύουν στην ψυχή και
στη μνήμη μας οι ήρωες και οι μάρτυρες του
Ελληνισμού.
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40η Ετήσια Eικονική Πορεία Ελληνικού Σπιτιού
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ
ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ
40ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
(40th ANNUAL VIRTUAL WALKATHON)
Την Κυριακή 6 Ιουνίου, 2021 πραγματοποιήθηκε η 40η Ετήσια Eικονική Πορεία (40th Annual Virtual Walkathon) του Ελληνικού Σπιτιού.
Η πορεία διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία και αναμένεται να
ξεπεράσει τις $65,000 μεικτά. Το Ελληνικό Σπίτι ευχαριστεί

θερμά όσους συμμετείχαν, συνέβαλλαν χρηματικά, οργανωτικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στην επιτυχία της.
Platinum Sponsors: Dr. George Christodoulou
GFS – Gordon Food Services
Hellenic Home Ladies Auxiliary
Lunch Sponsor: Achieva Health
Pledge Sponsors: Geriatrx Pharmacy
Dr. Nicholas Vozoris
T-shirt & Hat Sponsors: Action Interiors
Alex Karamitsos
Canada Wide Parking
Clear Images Photography
Highland Funeral Home

Kariba Foods Inc.
Malvern
Neo-Image Candlelight
Yummi Candles
Media Sponsors: Evdomada Greek Weekly News
Greek Press - Ελληνικός Τύπος
Hellas News
Most Money Raised: 1st Place – The Voineskos Team
2nd Place – Patricia Ismail
3rd Place – St. Nektarios Greek Orthodox Church
We wish to thank the Hellenic Home staff and volunteers for
their support and dedication towards the 40th Annual Virtual
Walkathon.
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3 χρόνια μετά τη τραγωδία των
θανατηφόρων πυροβολισμών
της Ντάνφορθ
3 χρόνια πέρασαν από τους θανατηφόρους
πυροβολισμούς στη γειτονιά Greektown της
πόλης, μια τραγωδία που ο δήμαρχος John
Tory ανέφερε ότι άφησε διαρκή «σημάδια»
για τις οικογένειες αλλά και για την ευρύτερη
κοινότητα.
Στις 22 Ιουλίου 2018, ένας ένοπλος άρχισε
να πυροβολεί και να σκορπίζει τον τρόμο
και το θάνατο, στην ελληνική περιοχή της
Ντάνφορθ, γύρω στις 10 το βράδυ κατά
μήκος ενός πολυσύχναστου τμήματος της
λεωφόρου. Οι πυροβολισμοί έστειλαν τους
ανθρώπους να κρυφτούν για κάλυψη κάτω
από τα τραπέζια των καταστημάτων.
Η Julianna Kozis, 10, και η Reese Fallon, 18
ετών, υπήρξαν τα δύο αδικοχαμένα θύματα
αυτής της τραγικής νύχτας.
Οι πυροβολισμοί άφησαν επίσης 13 ανθρώπους τραυματίες.
Ο ένοπλος, Faisal Hussain, πήρε τη ζωή του
αργότερα εκείνο το βράδυ καθώς τον πλησίασε η αστυνομία για να τον συλλάβει.
Η πόλη του Τορόντο δεν ξεχνά και ο
δήμαρχος
John Tory ανέφερε, «Ημέρα Μνήμης και

συμπαράστασης σε όλες τις οικογένεις που
εξακολουθούν να πονάνε και το ίδιο ισχύει
και για την κοινότητα μας». Ο Tory είπε ότι
τα θλιβερά γεγονότα του Greektown είχαν
«τραυματική επίδραση» σε πολλές οικογένειες και «επηρέασε επίσης βαθιά» εκείνους
που ζουν και συχνάζουν στην πολυσύχναστη αυτή γειτονιά. Είπε επίσης ότι είναι σημαντικό να σηματοδοτήσουμε την επέτειο
αυτή τόσο ως τρόπο υποστήριξης όσων
εξακολουθούν να θρηνούν « αλλά και να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας με όποιο
τρόπο μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι
κάτι παρόμοιο δεν θα συμβεί ξανά. Είμαστε
αποφασισμένοι να διατηρήσουμε το Τορόντο ασφαλές και απαλλαγμένο από βία”.
Την Πέμπτη το βράδυ θα πραγματοποιηθεί
συγκέντρωση στη μνήμη των αδικοχαμένων κοριτσιών και του τραγικού γεγονότος
που συνέβη στην ήσυχη ελληνική συνοικία της Ντάνφορθ. Επίσης στην πλατεία
Nathan Phillips η πινακίδα θα παραμείνει
σκοτεινή (απενεργοποιημένη) προς τιμήν
των θυμάτων.

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
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Fried Skate Wing
Asian Cucumber Salad
•
•
•
•

(serves 4-6)
2 English cucumbers
3/4 tsp. sea salt
1/4 cup rice wine vinegar (or apple
cider vinegar)
1 tsp. fresh grated ginger

•
•
•
•
•

1 clove of garlic, minced
1/4 tsp. chili flakes
1/2 carrot, peeled and cut into
ribbons with a vegetable peeler
2 Tbsp. chopped fresh mint
extra-virgin olive oil

1.
R i n s e
your
cucumber
and cut in half,
lengthwise
then
chop into 1/2 inch
pieces. Place in a
Πήτερ
bowl and toss with
Μινάκης
salt. Leave for 5
minutes.
2.
In a bowl, add vinegar,
ginger, garlic, chili flakes and whisk.
3.
Pour on top of cucumbers,
add carrots, mint and toss.
4.
Divide and plate, sprinkle
sea salt and drizzle with olive oil and
serve.

•
•

( 4-6 άτομα)
2 αγγλικά αγγούρια
3/4 κουτ. Θαλασσινό αλάτι
1/4 φλιτζάνι ξίδι (ριζόξιδο ή μηλόξυδο )
1 κουτ. φρέσκο τριμμένο τζίντζερ
1 σκελίδα σκόρδο, κοπανισμένο

•
•

(serve 4)
2 skate wings (ask fish monger to
remove skin for and cut into desired
size)
approx. 2 cups milk
1 tbsp. white vinegar

•
•
•
•
•
•

Flour Blend
2 cups all-purpose flour
1 tsp. seasoning salt (or plain salt)
1 tsp. baking powder
1/2 tsp. black pepper
1/2 tsp. sweet paprika

1.
Season your skate pieces with salt
and pepper and place in a bowl. Add the milk
and vinegar and toss. Cover and place in the
fridge 30 minutes before cooking.
2.
Take the bowl out of the fridge and
allow place skate in a strainer.
3.
Into a bowl or deep dish, add all the
flour mix ingredients and stir with a fork to mix.
Toss the skate in the flour mixture.
4.
If you have a home deep-fryer, set
temperature to 325F. Alternately, you can use a
deep pot or deep cast iron skillet. Add enough
oil to come up 2 inches on the side.
5.
Once your oil has reached 325F,
shake off excess flour and carefully add skate
pieces (fry in batches) into your oil, fry for 7
minutes or until golden-brown. Reserve fried skate on a wire rack and fry remaining pieces.
6.
Garnish with lemon wedges and serve with my walnut skordalia.

Τηγανητές φέτες σαλάχι

Ασιατική σαλάτα αγγουριού
•
•
•

•

•
•
•
•

1/4 κουτ. νιφάδες τσίλι
1/2 καρότο, ξεφλουδισμένο και κομμένο σε κορδέλες
2 κουταλιές της σούπας. ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1.
Ξεπλένουμε τα αγγούρια και τα κόβουμε στα μισά, κατά μήκος και κόβουμε σε
κομμάτια 1/2 ίντσας. Τοποθετούμε σε ένα μπολ και ρίχνουμε αλάτι. Αφήνουμε για 5 λεπτά.
2.
Σε ένα μπολ, προσθέτουμε ξίδι, τζίντζερ, σκόρδο, νιφάδες τσίλι και χτυπάμε
ελαφρά.
3.
Ρίχνουμε τη σάλτσα πάνω από τα αγγούρια, προσθέτουμε καρότα, δυόσμο και
ανακατεύουμε.
4.
Χωρίζουμε τη σαλάτα σε πιάτα, πασπαλίζουμε θαλασσινό αλάτι και περιχύνουμε με ελαιόλαδο και σερβίρουμε.

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!

•

•
•
•

(4 μερίδες)
2 φτερά σαλάχι (ζητήστε από το
ψαροπολείο να αφαιρέσουν το δέρμα και να το κόψουν στο επιθυμητό
μέγεθος)
περίπου 2 φλιτζάνια γάλα
1 κουταλιά της σούπας. λευκό ξίδι
Μίγμα αλευριού

•
•
•
•
•

2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
1 κουτ. καρυκεύματα αλατιού (ή
απλό αλάτι)
1 κουτ. μπέικιν πάουντερ
1/2 κουτ. μαύρο πιπέρι
1/2 κουτ. γλυκιά πάπρικα

1.
Αλατοπιπερώνουμε τις φέτες ψαριού και τις τοποθετούμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε το γάλα και το ξίδι. Καλύπτουμε και τις τοποθετούμε στο ψυγείο για 30 λεπτά πριν
το μαγείρεμα.
2.
Βγάζουμε το μπολ από το ψυγείο και αφήνουμε τις φέτες σε ένα σουρωτήρι.
3.
Σε ένα μπολ ή σε βαθύ πιάτο, προσθέτουμε όλα τα συστατικά του μείγματος
αλευριού και ανακατεύουμε με ένα πιρούνι. Πετάμε τις φέτες στο μείγμα αλευριού.
4.
Εάν έχουμε φριτέζα στο σπίτι, ρυθμίζουμε τη θερμοκρασία στους 325 Φαρενάιτ.
Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια βαθιά κατσαρόλα από χυτοσίδηρο.
Προσθέτουμε αρκετό λάδι για να φτάσει 2 ίντσες στο πλάι.
5.
Μόλις το λάδι φτάσει τους 325 Φαρενάιτ, τινάζουμε το υπερβολικό αλεύρι και
προσθέτουμε προσεκτικά τα κομμάτια (τηγανίστε σε παρτίδες) στο λάδι και τηγανίζουμε
για 7 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν. Κρατάμε το τηγανητό σαλάχι σε σχάρα για να αποβάλλει
το περιττό λάδι και τηγανίζουμε τα υπόλοιπα κομμάτια.
6.
Γαρνίρουμε με φέτες λεμονιού και σερβίρουμε με σκορδαλιά.
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού και αστείου σατυρίζει τα κακώς
κείμενα των μέσων συσκότισης της Ελλάδας που πήραν 31 εκατομμύρια
Ευρώ από το κρατικό χρήμα για να μην κάνουν κριτική στην κυβέρνηση –
τσίρκο η οποία αποτελούμενη από ακροδεξιά, παλιοβασιλοχουντικά και
ναζιστικά στοιχεία έχει αλλάξει την σύσταση της “παραδοσιακής” Δεξιάς
της Ελλάδας από συντηρητικό κόμμα της “καθώς πρέπει” οικονομικο-πολιτικής ελίτ σε μάνατζερ και λομπίστα συμφερόντων λαμόγιων, φοροφυΤάσος
Θεοδωρίδης γάδων, κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών και αδίστακτων και ανάλγητων
πλουτοκρατών, μιας παρασιτικής τάξης που φλερτάρει με την διαφθορά
και ανομία. Και ολα αυτά με την συναίνεση και ανοχή των “χρήσιμων ηλίθιων” οι οποίοι είτε ισχυρίζονται πως “όλοι ίδιοι είναι” ή πως “οι Έλληνες χρειάζονται μια
χούντα για να στρώσουν”, όταν δεν διαδηλώνουν για την “ελληνικότητα της Μακεδονίας”
κραδαίνοντας σημαίες, σταυρούς και πετραχήλια, ή όταν δεν κατεβαίνουν στα συλλαλητήρια ενάντια στα “αντιχριστιανικά” εμβόλια!!!
Στην κορυφή του κόσμου ο Γιάννης, επειδή τον “έδιωξε” η Ελλάδα
“Ευτυχώς” (sic) που η Ελλάδα είναι
αυτή που είναι, που ΑΡΝΕΙΤΑΙ την
υπηκοότητα σε μετανάστες / πρόσφυγες που την αιτούνται, που η κοινωνία
είναι ρατιστική και φοβάται μήπως
της αλλοιώσουν τον μπολιτισμό, που
η αστυνομία τους ξυλοφορτώνει με
το παραμικρό και τους συλλαμβάνει
χωρίς αιτία, που οι δεξιοί βουλευτές
καταψηφίζουν νόμους για την διευκόλυνση της απόκτησης υπηκοότητας.
Μάλιστα. Ολοι οι παραπάνω, βγήκαν τώρα που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ψηφιστεί
ως ο πρώτος στο NBA και κάνοντας την κωλοτούμπα τους του δίνουν συγχαρητήρια! Ποιοι;
Αυτοί οι ίδιοι που όταν ο Γιάννης μεγάλωνε στην Ελλάδα, έκαναν ο,τι περνούσε απ’ το χέρι
τους για να του κάνουν αυτού και της οικογένειάς τους τον βίο αβίωτο. Δεν τα λέμε εμείς
αυτά. Διαβάστε τι γράφουν ειδησεογραφικά πρακτορεία για τον Γιάννη και την μεταχείρηση
που του είχε επιφυλάξει η Ελλάδα. Ευτυχώς δηλαδή που τον έδιωξε και μπόρεσε ο άνθρωπος και σταδιοδρόμησε. (Και μην ακούσω πως ο .. Σαμαράς του έδωσε την υπηκοότητα
όταν τον διεκδίκησε η πατρίδα του η Νιγηρία, επειδή το NBA τον δέχτηκε ως παίκτη του.
Τι θέλατε να κάνει ο Σαμαράς, να μας ξεφτιλίσει η Νιγηρία;). Όπως και όλοι εμείς οι μετανάστες που για τον ένα ή άλλο λόγο η Ελλάδα μας έδιωξε και διαπρέψαμε και θα διαπρέπουμε στο εξωτερικό.
“Giannis Antetokounmpo was born in Greece but was denied citizenship as the son of
Nigerian immigrants, growing up stateless without access to sports leagues. He just led
the Milwaukee Bucks to their first NBA Finals win in 50 years and was named MVP. Giannis
Antetokounmpo is inspiring a new generation of athletes in this immigrant district in Athens.
Like many children of African immigrants in Greece, he struggled to get legal status and
faced harassment from neo-Nazi groups.”
Θρίαμβος Γιάννη Νο2
Για να γελάσετε και λιγάκι κοιτάξτε τις φωτογραφίες που ‘αλίευσα’ από το Ιντερνετ.
Για παράδειγμα ο Παναγιώτης Ψωμιάδης,
βρίσκει πως ο Γιάννης είναι ΑΡΧΑΙΟΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ!!!
Σημειωτέον, ΤΩΡΑ που αναδείχτηκε Νο1
στο NBA. Όταν ήταν στο σχολείο και κρατούσε την Ελληνική Σημαία (χωρίς να του
έχουν δώσει την υπηκοότητα) όλοι είχαν
πέσει πάνω στα μεταναστόπουλα και
έσκουζαν πως δεν πρέπει να κρατάνε την
σημαία...
Και για του λόγου το αληθές, να και το
απολυτήριο του Γιάννη από το Γυμνάσιο το
2009, όπου δηλώνεται ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ.
Μπροστά στο ρεζίλι αυτό της Δεξιάς στην
Ελλάδα, να έχει καταψηφίσει την διευκόλυνση της υπηκοότητας που κατέθεσε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2015, να μην διαψεύδει βουλευτές της που έχουν στο παρελθόν υβρίσει τους μετανάστες και δεν τους θεωρούν ανθρώπους οι τωρινές εκδηλώσεις “χαράς” και “συγχαρητηρίων” απ’ τους ίδιους ή τους
όμοιους της αγέλης τους, είναι απλά εμετικές. Ευτυχώς δηλαδή που τον κυνήγησαν τον Γιάννη και πέτυχε εκτός Ελλάδος, αλλιώς ποιός ξέρει πού θα βρισκόταν τώρα, εντός
Ελλάδος…
Θρίαμβος Γιάννη Νο3
Θέλετε να διαβάσετε την πραγματική αλήθεια; Την έχει
πει η δημοσιογράφος Αναστασία Γιάμαλη σε εκπομπή της
στο Kontra News. Διαβάστε και κορνιζώστε το, μπας και το

ξεχάσετε με όλα αυτά τα ψέματα που διαβάζετε και ακούτε όλη την ημέρα απ’ τα ελληνικά
βοθροκάναλα. Έχουμε και λέμε λοιπόν: (Απομαγνητοφώνηση αποσπασμάτων εκπομπής):
“Ζούμε σε μια χώρα όπου ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί και οι κυβερνητικοί βουλ ευτές,
σπεύδουν να ανεβάσουν ευχαριστήρια και συγχαρητήρια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.
Ήταν ο υπουργός ανάπτυξης ο κ. Γεωργιάδης που σε τηλεοπτική συνέντευξη – είδαμε και
απόσπασμα- τον αποκαλούσε υποτιμητικά “Ακενοτούμπο” και έλεγε οτι τάχα, γεννήθηκε
στη Νιγηρία. Ήταν ο κ. Κυρανάκης, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που το 2019 ήθελε
το επίδομα των 2000 Ευρώ για κάθε παιδί που γεννάται να δίνεται μόνο σε Έλληνες. Ήταν
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, σήμερα, ο κ. Πλεύρης που σε εκδήλωση του ακροδεξιού
περιοδικού “Πάτρια” το 2011 τασσόταν υπέρ των νεκρών μεταναστών στα σύνορα στο
πλαίσιο της αποτροπής. Έλεγε τότε: “..φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να υφίσταται αν
δεν υπάρχουν νεκροί”. Ήταν ο κ. Μπογδάνος που τον Νοέμβριο του ‘19 πρότεινε “ξερονήσια για μετανάστες”, καλώντας μας να… “ξεπεράσουμε τα κόμπλεξ”. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για να πάρει ιθαγένεια έπρεπε να φτάσει την ηλικία των 19 χρονών, και να τον
ζητήσουν από το NBA, και για να μην γίνουμε διεθνώς ρεζίλι να του την δώσει ο τότε πρωθυπουργός ο κ. Σαμαράς. Μέχρι τότε το παιδί αυτό κυκλοφορούσε με το κεφάλι σκυφτά,
χαμηλά κάτω για να μην τον μαζέψουν. Οι ίδιοι που σήμερα τον συγχαίρουν, μεταξύ των
οποίων και ο Πρωθυπουργός, το 2015 καταψήφισαν το άρθρο 1του νομοσχεδίου που είχε
φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για την ιθαγένεια.
Με τις υγείες σας...
Την παραίτηση της υπουργού
Παιδείας και κατάργηση των βάσεων ζητούν με 30 χιλιάδες+ υπογραφές πολίτες.
Για πρώτη φορά στα χρονικά υπουργός Παιδείας αλλάζει το σύστημα
εισαγωγής εξετάσεων στα Πανεπιστήμια ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, με αλχημείες που ευνοούν το
“κόψιμο” αριστούχων μαθητών. Η
μεθόδευση, αρκετά άγαρμπη της
υπουργού Κεραμέως, ή αλλιώς μεσίτριας για πελατεία στα ιδιωτικά
κολλέγια (όπως την κατηγορούν οι
επικριτές της) αφήνει 20χιλίαδες
περίπου νέους έξω απ’ τα Πανεπιστήμια, όπως είχε υπολογιστεί, και
είχαμε ξαναγράψει στη στήλη αυτή.
Οι σχολάρχες τρίβουν τα χέρια τους.
Η ερώτηση είναι η εξής. Η ζημιά που γίνεται στην νεα γενιά απ’ τις αλχημείες των εμπόρων
παιδείας της κυβέρνησης - τρίρκο αξίζει τα εκατομμύρια κέρδους που θα μπούν στις τσέπες των σχολαρχών; Όπως φαίνεται, αυτή η κυβέρνηση – τσίρκο ψηφίστηκε ακριβώς από
αυτούς τους εμπόρους ελπίδας, και άλλους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες, που αν ήταν
σε ευνομούμενη χώρα (σε χώρα που η κυβέρνηση ψηφίζει για το συμφέρον των πολλών
και οχι των λίγων) θα αναγκάζονταν να βελτιώσουν το προϊόν τους, με την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ ποιοτικά άριστων επιχειρήσεων. Τώρα όμως, βάζεις μια υπουργό Παιδείας που δεν πέρασε ούτε απ’ έξω απ’ το
πανεπιστήμιο (φοίτησε σε κολλέγιο και πανεπιστήμιο στο εξωτερικό) και της δίνεις εντολή
να διαλύσει την δημόσια τριτοβάθμια παιδεία. Και ενώ η Ευρώπη έχει κάνει προσπάθειες
για να στείλει απόφοιτους στα Πανεπιστήμια, η Ελλάδα (παγκόσμια πρώτη) είναι αυτή
που τους διώχνει! Όπως ήταν φυσικό, η ιδιότυπη αυτή πατέντα της υπουργού παιδείας
έδωσε τα αποτελέσματα που ήθελαν οι σχολάρχες, σε βαθμό που την επαίνεσε ο νομικός
σύμβουλος των ιδιωτικών κολλεγίων της Ελλάδας για το… θάρρος της να τα βάλει με τους
μαθητές, τους γονείς τους και το σύνολο του προοδευτικού κόσμου της Ελλάδας. Αυτό
όμως δεν το λες θάρρος. Το λες θράσσος, το λες ειρωνία, το λες αναισθησία. Ειδικά όταν
στάθηκε στη βουλή των Ελλήνων η υπουργός – καντηλανάφτισσα και ειρωνεύτηκε τον μαθητή που της έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας επειδή αρίστευσε στα μαθήματα, αλλά κόπηκε επειδή ο βαθμός στο μάθημα ειδικότητας ήταν κάτω απ’ τη “βάση”. Το λες και ξεγύμνωμα
του ποιός στην πραγματικότητα σχεδίασε αυτή την καταστροφή της δημόσιας Παιδείας: Οι
σχολάρχες και οι πουλημένοι σ’αυτούς πολιτικοί. Στην φωτο, βλέπετε πίνακες που εξηγούν
πώς αριστούχοι μαθητές “κόπηκαν” επειδή η Κεραμέως εφάρμοσε την βάση επιτυχίας στα
ειδικά μαθήματα των σχολών με το παράδοξο υποψήφιοι που έχουν περισσότερα μόρια
απ’ τους επιτυχόντες, στο τέλος να μην μπαίνουν στην σχολή που επέλεξαν!! Αυτά μόνο
στο ελλαδιστάν την ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ευκαιριών, της λαμογιάς και των “σημαδεμένων” χαρτιών
για το πόκερ της ισοτιμίας μπορείτε να τα βρείτε. Ελλαδιστάν, η ΜΟΝΑΔΙΚΗ χώρα όπου
υπουργός Παιδείας ειρωνεύεται μαθητή, δηλαδή τα άτομα τα οποία υποτίθεται πως την
διόρισαν να φροντίζει για το συμφέρον τους. Τα είδατε αυτά σε κανένα πουλημένο μέσο
συσκότισης; Οχι; Ούτε θα τα δείτε...
Το παραμύθι των 100 δις Ευρώ που δήθεν κόστισε η διαπραγμάτευση του χρέους το
2015 και αναπαράγονται από διάφορους άσχετους, αλλά συστηματικά υποσκάπτοντες την Αλήθεια (ΣΥΑ)
Είναι πια φανερό πως ΟΛΑ τα ψέματα που κυκλοφόρησαν από το 2015-2019 ήταν φτιαχτά, καλά υπολογισμένα και με την στήριξη των μέσων συσκότισης και πολλών χρημάτων
εξαγοράς με ενα μόνο σκοπό: Να οδηγηθεί σε συκοφάντηση και παταγώδη αποτυχία η
μοναδική λαοπρόβλητη και φιλολαϊκή δημοκρατική αριστερή διακυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Η πνοή ισονομίας, δικαιοσύνης, εκκαθάρισης των
πληγών και των αδικιών που επέφερε
η επαρατος Δεξιά και Ακροδεξιά στην
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συνέχεια από τη σελίδα 20
Ελλάδα στον 20 και 21ο αιώνα, θα έπρεπε να παραχαραχτεί (κατά την προσφιλή
συνήθεια χειραγώγησης της ιστορίας που
διαπράττει η Δεξιά) ώστε να οδηγηθεί σε
αποτυχία και εκλογική ήττα διά της συκοφάντησης, η μόνη προοδευτική ελπίδα να
διορθωθεί το κρατικοδίαιτο πανηγύρι των
“ημέτερων”, η διασπάθηση δημόσιων πόρων σε κουμπάρους και κομματικά παιδιά.
Ολα τα ψέματα καταρίφθηκαν και καταρρίπτονται κάθε μέρα. Το παραμύθι των 100
δις, έχει ήδη καταρριφθεί. Ηταν 10 δις,
αλλά ο Ρεγκλιγκ έκανε λάθος ένα μηδενικό.
Όπως μηδενικά είναι όλοι όσοι συνεχίζουν
να αναμασούν τα ψέματα και να μας τα πετάνε σαν σανό να τα φάμε...
Αυτά τα γράφει η… καθημερινή. Μάλιστα.
Η Ναυαρχίδα της Δεξιάς και άντρο των φιλελεύθερων εραστών της Ελλάδας. Αν οι ίδιοι
τους τα ομολογούν (χωρίς ξύλο) τότε τι να πούν όλοι οι άλλοι;
Η μυθολογία των 100 ή 200 δισ. κόστους διαχείρισης ΣΥΡΙΖΑ
Εχει ειπωθεί πως οδηγηθήκαμε σε τρίτο μνημόνιο εξαιτίας των capital controls και της
εκροής καταθέσεων από τις τράπεζες, που επιβάρυναν την ανάπτυξη με αύξηση του χρέους, όπως αποδεικνύει η σύγκριση της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους που έκανε το
ΔΝΤ στα τέλη 2014 με αυτήν που έκανε τον Ιούλιο του 2015, και από την οποία προκύπτει
μια διαφορά 30% του ΑΕΠ ή περίπου 54 δισ. ευρώ.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ*
Οσο η οικονομία βελτιώνεται και αυτό δεν βολεύει τον
αντιπολιτευτικό λόγο, τόσο περισσότερο αυτός καταφεύγει στο παρελθόν της «χαμένης ανάπτυξης» και της «καταστροφικής διαπραγμάτευσης/διαχείρισης ΣΥΡΙΖΑ» με
υποτιθέμενο κόστος πάνω από 100 ή 200 δισ. Παραδείγματα είναι η επίκληση των 100 δισ. από τον κ. Ρέγκλινγκ
και των 200 δισ. από τον κ. Βίζερ, αντίστοιχα, και την αντιπολίτευση στις πρόσφατες συζητήσεις στη Βουλή.
Πρόκειται για μυθολογία η οποία βασίστηκε σε μία εσφαλμένη αρχική εκτίμηση για ένα
κόστος 86 δισ. (όσο δηλαδή η δανειακή σύμβαση ενός «αχρείαστου» γ΄ μνημονίου), στην
οποία αργότερα βασίστηκε και ο επικεφαλής του ESM κ. Ρέγκλινγκ, για να προσθέσει τη
χαμένη –βάσει των προβλέψεων ΔΝΤ από το 2014– ανάπτυξη του 2015-16, ανεβάζοντας
το κόστος στα 100 δισ. Σε αντίστοιχες εκτιμήσεις με μεγαλύτερη ανάπτυξη βασίστηκε και ο
τέως επικεφαλής του EWG για το κόστος στα 200 δισ.
Εκτοτε, πολλά ΜΜΕ και πολιτικοί της αντιπολίτευσης επαναλαμβάνουν άκριτα την ίδια
«κατηγορία» περί κόστους-ΣΥΡΙΖΑ 100 ή 200 δισ., προσθέτοντας κατά περίπτωση κι άλλα
κονδύλια. Αναφέρομαι στο άκριτα, γιατί κανείς δεν έλαβε υπόψη του την εμπεριστατωμένη
επίσημη απάντηση του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εξαρχής διευκρίνισε πως δανεισμός θα γινόταν ούτως ή άλλως για την αποπληρωμή των παλιών χρεών και πως για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών διατέθηκε τελικά μόλις το 1/5 των προβλεπομένων, με
συνέπεια από το ποσό των 86 δισ. να έχει αξιοποιηθεί έως σήμερα λιγότερο από το μισό
χωρίς καμία αύξηση του χρέους.
Πράγματι, μια χώρα κάτω από τη χιονοστιβάδα του χρέους είναι αναγκασμένη να πληρώνει τεράστια ποσά για την εξυπηρέτηση του χρέους της. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα δανείστηκε 86 δισ. ευρώ για να πληρώσει:
• Χρεολύσια ύψους 35,9 δισ. ευρώ για χρέη που δημιούργησαν προηγούμενες κυβερνήσεις.
• Πληρωμές τόκων ύψους 17,8 δισ. ευρώ.
• Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών ύψους 5 δισ. ευρώ, αντί των 25 δισ. που προβλέπονταν,
άρα 20 δισ. ευρώ αφαιρούνται από τα 86 δισ. ευρώ.
• Πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου ύψους 7,3 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων 3,1 δισ. ευρώ άφησε στο τέλος του 2014 η προηγούμενη κυβέρνηση, παρά την
υποχρέωση που είχε αναλάβει από το δεύτερο μνημόνιο να τις μηδενίσει.
Σύνολο 66 δισ. ευρώ, ανειλημμένες υποχρεώσεις που οποιαδήποτε κυβέρνηση και να εκλεγόταν το 2015 όφειλε να συνάψει νέα δάνεια (γ΄ μνημόνιο) για να τις αναχρηματοδοτήσει.
Συνεπώς, ούτε αχρείαστο ήταν το γ΄ μνημόνιο ούτε το κόστος της διαπραγμάτευσης του
ΣΥΡΙΖΑ ήταν 86 δισ.
Βεβαίως, έχει ειπωθεί πως οδηγηθήκαμε σε τρίτο μνημόνιο εξαιτίας των capital controls και
της εκροής καταθέσεων από τις τράπεζες, που επιβάρυναν την ανάπτυξη με αύξηση του
χρέους, όπως αποδεικνύει η σύγκριση της ανάλυσης βιωσιμότητας του χρέους που έκανε
το ΔΝΤ στα τέλη 2014 με αυτήν που έκανε τον Ιούλιο του 2015 και από την οποία προκύπτει
μια διαφορά 30% του ΑΕΠ ή περίπου 54 δισ. ευρώ.
Υπάρχουν, ωστόσο, μια σειρά γεγονότα τα οποία παραβλέπονται, όπως:
1. Οι αναλύσεις βιωσιμότητας του ΔΝΤ αποτελούν «ασκήσεις επί χάρτου» που σταθερά
αλλάζουν αναλόγως των παραδοχών που κάνουν π.χ. για το ύψος των επιτοκίων, το μέγεθος των πρωτογενών πλεονασμάτων ή το ύψος των ιδιωτικοποιήσεων. Για παράδειγμα,
στην έκθεση του 2014 η υπόθεση για τα μακροχρόνια πρωτογενή πλεονάσματα ήταν πάνω
από 4%.
2. Το όφελος που έφερε η διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακριβώς η μείωση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα από 7,5% του ΑΕΠ τη διετία 2015-2016 σε 0,25% ή όφελος αποτραπέντων μέτρων ύψους 12,5 δισ. ευρώ με επίπτωση 20 δισ. ευρώ στο ΑΕΠ
(μέσω συγκεκριμένων πολλαπλασιαστών).
3. Η ίδια η Ε.Ε. δεν συμφώνησε ποτέ με τις αναλύσεις βιωσιμότητας του ΔΝΤ.
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4. Οσον αφορά τις εκροές καταθέσεων από τις τράπεζες, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι,
ήδη, μεταξύ Νοεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015, οι καταθέσεις των τραπεζών μειώθηκαν από 164,3 δισ. ευρώ σε 140,5 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 24 δισ. ευρώ, υπό το
καθεστώς αβεβαιότητας που τροφοδότησε η κινδυνολογία της απερχόμενης κυβέρνησης.
5. Το όφελος της διαπραγμάτευσης ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτυπώνεται μόνο στα χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα και τη συγκριτικά μικρότερη λιτότητα που πέτυχε, αλλά και στα βραχυχρόνια μέτρα αναδιάρθρωσης του χρέους τα οποία θα επεκταθούν. Για τα μέτρα αυτά ο
ESM επισημαίνει: «Οταν υλοποιηθούν πλήρως, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να οδηγήσουν
σε σωρευτική μείωση του λόγου χρέους/ΑΕΠ της Ελλάδας κατά περίπου 25 ποσοστιαίες
μονάδες έως το 2060, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ESM στο βασικό σενάριο. Αναμένεται
επίσης ότι οι ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης θα μειωθούν κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες στον ίδιο χρονικό ορίζοντα.
Η ανταλλαγή ομολόγων και οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων αποτελούν το μεγαλύτερο
μέρος αυτής της μείωσης. Οι δευτερογενείς επιδράσεις στα επιτόκια αναχρηματοδότησης
της Ελλάδας θα αποτελέσουν πρόσθετο όφελος. Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα θα βελτιώσουν
τη βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας».
https://www.esm.europa.eu/assistance/greece#facts
Οταν, λοιπόν, επιχειρείται ένας απολογισμός της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μάλιστα
βρίσκεται σε εξέλιξη, επιστημονικά σωστό είναι να μη λαμβάνονται μόνον υπόψη οι καθυστερήσεις και τα λάθη που ενδεχομένως έγιναν, αλλά και όσα οφέλη διασφαλίστηκαν, τα
οποία στην περίπτωση των μειωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων υπολογίζονται σε 20
δισ., ενώ σε αυτή των βραχυχρόνιων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους σε 55 δισ. ευρώ (31%
του ΑΕΠ) παρούσας αξίας!
Ακόμη κι αν προστεθούν τα 54 δισ. που συνάγει η διαφορά των δύο αναλύσεων βιωσιμότητας χρέους του ΔΝΤ, ο απολογισμός είναι ημιτελής γιατί δεν λογαριάζονται τα παραπάνω
οφέλη των 75 δισ. που δίνουν ένα τελικό θετικό αποτέλεσμα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
* Ο κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι πρόεδρος Levy Economics Institute of Bard College
(New York, USA), τέως υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Είπαμε να ψηφίσουμε κατά συνείδηση, οχι κατά συμφέρον!!!
Λοιπόν. Γράψαμε για την αρχαία πόλη κάτω απ’ την οδό Βενιζέλου στην Θεσσαλονίκη που
“λύσσαξε” η κυβέρνηση – τσίρκο να την κόψει κομμάτι – κομμάτι και να την μεταφέρει σαν
LEGO σε αποθήκες, επειδή βρίσκεται πάνω στην γραμμή του Μετρό της Θεσσαλονίκης
(που εδώ και 30 χρόνια, φτιάχνεται, φτιάχνεται, και φτιαγμό δεν έχει, αλλά τα εκατομμύρια
απ’το δημόσιο χρήμα ρέουν σε κολλητούς εργολάβους). Ολοι οι επιστήμονες, η πλειοψηφία
των Θεσσαλονικέων, οργανώσεις, αρχσιολόγοι και προοδευτικοί πολιτικοί αντιτίθενται στο
έγκλημα, όπως το ονομάζουν του τεμαχισμού και της μεταφοράς των αρχαίων και μετά
επανατοποθέτησή τους. Προσφυγές πολιτών στο Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίφθηκαν όπως γράψαμε με μια ισχνή πλειοψηφία 13 κατά και 12 υπέρ. Ξέρετε ποιάς ήταν η μια
ψήφος; ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Η οποία την προηγούμενη ημέρα της ψηφοφορίας ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΘΕΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ της σε υψηλόβαθμη θέση!!!
Εϊδατε πώς γίνονται οι δουλίτσες στο ελλαδιστάν πουλάκια μου; Κρατικοδίαιτοι επαγγελματίες, μιζαδόροι, μαφιόζοι και καταστροφείς της πολιτιστικής περιουσίας ένα και το αυτό!!
Διαβάστε το σχετικό άρθρο από την “Αυγή”. Και οι Θεσσαλονικείς περιμένουν μετρό. Η
κυβέρνηση-τσίρκο είχε υποσχεθεί πως θα είναι έτοιμο το 2023. Τώρα ούτε το 2025!!! Στο
μεταξύ, σαν γνήσιοι μαφιόζοι, χθες ξημερώματα Πέμπτης, οι εργολάβοι άρχισαν να ξεσηκώνουν τα αρχαία από τον σταθμό υπό κατασκευή της Βενιζέλου, ενώ λίγο αργότερα εκατοντάδες κόσμου διαδήλωναν κλείνοντας τους δρόμους στην περιοχή. Οι Θεσσαλονικείς,
έχουν καταλάβει το εγκλημα που συντελείται με υπεύθυνους της κυβέρνησης-τσίρκο και
τους προεστούς της πόλης και της Νομαρχίας και πλέον έχουν αγανακτήσει! Αλλά πλέον
είνα αργά για δάκρυα Στέλλα, θα περιμένεις να φάνε τα πάντα, να χρεώσουν άλλα 300 δις
στα ήδη 370 δις του χρέους, για να ξυπνήσεις ραγιά και να πάρεις την τύχη σου στα χέρια
σου!!! Αν και όταν γίνει, που αμφιβάλλω.
Ούτε σκυλί να ήταν…
Την ξυλοφόρτωσε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα, ζωντανή ακόμη!!!
Ο 30χρονος γυναικοκτόνος στο νησί της Φολέγανδρου άφησε την 26χρονη Γαρυφαλλιά
να πνιγεί. Και μετά εξαφανίστηκε, για να μην τον πιάσουν. Για να μην πάει αυτόφωρο. Και
παριστάνει τον τρελλό. Όπως ακριβώς είχε “συμβουλεύσει” ο ανεκδιήγητος εκπρόσωπος των αστυνομικών Μπαλάσκας ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, για μια
άλλη γυναικοκτονία, ένα μήνα πριν. Αν αυτό δεν είναι σημάδι μιας παράφρονος, παρηκμασμένης κοινωνίας, τότε τί είναι; Θα ακούσετε πολλές πατάτες
για το θέμα. Αναλύσεις επί αναλύσεων. Το γεγονός
πως ΘΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ, πως θα θρηνήσουμε κι άλλες
γυναικοκτονίες στην Ελλάδα είναι γεγονός. Τους
γυναικοκτόνους τους γεννάει η κουλτούρα μας.
Όπως γεννάει και τη βια ενάντια στις γυναίκες, τους
ανομολόγητους βιασμούς στο στενό οικογενειακό
περιβάλλον, την βια των σχέσεων που καλύπτουν
όσοι γνωρίζουν, από φόβο ή φοβέρα. Και επειδή
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, η αστυνομία, οι πολιτικοί, οι νταβατζήδες συμμετέχουν στην ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ.
Αν δεν υπάρξει ΚΑΘΑΡΣΗ, του πολιτικού συστήματος και των σωμάτων ΑΝ-ασφάλειας,
τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξει. Πάλι θα τα λέμε; Θυμάστε τον Λιγνάδη; ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ. Θυμάστε τον Φουρθιώτη; ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ. Θυμάστε την Ελένη, την Κωνσταντίνα, την Καρολάιν;
Θύματα Γυναικοκτονιών. Και διαβάστε στα μέσα συσκότισης και ακούστε στα βοθροκάναλα
τις κουβέντες που δίνουν ελαφρυντικά στους γυναικοκτόνους: «Κακιά στιγμή», «έγκλημα
πάθους», «χάλασε η φάση», «θόλωσα, δεν ήξερα τι έκανα», «το μετάνιωσα αμέσως», «Είχα
πιει λίγο παραπάνω», «έχω παιδικά τραύματα», “απείλησε να με χωρίσει”, κλπ. Κάτι είναι
σάπιο στο ελλαδιστάν των Γυναικοκτονιών και
κανείς δεν κάνει τίποτε!!!
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Πώς να συμπληρώσετε το έντυπο PLF για ταξίδια στην
Ελλάδα; Δεν είναι δύσκολο, αλλά απαιτεί υπομονή

Εκτός από την απόδειξη εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ PCR, οποιοσδήποτε ταξιδεύει
στην Ελλάδα πρέπει να έχει συμπληρωμένο PLF (Passenger Locator Form). Οι επιβάτες πρέπει να συμπληρώσουν αυτήν τη
φόρμα τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την
έναρξη του ταξιδιού. Για να μην είναι ξεπεΓιάννης
Κακαγιάννης ρασμένο, μόλις συμπληρώσετε το πιστοποιητικό, φτάνει τώρα αμέσως, σε αντίθεση
με το προηγούμενο έτος, όταν «έφτασε συνήθως περίπου τα μεσάνυχτα την ημέρα που έφυγα.
Επιβεβαίωση σημαίνει παράδοση του κωδικού QR στην καθορισμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αργότερα, κάθε επιβάτης υποχρεούται να δείξει αυτόν τον κωδικό
κατά τη διάρκεια του τελωνειακού ελέγχου, είτε στο κινητό του
τηλέφωνο είτε τυπωμένο σε χαρτί.
Μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα μέσω της σελίδας
travel.gov.gr
Πρώτα πρέπει να εγγραφείτε μέσω της καθορισμένης σελίδας ως χρήστης. Η εγγραφή περιλαμβάνει την παροχή email
και κωδικού πρόσβασης. Σε αντίθεση με ορισμένες άλλες
σελίδες, δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση δημιουργίας
κωδικού πρόσβασης, όσον αφορά κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή ειδικούς χαρακτήρες.
Αφού συμπληρώσετε τα παραπάνω πεδία, θα σταλεί μια
επιβεβαίωση στη διεύθυνση e-mail σας, δηλαδή ένα αίτημα
επιβεβαίωσης της αίτησης κάνοντας κλικ στον συνημμένο
σύνδεσμο. Όταν κάνετε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο, θα σας
ζητηθεί να εισαγάγετε το email και τον κωδικό πρόσβασής
σας στα παρεχόμενα πεδία.
Συμπλήρωση του PLF
Πριν ξεκινήσετε να συμπληρώνετε αυτήν τη φόρμα, είναι καλή
ιδέα να προετοιμάσετε τα στοιχεία διαβατηρίου και διαμονής
σας. Δηλαδή, αυτή η φόρμα στοχεύει στη συλλογή όλων των
πληροφοριών σχετικά με τον επιβάτη σε ένα μέρος. Πρέπει
επίσης να επιλέξετε τη γλώσσα και τα αγγλικά, τα γερμανικά
και τα γαλλικά προσφέρονται ως επιλογές.
Αφού συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα πρέπει να ορίσετε τρεις
επιλογές:
- Ότι έχετε διαβάσει το πρωτόκολλο
- Ότι θα παράσχετε πλήρεις, ακριβείς και ακριβείς
πληροφορίες
- Θα γεμίσετε μόνο ένα PLF για την οικογένεια
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μέσω ενός PLF, εκτός από
τον εαυτό σας, μπορείτε να εγγράψετε ένα άλλο άτομο που
είναι μέλος της οικογένειάς σας και ένα άλλο που δεν είναι μέλος της οικογένειάς σας. Έτσι λειτουργεί αμέσως η εφαρμογή.
Τότε πρέπει να υποδείξετε εάν πηγαίνετε στην Ελλάδα ή
φεύγετε από την Ελλάδα.
Λάβετε υπόψη ότι προς το παρόν, οι κανόνες είναι τέτοιοι που
απαιτείται το PLF για αναχώρηση για όλους, και σε αντάλλαγμα, δηλαδή όταν φεύγετε από τη χώρα μόνο για Έλληνες
πολίτες και άτομα με μόνιμη διαμονή στη χώρα.
Η επόμενη ερώτηση σχετίζεται με τον τύπο μεταφοράς. Εδώ
πρέπει να επιλέξετε ποια διαδρομή ταξιδεύετε. Υπάρχουν 4
επιλογές:
1. Δρόμος (λεωφορείο, τρένο ή αυτοκίνητο)

2. Αεροπορικές μεταφορές
3. Ο Σταυροφόρος
4. Το πλοίο
Εάν ορίσετε τις επιλογές οδικής λειτουργίας, ανοίγει μια σελίδα με νέες απαιτήσεις. Είναι απαραίτητο να αναφέρετε τον
αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σε αυτό, ενώ είναι προαιρετικό για το λεωφορείο. Είναι επίσης απαραίτητο να αναφερθεί η ημερομηνία εισόδου στη χώρα και η διέλευση των
συνόρων, δηλαδή το σημείο εισόδου.
Εάν ταξιδεύετε με αεροπλάνο, πρέπει να δώσετε το όνομα
της αεροπορικής εταιρείας και τον αριθμό της πτήσης και
πάλι το σημείο εισόδου στη χώρα. Εκτός από το ήδη αναφερόμενο σημείο εισόδου, οι επιβάτες κρουαζιέρας πρέπει να
αναφέρουν το όνομα του πλοίου, τον αριθμό καμπίνας και την
ημερομηνία προσγείωσης.
Προσωπικά στοιχεία για τους επιβάτες
Μόλις ολοκληρώσετε όλα αυτά, πρέπει να συμπληρώσετε τη
σελίδα προσωπικών πληροφοριών.
Αυτά περιλαμβάνουν το επώνυμο, το φύλο και την ηλικία.
Στη συνέχεια, επιλέξτε εάν θα παρέχετε στοιχεία ταυτότητας
ή διαβατηρίου. Αφού επιλέξετε αυτό, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το πεδίο με τον αριθμό διαβατηρίου.
Μετά από αυτό, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου στον
οποίο μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας ενώ βρίσκεστε
στη χώρα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
Το τελευταίο πεδίο αυτής της σελίδας είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά εισάγεται αυτόματα, δηλ.
Εκείνη μέσω της οποίας έχετε εγγραφεί.
Μόνιμη διεύθυνση του επιβάτη
Όταν συμπληρώνετε αυτήν τη σελίδα της φόρμας, πρέπει να
δώσετε περισσότερες προσωπικές πληροφορίες, πρώτα απ
'όλα από ποια χώρα προέρχεστε, σε ποια πόλη ζείτε, καθώς
και τον ταχυδρομικό κώδικα της πόλης. Στη συνέχεια, παραθέστε τον δρόμο όπου ζείτε και μετά τον αριθμό.
Είναι επίσης προαιρετικό να δηλώνετε σε ποια χώρα έχετε
ζήσει προηγουμένως. Πρέπει να συμπληρώσετε αυτό το πεδίο εάν βρίσκεστε σε χώρα μη διέλευσης 14 ημέρες πριν από
την έναρξη του ταξιδιού και όχι στη χώρα σας.
Στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας υπάρχει μια επιλογή που
σχετίζεται με την κατοχή του τεστ. Σημειώστε το εάν δεν έχετε
πιστοποιητικό εμβολιασμού. Και εδώ είναι τα εξής:
Έχω επιβεβαίωση για αρνητικό αποτέλεσμα RT-PCR. Διαφορετικά, οι συνοριακές αρχές δεν θα μου επιτρέψουν να εισέλθω στη χώρα. Η απόδειξη πρέπει να είναι γραμμένη στα
Αγγλικά και να περιέχει το όνομα και το επώνυμο, τον αριθμό
διαβατηρίου / τον αριθμό ταυτότητας του επιβάτη.
Προσωρινή διεύθυνση του επιβάτη
Στην επόμενη σελίδα της φόρμας, επιλέγετε σε ποια χώρα
ταξιδεύετε. Εφόσον τα ονόματα των χωρών δίνονται στα Αγγλικά, εδώ επιλέγετε την επιλογή "Ελλάδα". Μπορείτε επίσης
να ορίσετε την επιλογή συμπλήρωσης του PLF στα γαλλικά
και στα γερμανικά.
Στη συνέχεια, εισαγάγετε την πόλη ή το μέρος στο οποίο
ταξιδεύετε και εισαγάγετε τον ταχυδρομικό κώδικα στο επόμενο πεδίο. Στη συνέχεια, επιλέξτε μεταξύ των δύο προσφερόμενων επιλογών, είτε ένα ξενοδοχείο είτε ένα κρουαζιερόπλοιο. Μετά από αυτό, εισαγάγετε το όνομα του ξενοδοχείου

/ κρουαζιέρας και εισαγάγετε τη διεύθυνση στα ακόλουθα
πεδία.
Επείγουσα επαφή
Αυτή η σελίδα PLF είναι για ένα άτομο που μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Από τα
δεδομένα, θα πρέπει να αναφέρετε το επώνυμο και το όνομα
αυτού του ατόμου, καθώς και τη χώρα στην οποία βρίσκεται,
δηλαδή την πόλη.
Πρέπει ακόμη να συμπληρώσετε το πεδίο, στο οποίο θα καθορίσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου αυτού του ατόμου,
με την ίδια φόρμα όπως και πριν. Προαιρετικά μπορείτε να
καθορίσετε έναν άλλο αριθμό τηλεφώνου, στην ίδια μορφή,
και το τελευταίο απαιτούμενο πεδίο σε αυτήν τη σελίδα είναι
η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτού του ατόμου.
Μέλη της οικογένειας
Εάν πρόκειται να κάνετε διακοπές με την οικογένειά σας,
στην επόμενη σελίδα έχετε την ευκαιρία να προσθέσετε πληροφορίες σχετικά με ένα μέλος της οικογένειας. Παραθέτει το
όνομα και το επώνυμο, καθώς και την ηλικία. Και τίποτα περισσότερο από πληροφορίες.
Έχετε επίσης την επιλογή να προσθέσετε ένα μέλος της οικογένειας στην ίδια φόρμα.
Τελειώσατε τελικά!
Πολύ σύντομα μετά τη συμπλήρωση όλων αυτών των πληροφοριών, θα λάβετε έναν κωδικό QR, αριθμό και βασικές
πληροφορίες μέσω e-mail: όνομα, επώνυμο, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία ολοκλήρωσης και ημερομηνία άφιξης.
Υπάρχει επίσης ένας σύνδεσμος όπου μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο σε μορφή PDF. Έτσι τουλάχιστον σε αυτό
το σημείο, σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος, όταν η
επιβεβαίωση συνήθως έφτανε τα μεσάνυχτα την ημέρα του
ταξιδιού.
Συνιστάται να κατεβάσετε αμέσως τον κωδικό QR και να τον
αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας ή να τον εκτυπώσετε.

Κοινό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του
θρησκευτικού τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο
Το Υπουργείο Τουρισμού, ως δικαιούχος
της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη και διάδοση
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
μέσα από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου RE-CULT», στο πλαίσιο του Προγράμματος
Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020 θα διοργανώσει Στρογγυλή
Τράπεζα με θέμα: “Διαμόρφωση θεσμικού
χαρακτήρα προτάσεων, παρεμβάσεων και
πολιτικών για τον θρησκευτικό τουρισμό και

τη θεσμική του ενδυνάμωση” την Πέμπτη 22
Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 στο Ξενοδοχείο
Mediterranean στη Ρόδο.
Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν η υφυπουργός Τουρισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη και
η κυρία Όλγα Θεοχάρους, ανώτερη τουριστικός λειτουργός του Υφυπουργείου Τουρισμού Κύπρου, ενώ θα απευθύνει χαιρετισμό
ο Μακαριωτάτος Αρχιεπισκόπος Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος
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Τουρισμός: Προέχει η υγεία – Οχι
στη λογική της «αρπαχτής»
Η εικόνα στη Μύκονο και το παράδειγμα της Ισπανίας
Καθώς η μετάλλαξη «Δέλτα»
του κορωνοϊού επελαύνει,
αυτό που συστήνουν κορυφαίοι τουριστικοί παράγοντες
είναι όλος ο κλάδος να στοχεύσει στην προστασία της
υγείας επισκεπτών και εργαζομένων και να αποφύγει τη
λογική της «αρπαχτής».
Έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση με την πανδημία
παγκοσμίως δεν υπάρχει
περίπτωση να ρεφάρουμε
φέτος αυτά που χάσαμε πέρυσι. Αυτό που πρέπει να
έχουμε στο νου μας είναι να
συνεχίζουμε να προστατεύσουμε την υγεία
των τουριστών και εργαζομένων και να διατηρούμε το ισχυρό όνομα του «ασφαλούς
προορισμού» για την χώρα μας γιατί υπάρχουν και οι επόμενες χρονιές. Συνεπώς η
ασφάλεια πρωτεύει έναντι όλων είναι το μήνυμα που στέλνουν με αφορμή και τις εξελίξεις στη Μύκονο.
Την εστίαση στην ασφάλεια υπογράμμισε
και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων Γιάννης Ρέτσος.
Το σχόλιο που έκανε είναι το εξής: «Πρώτη
φορά μετά από χρόνια που ασφαλής πρόβλεψη για τα φετινά τουριστικά έσοδα δεν
μπορεί να γίνει. Το θετικό momentum μπορεί ανά πάσα στιγμή να διαδεχθεί η ανασφάλεια και αντίστροφα. Ένα είναι βέβαιο:
η πανδημία απαιτεί ασφαλείς συνθήκες ταξιδιών. Ας το συνειδητοποιήσουμε όλοι».
Η εικόνα στη Μύκονο
Τη ίδια στιγμή στη Μύκονο προφανώς καταγράφονται ακυρώσεις, οι οποίες είναι πολύ
λίγες, ωστόσο αυτό που προέχει είναι η
«προστασία» του προορισμού που σημαίνει πειθαρχία στα μέτρα ώστε να επανέλθει
η Μύκονος στην κανονικότητα από τις 26
Ιουλίου.
Η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του
νησιού Μαρία Κουσαθανά επισημαίνει ότι
το μήνυμα που οι ξενοδόχοι του νησιού
θέλουν να στείλουν είναι ότι υλοποιούνται
τα μέτρα και ευελπιστούμε στην απόσυρσή τους, στις 26 του τρέχοντος μηνός. Η

συνέχεια από τη σελίδα 22
και ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου
κ. Δωρόθεος.
Την εκδήλωση θα συντονίσει η κυρία Έλια
Αποστολοπούλου, συντονίστρια του έργου
για το Υπουργείο Τουρισμού. Στην εκδήλωση, θα παρουσιαστεί το Κοινό Στρατηγικό
Σχέδιο για την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση του Θρησκευτικού / Προσκυνηματικού Τουρισμού στην νησιωτική περιοχή της
Ελλάδας και της Κύπρου που αναπτύχθηκε
στο πλαίσιο του έργου RE-CULT.
Θα ακολουθήσει συζήτηση αναφορικά με
την ανάπτυξη κοινών δράσεων και παρεμβάσεων για την ενίσχυση του θρησκευτικού
/ προσκυνηματικού τουρισμού. Παράλληλα
θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα των
ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων του έργου και
θα γίνει παρουσίαση του σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση μελλοντικών ενεργειών μεταξύ φορέων Ελλάδας
και Κύπρου καθώς και του Σχεδίου Δράσης
αναφορικά με τις θεσμικές δράσεις για την

Μύκονος, προσθέτει, είναι ένα πολύ ισχυρό
τουριστικό όνομα, ένας παγκόσμιος πολύ
δυναμικός προορισμός και θα ξεπεράσει
πολύ σύντομα αυτή την συγκυρία.
Επισημαίνεται ότι μέχρι την Παρασκευή θα
πραγματοποιηθεί σύσκεψη για να εξετασθεί
τι θα γίνει με τα μέτρα στη Μύκονο, από την
προσεχή Δευτέρα. Σε κάθε περίπτωση,
όπως και ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ υπογραμμίζει, ότι προέχει η εμπέδωση των συνθηκών ασφαλείας στα ταξίδια και η προστασία
της υγείας του πληθυσμού και συνεπώς η
τρέχουσα τουριστική πολιτική υποτάσσεται σε αυτή την ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό
θα πρέπει να εξετασθούν και τα μέτρα στη
Μύκονο και τα άλλα νησιά και οι όποιες επιπτώσεις αυτών των μέτρων στις αφίξεις και
τα έσοδα. Επίσης η δεύτερη παράμετρος
που καθορίζει τις εξελίξεις είναι η πορεία
του εμβολιασμού στη χώρα μας αλλά και
διεθνώς.
Το Ισπανικό παράδειγμα
Ένα παράδειγμα που δείχνει πώς κινείται ο
«ανταγωνισμός» (η Ισπανία) στο θέμα του
εμβολιασμού μας το δίνει ο επικεφαλής του
Ομίλου Sani/Ikos και επίτιμος πρόεδρος του
ΣΕΤΕ κ. Ανδρέας Ανδρεάδης. Με ανάρτησή
του στο Twitter σημειώνει ότι «οι υγειονομικές αρχές της Ανδαλουσίας θα εμβολιάσουν
εντός του Ikos Andalusia στην Marbella 2225 Ιουλίου περίπου 500 – κυρίως νέους –
εργαζόμενους. Προφανής διευκόλυνση που
ενισχύει ιδιαίτερα την πρόθεση συμμετοχής. Γιατί δεν ξεκινάει το ίδιο η χώρα μας;»
ανάδειξη της θρησκευτικής πολιτιστικής
κληρονομιάς.
Κύριος δικαιούχος της πράξης είναι το
Υφυπουργείο Τουρισμού της Κυπριακής
Δημοκρατίας, ενώ στο εταιρικό σχήμα
συμμετέχουν ως δικαιούχοι το Υπουργείο
Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, η
Εκκλησία της Κύπρου, η Εκκλησία της Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το
Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου.
Η πράξη με τίτλο “Ανάδειξη και διάδοση της
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς μέσα
από την ανάπτυξη και θεσμική ενίσχυση
του θρησκευτικού τουρισμού στη νησιωτική περιοχή της Ελλάδας και της Κύπρου”
και ακρωνύμιο RE-CULT υλοποιείται στο
πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας
INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 20142020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς
πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος βασιλιάς του NBA
Τα απίστευτα ρεκόρ του
που τον βάζουν στην
ίδια λίστα με Τζόρνταν,
Σακίλ και ΛεΜπρόν
Τζέιμς
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
τα διέλυσε όλα στους ΝΒΑ
Ντίνος
Finals, σπάζοντας το ένα
Μέλλιος
ρεκόρ μετά το άλλο στον
δρόμο για την κατάκτηση
του πρώτου πρωταθλήματος της καριέρας
του, αλλά και του βραβείου του MVP των
NBA Finals.
Οι Μπακς είναι πρωταθλητές του ΝΒΑ έπειτα από 50 χρόνια, χάρη στην νίκη τους με
105-98 επί των Σανς στο Game 6 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο MVP των ΝΒΑ
Finals. Και στον δρόμο για την κατάκτηση
του πρώτου τίτλου της καριέρας του πρόλαβε να σπάσει μία σειρά από ρεκόρ.
Ο Γιάννης ήταν απολαυστικός σε όλη την
σειρά, αλλά ειδικά στο Game 6, όπου σημείωσε 50 πόντους σε μία μυθική εμφάνιση,
γεγονός που τον βοήθησε μεταξύ άλλων να
σπάσει μία σειρά από ρεκόρ.
Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:
- Με τους 50 πόντους που σημείωσε έκανε
ρεκόρ καριέρας στα playoffs
- Είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του
ΝΒΑ που έκλεισε μία σειρά των NBA Finals
έχοντας +30 πόντους, +10 ριμπάουντ, +5
ασίστ και σούταρε με ποσοστό καλύτερο του
60% στα σουτ. Συγκεκριμένα, έκλεισε την
σειρά με τους Σανς έχοντας 35.2 πόντους,
13.2 ριμπάουντ. 5 ασίστ, 1.8 κλεψίματα και

1.2 κοψίματα μέσο όρο με 61.8% στα σουτ.
- Παράλληλα, έγινε ο πρώτος παίκτης που
έκλεισε σειρά των NBA Finals έχοντας +30
πόντους, +10 ριμπάουντ, +5 ασίστ, +1 κλέψιμο και +1 κόψιμο μέσο όρο σουτάροντας
με ποσοστό καλύτερο του 50% στα σουτ.
- Είναι ο πρώτος παίκτης τα τελευταία 50
χρόνια που είχε σε δύο διαφορετικά παιχνίδια +20 πόντους σε ένα δωδεκάλεπτο
(20 στην τρίτη περίοδο του Game 2 και του
Game 6)
- Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των
playoffs που έκλεισε αγώνα των playoffs
(και των NBA Finals) έχοντας σε έναν αγώνα τουλάχιστον 50 πόντους, 10 ριμπάουντ
και 5 κοψίματα. Τα κοψίματα προστέθηκαν
στην στατιστική την σεζόν 1973/74.
- Έγινε ο πρώτος παίκτης τα τελευταία 40
χρόνια που σημείωσε σε δύο διαφορετικά
παιχνίδια τουλάχιστον 30 πόντους σε ένα
ημίχρονο.
- Έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του
ΝΒΑ που έχει πλέον στην κατοχή του τα
βραβεία του MVP, του MVP των NBA Finals
και του Αμυντικού της χρονιάς μετά τους
Μάικλ Τζόρνταν και Χακίμ Ολάζουον. Ο
Γιάννης είναι ο μοναδικός εκ των τριών που
έχει όμως που έχει στην συλλογή του και το
βραβείο του “Πιο Βελτιωμένου παίκτη της
σεζόν”.
- Είναι ο 7ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ
που σημείωσε 50αρα σε αγώνα των ΝΒΑ
Finals. Οι προηγούμενοι έξι είναι οι: Έλτζιν
Μπέιλορ (61 πόντοι στους τελικούς του
1962), Μάικλ Τζόρνταν (55 στους τελικούς

“ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ;” Μια Χριστιανή γυναίκα είχε έναν μονάκριβο
γιό. Μια μέρα, ο νέος για να κλέψει μιά τράπεζα, έκανε
φόνο. Δικάστηκε και η ποινή ήταν: “Καταδίκη σε θάνατο”. Ήρθε η μέρα
της εκτέλεσης του. Κάποιος άνθρωπος του Θεού, θέλησε να του μιλήσει
για τον Χριστό, προτού φύγει από αυτόν τον κόσμο. Αλλά εκείνος δεν
δεχόταν τίποτε. Τότε , συνέβη κάτι το απίστευτο! Έσπασε το σχοινί της
κρεμάλας! Μόλις είδε ο νεαρός το θαύμα αυτό ζήτησε μισή ώρα
περιθώριο για να ετοιμαστεί για το αιώνιο ταξίδι του. Ο νέος είπε, ότι
όταν είδε το σχοινί γύρω από το λαιμό του, αισθάνθηκε ότι δεν ήταν
έτοιμος να συναντήσει τον Θεό. Για πρώτη φορά προσευχήθηκε στον
Χριστό θερμά. Τον ευχαρίστησε γιατί πέθανε στο σταυρό και ζήτησε
συγχώρεση ταπεινωμένος. Κατόπιν έγραψε ένα σημείωμα στην μητέρα
του και αφέθηκε στα χέρια των εκτελεστών του. Έφυγε απ’αυτόν τον
κόσμο και πήγε κοντά τον Χριστό τον Σωτήρα του.
Ξέρετε αγαπητοί μου ότι όλοι μας είμαστε καταδικασμένοι για τον
αιώνιο θάνατο; Σαν τον νέο αυτό, πολλές φορές ακούσαμε γιά την
αγάπη του Χριστού, τη θυσία Του. Αμαρτάνουμε και δεν
ενδιαφερόμαστε καθόλου για τα πράγματα του Θεού. Το θέλουμε ή όχι,
το πιστεύουμε ή όχι, θα μας κρίνει ο Θεός γι΄ αυτή μας την αδιαφορία.
Σήμερα, τώρα που έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε την καρδιά μας,
τη ζωή μας στον Χριστό. Μη περιμένεις κάποιο σχοινί κρεμάλας για να
σκεφτείς για το αιώνιο μέλλον σου!

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

του 1993), Ρικ Μπάρι (55 πόντοι στους τελικούς του 1967), Τζέρι Γουέστ (53 πόντοι
στους τελικούς του 1969), ΛεΜπρόν Τζέιμς
(51 πόντοι στους τελικούς του 1968) και
Μπομπ Πετίτ (50 πόντοι στους τελικούς του
1958).
- Έγινε ο δεύτερος παίκτης τα τελευταία 50
χρόνια που σημείωσε 33 πόντους σε ένα
ημίχρονο μετά τον Μάικλ Τζόρνταν.
- Σημείωσε το 47.6% των πόντων των
Μπακς στο Game 6 (50 από τους 105). Από
τότε που καθιερώθηκε η επίθεση των 24

δευτερολέπτων στο ΝΒΑ, οι μόνοι παίκτες
που είχαν υψηλότερο ποσοστό πόντων της
ομάδας τους σε αγώνα των ΝΒΑ Finals είναι
οι Μάικλ Τζόρνταν και Έλτζιν Μπέιλορ.
- Έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Μάικλ
Τζόρνταν το 1993 που σημείωσε 20 πόντους σε ένα δωδεκάλεπτο σε αγώνα των
NBA Finals.
- Έκλεισε τα φετινά playoffs έχοντας σε 12
διαφορετικά παιχνίδια +30 πόντους και +10
ριμπάουντ, ισοφαρίζοντας την δεύτερη καλύτερη επίδοση για μία postseason, που
ανήκε στον Έλτζιν Μπέιλορ. Στην πρώτη
θέση βρίσκεται ο Σακίλ Ο'Νιλ με 13 τέτοια
παιχνίδια σε μία postseason.
- Είναι ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία
που είχε +40 πόντους και +10 ριμπάουντ σε
τρεις διαφορετικούς αγώνες σε σειρά των
ΝΒΑ Finals μετά τον Σακίλ Ο'Νιλ το 2000
- Έγινε ο τρίτος Ευρωπαίος που κατέκτησε το βραβείο του NBA Finals MVP μετά
τους Τόνι Πάρκερ (2007) και Ντίρκ Νοβίτζκι
(2011).

Πρωταθλητές οι Μπακς - Όλο το
NBA υποκλίνεται στον Greek Freak
Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να κάνει το ματς της
ζωής του, οι Μπακς επικράτησαν με 105-98 των Σανς,
έκαναν το 4-2 και αναδείχθηκαν πρωταθλητές του
ΝΒΑ για δεύτερη φορά στην
ιστορία τους μετά το 1971.
Ο «Giannis» στον κρισιμότερο αγώνα της καριέρας
του είχε 50 πόντους (15/22
δίποντα, 1/3 τρίποντα, 17/19
βολές), 14 ριμπάουντ, 2
ασίστ και 5 μπλοκ σε 42 λεπτά συμμετοχής.
Έγινε μάλιστα ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που σημειώνει τουλάχιστον 40 πόντους,
10 ριμπάουντ και 5 μπλοκ σε αγώνα των τελικών. Επιπλέον σημείωσε 20 πόντους στο
τρίτο δωδεκάλεπτο, κάτι που έχει καταφέρει
σε τελικούς μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν το 1993.
Από εκεί και πέρα ο Κρις Μίντλετον είχε 17
πόντους, ο Μπόμπι Πόρτις είχε 16 πόντους
ενώ 12 πόντους, 9 ριμπάουντ, 11 ασίστ και
4 κλεψίματα είχε ο Τζρου Χόλιντεϊ.
Για το Φοίνιξ ο Κρις Πολ είχε 26 πόντους
ενώ 19 πρόσθεσε ο Ντέβιν Μπούκερ και 15

ο Τζέι Κράουντερ.
Τα δωδεκάλεπτα: 29-16, 42-47, 77-77,
105-98
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Μάικ Μπουντενχόλζερ): Τάκερ, Αντετοκούνμπο 50 (16/25
σουτ, 17/19 βολές, 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ,
5 κοψίματα), Μίντλετον 17 (1), Λόπεζ 10 (8
ριμπάουντ), Χόλιντεϊ 12 (4/19 σουτ, 2 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Πόρτις 16 (2),
Τιγκ, Κόνατον
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ (Μόντι Γουίλιαμς): Κράουντερ
15 (2 τρίποντα, 13 ριμπάουντ), Μπρίτζες 7
(6 ριμπάουντ), Έιτον 12 (6 ριμπάουντ), Πολ
26 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Μπούκερ 19, Καμίνσκι 6, Κρεγκ, Τζόνσον 3 (1), Πέιν 10 (2)

Ακοντισμός: Χρυσό μετάλλιο στο
Ευρωπαϊκό Κ20 η Ελίνα Τζένγκο
Με το χρυσό μετάλλιο θα επιστρέψει από
το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ20 του Ταλίν η
Ελίνα Τζένγκο. Έστειλε το ακόντιο στα 61,18
μ. στην πρώτη της βολή και αναδείχθηκε
πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Η Ελίνα Τζένγκο είναι από τις κορυφαίες
αθλήτριες στον κόσμο στην ηλικιακή κατηγορία της. Η 20χρονη έδειξε στο Ταλίν ότι
βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και ότι
μπορεί να διεκδικήσει και άλλο μετάλλιο
στην επόμενη διοργάνωση, το Παγκόσμιο
Κ20, τον Αύγουστο στο Ναϊρόμπι.
Η καλύτερη φετινή βολή της νεαρής πρωταθλήτριας είναι στα 61,42 μ., η οποία είναι η
κορυφαία επίδοση στον κόσμο.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) 60,44 μ., η μόνη άλλη
αθλήτρια που ξεπέρασε τα 60 μ. και τρίτη
ήρθε η Άννι-Λίνεα Άλανεν (Φινλανδία) με
54,80 μέτρα.
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Βέλεζ - ΑΕΚ 2-1
Η ΑΕΚ προηγήθηκε όμως έπεσε θύμα ανατροπής από την Βέλεζ και αδικίας από το
διαιτητικό τρίο (κακώς δεν μέτρησε δεύτερο
γκολ του Ανσαριφάρντ) και έφυγε ηττημένη
με 2-1 από το Σαράγεβο, στο πρώτο ματς
των δύο ομάδων για τον β' προκριματικό
γύρο του Europa Conference League. Το
προβληματικό πρόσωπο που έδειξε στο
μεγαλύτερο διάστημα της περασμένης σεζόν εμφάνισε και στο πρώτο της επίσημο
παιχνίδι τη φετινή σεζόν η ΑΕΚ.
Ως αναπόφευκτη συνέπεια, γνώρισε την
ήττα με 2-1 από την Βέλεζ στο Σαράγεβο με
ανατροπή και βρίσκεται με την πλάτη στον
τοίχο από νωρίς, καθώς καλείται να κάνει

την ανατροπή στη ρεβάνς της ερχόμενης
εβδομάδας στο ΟΑΚΑ αν θέλει να πάρει το
εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο
του Europa Conference League

Ολυμπιακός - Νέφτσι 1-0
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 της Νέφτσι Μπακού στον πρώτο αγώνα του β' προκριματικού
γύρου του Champions League χάρη σε ένα πολύ
όμορφο γκολ του Μαντί Καμαρά στο 29ο λεπτό.
Με δέκα παίκτες και οι δύο ομάδες, αποβλήθηκαν
οι Καμαρά (44') και Τσέλικ (63'). Προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς του β' προκριματικού γύρου του
Champions League έκανε ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι χάρη στο γκολ του Μαντί Καμαρά στο
29ο λεπτό επικράτησαν 1-0 της Νέφτσι Μπακού
και έχουν κάνει ένα μικρό πρώτο βήμα για την
πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αστάνα - Άρης 2-0
Ο Άρης έπαιξε μόνο για ένα
ημίχρονο και γνώρισε αναπόφευκτα την εκτός έδρας
ήττα με 2-0 από την Αστάνα,
γεγονός που κάνει πολύ δύσκολο το έργο του ενόψει της
ρεβάνς, όσον αφορά στην
υπόθεση πρόκριση στον
γ' προκριματικό γύρο του
Europa Conference League.
Το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του
ως προπονητής κάθε άλλο παρά ευχάριστο
ήταν για τον Άκη Μάντζιο. Ο Άρης γνώρισε
την ήττα με 2-0 από την Αστάνα στο Καζαστάν στην πρώτη μάχη των δύο ομάδων
στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικό γύρου του Europa Conference League και θα
χρειαστεί μία μίνι υπέρβαση στη ρεβάνς του
"Βικελίδης" για να πάρει εκείνος το εισιτήριο
για τον τρίτο προκριματικό και να συνεχίσει

το ταξίδι του στην Ευρώπη τη
φετινή σεζόν. Οι κίτρινοι εμφάνισαν καλή εικόνα στο πρώτο
45λεπτο, διάστημα στο οποίο
είχαν τρεις καλές ευκαιρίες
για να σκοράρουν, όμως σε
ένα ακόμα ματς εμφάνισαν
αναποτελεσματικότητα στο να
στείλουν τη μπάλα στα δίχτυα
και το πλήρωσαν μέσα από τα
κενά στην άμυνα τους.
Η Αστάνα χτύπησε τον Άρη εκεί που πονούσε, στις αδυναμίες που έχει στην αμυντική λειτουργία του, και με μπροστάρη τον
Τομάσοφ που σκόραρε και πειστική εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε τη νίκη
με 2-0, που στριμώχνει στα σχοινιά τους
κίτρινους ενόψει της ρεβάνς στο Βικελίδης,
με φόντο τον τρίτο προκριματικό γύρο του
Europa Conference League.

Στην Ακρόπολη η Ελληνική
Παραολυμπιακή Ομάδα
Τον Ιερό Βράχο της
Ακρόπολης,
επισκέφθηκαν, λίγες ημέρες
πριν από την αναχώρησή τους για το Τόκιο, η
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή υπό τον
Πρόεδρο της Χρήστο
Καλούδη και τα μέλη
της Εθνικής Παραολυμπιακής Ομάδας, που
θα
εκπροσωπήσουν
την Ελλάδα στους
Παραολυμπιακούς Αγώνες. Στη συμβολική τους επίσκεψη, τους υποδέχθηκε και
τους ξενάγησε η Υπουργός Πολιτισμού
και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, παρουσία
του Υφυπουργού Λευτέρη Αυγενάκη , του

Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου, του καθηγητή Μανόλη Κορρέ,
της προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών Έλενας Κουντούρη και
υπηρεσιακών στελεχών του ΥΠΠΟΑ.

Χρυσό μετάλλιο για τη Μελίνα
Γεωργίου και πρόκριση στο
πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα
μέτραΗ πρωταθλήτρια του Αίαντα, Μελίνα
Γεωργίου αναδείχθηκε πρώτη στο πρωτάθλημα παίδων/κορασίδων στο τάε κβον ντο
και εξασφάλισε μια θέση στο πανευρωπαϊκό του Ταλίν.
Σημαντική διάκριση για την πρωταθλήτρια
του Αίαντα στο τάε κβον ντο, Μελίνα Γεωργίου. Η νεαρή αθλήτρια, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Θοδωρή Ζηνέλη,
είχε εξαιρετική παρουσία στο πανελλήνιο
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πρωτάθλημα παίδων/κορασίδων στην κατηγορία -41 κιλών που έλαβε χώρα στη
Χαλκίδα κατακτώντας την πρώτη θέση και
το χρυσό μετάλλιο.
Με αυτή την επιτυχία, η Γεωργίου εξασφάλισε τη συμμετοχή της με την Εθνική ομάδα για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που
θα λάβει χώρα τον Αύγουστο στο Ταλίν της
Εσθονίας.

Ολυμπιακοί Αγώνες: Μία
διαφορετική Τελετή Εναρξης
Μία διαφορετική Τελετή Εναρξης, ετοιμάζουν για αύριο (23/7, 14:00 ώρα Ελλάδας)
οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων
του Τόκιο. Η πανδημία του κορονοϊού, που
οδήγησε στην αναβολή για έναν χρόνο της
κορυφαίας διοργάνωσης κι εξακολουθεί να
πλήττει την ανθρωπότητα και φυσικά την
Ιαπωνία, έχει υποχρεώσει τους ιθύνοντες
να περιορίσουν το θέαμα και τις θεματικές
ενότητες στην Τελετή Εναρξης.
Οι σχετικές προετοιμασίες, βρίσκονται στο
τελικό στάδιο και το βέβαιο είναι, πως η
Τελετή Εναρξης θα διεξαχθεί παρουσία
μόλις μερικών εκατοντάδων αξιωματούχων
και «υψηλών» προσκεκλημένων. Στην καθιερωμένη παρέλαση και στο πλαίσιο των
περιοριστικών μέτρων, θα συμμετάσχουν
περίπου 6.000 αθλητές από τους σχεδόν
10.000 που θ΄ αγωνισθούν στο Τόκιο, ενώ
γενικότερα η ατμόσφαιρα θα είναι πιό «συγκρατημένη» και «μετριοπαθής» σε σχέση
με ότι συνέβαινε στο παρελθόν.
Οπως χαρακτηριστικά ανέφεραν οι διοργανωτές, θα είναι μία τελετή προσαρμοσμένη
στα νέα δεδομένα και σε κάθε περίπτωση
«απλούστερη και πιο νηφάλια» από τις
προηγούμενες διοργανώσεις, προκειμένου
να μείνουν «συντονισμένοι με την κατάσταση της υγείας» και να μειωθεί ο κίνδυνος
εξάπλωσης του κορονοϊού.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι διοργανωτές θέλουν
την Τελετή Εναρξης, ως μια στιγμή «ενσυναίσθησης» για να εκφράσουν την «ευγνωμοσύνη» και τον «θαυμασμό» του κόσμου
του αθλητισμού, για όλες τις προσπάθειες
που έχουν γίνει, στην καταπολέμηση της
πανδημίας, που έχει σκοτώσει τέσσερα
εκατομμύρια ανθρώπους από το τέλος του
2019.
Ενα μέρος της τελετής θα είναι αφιερωμένο

στα θύματα του σεισμού και του τσουνάμι
του 2011 που οδήγησαν στην πυρηνική
καταστροφή της Φουκουσίμα και άφησαν
πίσω τους, σχεδόν 18.500 νεκρούς. Επίσης, θα δοθεί έμφαση στην Ιστορία και στον
πολιτισμό της Ιαπωνίας, καθώς και στις καθολικές αξίες του αθλητισμού.
Οι λεπτομέρειες της βραδιάς, παραμένουν
μυστικές μέχρι το τέλος, αλλά σε ένα βίντεο
από τις πρόβες που μαγνητοσκοπήθηκαν
από ντόπιους κατοίκους, φαίνονται εικόνες ενός επίγειου πλανήτη και ακούγονται
οι στίχοι του τραγουδιού «Imagine», που...
προβάλλονται στον ουρανό.
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί παρουσία
του αυτοκράτορα της Ιαπωνίας, Ναρουχίτο,
Επίτιμου Προέδρου των Ολυμπιακών και
Παραολυμπιακών Αγώνων, ο οποίος ενσαρκώνει μια σημαντική συμβολική μορφή
στην χώρα.
Το 1998, ο πατέρας του, Ακιχίτο, είχε κηρύξει την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων του Ναγκάνο, ενώ ο παππούς του,
Χιροχίτο των προηγούμενων θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που φιλοξένησε η ιαπωνική πρωτεύουσα, το 1964, αλλά και τους
Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Σαπόρο, το 1972.
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Dear Rita - Review of Charlottetown Festival Production
The Charlottetown Festival is
back, albeit in a pandemicmodified format. It features
three
productions
with
emphasis
on
eastern
James
Canada. The first production
Karas
was Between Breaths a
play by Robert Chafe about
the controversial life of Dr. Jon Lien, a
Newfoundlander credited with rescuing
more than 500 whales trapped in fishing
nets. It ran util June 19, 2021.
The second production, reviewed here, is
Dear Rita, a tribute to the great Canadian
singer. The next production will be Old Stock
by Hannah Moscovitch, Christian Barry
and Ben Caplan about Jewish refugees
from Russia. It will run from August 12 to
September 4, 2021.
The beautiful theatre in the Confederation
Centre of the Arts can seat 1100 people
but only 300 were allowed in observance
of strict social distancing and other Covid
related rules. The small number did not
dampen the enthusiasm of the audience.
Dear Rita is appropriately subtitled as
“A Musical Toast to Rita MacNeil” who
the program describes as “one of the
East Coast’s fiercest and most iconic
songwriters.” MacNeil (1944-2013) wrote
several hundred songs and produced 25
albums in a career that garnered a cartload

of awards and honours, and made her
hugely popular. She also led a varied and
eventful life that the show alludes to without
hesitation.
Lyndsay Kyte as playwright and Mike Ross
as co-creator, music director and arranger
have crafted a program that pays tribute to
MacNeil’s wide-ranging musical contribution
a well as her life. A company of eight
actors, singers and musicians are tasked
with presenting the program with sufficient
enthusiasm and pathos as to be rewarded
with a standing ovation by the reduced
audience.
The four women of the cast, Michelle
Bouey, Kristi Hansen, Melissa Mackenzie,
and Lindsay Kyte, and four men, Sheldon
Elter, and Brendan Wall with Chris Corrigan
on guitar and Trevor Grant on drums,
showed acting versatility, musical talent
and reasonable vocal ability. The songs are
sung by cast members individually and as
an ensemble.
“Working Man,” a tribute to Nova Scotia
coal miners “Flying on Your Own” about
the strength she showed after leaving her
husband, her love letter to Cape Breton “I'll
see you again” and many more give a fine
accounting of her varied talents in folk and
country music and as references to her life.
Born in 1944 on Cape Breton Island with
a cleft lip and palate, she had to suffer the

worst insult that can be targeted in a small
community: being “different.” She was
sexually abused for years by the calloused
hands of a great-uncle. She kept the abuse
secret until she revealed it in her 1998
autobiography On A Personal Note.
She eventually gravitated toward Toronto
more than once where she kept some
menial jobs, became pregnant and had an
out of wedlock daughter. She returned to
Cape Breton but the desire to sing proved
powerful and she left her child with her
parents. Back in Toronto she got married,
had a second child and even tried farming.
But she could not stay away from singing
and writing songs for long.
The play mentions her attempted suicide
when she took a bottle of sleeping pills and
her little son stood by her all night. She woke
up 24 hours later and found pizza crumbs
near her. Worse was to come in her battle
with obesity. She reached 186 pounds and
received some disgusting comments about
it. The all-time low was reached during the
1993 World Series between the Philadelphia
Phillies and the Blue Jays where MacNeil
sang the national anthem during one game.
A Philadelphia newspaper suggested that
she should get a forklift to transport her
to home plate among other despicable
comments.
We learn that there were numerous such

insults in the media, but she seemed to take
them with aplomb. When a journalist asked
her if she was “a dish” when she weighed
113 pounds, she retorted that she is still a
dish and asked if he was no longer a dish
after he lost his hair.
Rita MacNeil had a big and resonant
voice and she performed powerfully and
movingly. The cast, admirably directed by
Mary Francis Moore, captures much of her
musical and personal life and, to their great
credit, entertain us and make us want to go
back to the original.
Dear Rita by Lyndsay Kyte and Mike Ross
plays from June 19 to August 6, 2021, at
the Confederation Centre of the Arts, 145
Richmond Street, Charlottetown, PE C1A
1J1 https://confederationcentre.com/

Θρηνεί το ελληνικό τραγούδι καθώς σε ηλικία
81 ετών πέθανε ο Τόλης Βοσκόπουλος
O σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής «έφυγε» από ανακοπή καρδιάς λίγες ημέρες
πριν τα γενέθλιά του.
Στο πλευρό του ήταν από την πρώτη στιγμή
η σύζυγός του Άντζελα Γκερέκου και η κόρη
τους Μαρία Βοσκοπούλου.
Από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες
στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού
Ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν ένας από τους
σημαντικότερους τραγουδιστές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, και μακράν
ο πιο εμπορικός.Όταν πρωτοξεκίνησε στο
τραγούδι λόγω του στυλ, του στησίματος
του στο πάλκο, και του τρόπου ερμηνείας
και ντυσίματος, οι φανατικοί θαυμαστές του
τον αποκαλούσαν Πρίγκιπα . Ένας καλλιτέχνης που έχει φανατικούς θαυμαστές, και
όπως λένε χαρακτηριστικά «τον Βοσκόπουλο ή θα τον λατρεύεις ή δεν θα τον ακούς
καθόλου».
Ο Τόλης Βοσκόπουλος βρισκόταν στην κορυφή του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού για
δεκαετίες, γεγονός που οδήγησε τον εξίσου
μεγάλο καλλιτέχνη και στιχουργό σε πολλές επιτυχίες του Γιάννη Πάριο να δηλώσει:
«ο μόνος σταρ που έχει η Ελλάδα είναι ο
Τόλης».
Μάλιστα όπως έχει δηλώσει ο Γιώργος Γερολυμάτος τη δεκαετία του 1970 οι νέοι τραγουδιστές έσπαγαν το δόντι τους προκειμένου να μοιάσουν στον Βοσκόπουλο (λόγω
της χαρακτηριστικής οδοντοστοιχίας του
καλλιτέχνη).
Ο Γιώργος Ζαμπέτας στην αυτοβιογραφία
του σημειώνει: «Ο Τόλης είναι γεννημένος
θεατρίνος. Ανεβαίνει στην πίστα και την καταπίνει όλη. Γιατί η πίστα όταν ανεβαίνεις

σου λέει: φάε με για θα σε φάω. Να ξηγιόμαστε. Μεγάλος εργάτης ο Βοσκόπουλος, ο
μεγαλύτερος».
Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος ο Βοσκόπουλος κάποτε σε συνέντευξη του στη δημοσιογράφο Σεμίνα Διγενή, «ξεκινώντας
το τραγούδι, πήρα μαζί μου και τον ηθοποιό Βοσκόπουλο».
Κατά περιόδους έχει γράψει τραγούδια
τόσο σε στίχο όσο και μουσική που έχει συμπεριλάβει σε προσωπικούς του δίσκους
ή τα έχουν ερμηνεύσει άλλοι καλλιτέχνες,
με πιο γνωστό το ντουέτο του με τη Μαρινέλλα «Εγώ κι εσύ» το 1974 το οποίο έκανε
ρεκόρ πωλήσεων και τραγουδιέται μέχρι και
σήμερα.
Σήμερα μπορεί να πει κανείς πως 50 χρόνια μετά την εμφάνιση του στο καλλιτεχνικό
στερέωμα, ο Τόλης Βοσκόπουλος αποτέλεσε ένα σπουδαίο κεφάλαιο για το ελληνικό
λαϊκό τραγούδι.
Η πορεία στο καλλιτεχνικό στερέωμα
Γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου του 1940 στον
Πειραιά (Κοκκινιά).
Είναι το δωδέκατο παιδί της οικογένειας Βοσκόπουλου (έχει 11 αδελφές).
Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1958,
σε ηλικία 18 ετών σε σκηνοθεσία Θάνου Τράγκα, και πέντε χρόνια αργότερα,
το 1963, έκανε το ντεμπούτο του στον
κινηματογράφο.
Μπήκε στη δισκογραφία με το τραγούδι Βήμα-βήμα του αξέχαστου μουσικοσυνθέτη
Λυκούργου Μαρκέα.
Η καθιέρωσή του στο πεντάγραμμο ήρθε
με την «Άγωνία» τη σημαδιακή χρονιά του

1968 (σύνθεση Γιώργου Ζαμπέτα) που μέσα
σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ξεπέρασε
τις 300.000 πωλήσεις, ένα άπιαστο νούμερο για εκείνη την εποχή.
Έχει ένα εντυπωσιακό φάσμα συνεργασιών, ερμηνεύοντας τραγούδια του Γιώργου
Ζαμπέτα, του Μίμη Πλέσσα, του Άκη Πάνου, του Θανάση Πολυκανδριώτη, του Μάριου Τόκα, του Γιάννη Πάριου, του Γιώργου
Κατσαρού, του Κώστα Βίρβου, του Φοίβου
και πολλών άλλων.
Στην ιστορία έχει μείνει η συνεργασία του με
τον Στράτο Διονυσίου.
Μάλιστα όταν οι 2 καλλιτέχνες τραγουδούσαν στη Θεσσαλονίκη ένα απόγευμα αποφάσισαν να πάνε να παίξουν μπιλιάρδο. Η
αγάπη του κόσμου για τα λαϊκά είδωλα ήταν
τόσο μεγάλη που μέσα σε λίγη ώρα έξω
από τη καφετέρια είχαν μαζευτεί χιλιάδες
θαυμαστές με αποτέλεσμα να χρειαστεί η
συνδρομή της αστυνομίας προκειμένου να
μπορέσουν να βγουν από το μαγαζί.
Για παραπάνω από 35 χρόνια όλες του οι
εμφανίσεις ήταν sold-out με τον Πρίγκιπα να αποθεώνεται από τους φανατικούς
θαυμαστές.
To σπουδαίο του έργο ως συνθέτης
Πλούσιο είναι και το έργο του ως συνθέτης.
Μερικοί καλλιτέχνες που ΄χουν ερμηνεύσει
τραγούδια του είναι: Δούκισσα, Μαρινέλλα,
Στράτος Διονυσίου, Αντώνης Ρέμος, Νότης
Σφακιανάκης. Το 1971 έγραψε τη σύνθεση
του τραγουδιού Αδέλφια μου αλήτες πουλιά
το οποίο ερμήνευσε ο Γιάννης Βογιατζής και
κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ
Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ενώ μετείχε στο
ίδιο φεστιβάλ την επόμενη χρονιά ο ίδιος,

τραγουδώντας το Ξανθή αγαπημένη Παναγιά, τραγούδι που όπως είχε ειπωθεί τότε το
έγραψε για τη Ζωή Λάσκαρη, η οποία ήταν
παρούσα στο ακροατήριο της εκδήλωσης.
Το 1976 όταν ο Στράτος Διονυσίου κρίθηκε
αθώος από τις δικαστικές αρχές του έγραψε
το πολύ γνωστό τραγούδι με τίτλο Αποκοιμήθηκα το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία κι το
τραγούδησε κι ο ίδιος ο Βοσκόπουλος σε
δίσκο του το 1985.
Θέατρο
Έχει πρωταγωνιστήσει αλλά και συμμετάσχει σε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις δίπλα σε ιερά τέρατα της ηθοποιίας
όπως ο Βασίλης Αυλωνίτης, η Βλαχοπούλου, η Βασιλειάδου, ο Κώστας Χατζηχρήστος κ.ά. Από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του
ήταν τα μιούζικαλ: Οι εραστές του ονείρου
(1972 μαζί με τη Ζωή Λάσκαρη), Τραγούδα
θεατρίνε (1978 μαζί με τη Μαρία Αλιφέρη),
Ήρθες σαν όνειρο (1998 μαζί με την Άντζελα
Γκερέκου), όπου το θεατρικό σενάριο είναι
στηριγμένο στον τρόπο γνωριμίας τους.
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Μπορεί ένα smartwatch να σώσει τη ζωή σου;
Οι έξυπνες συσκευές που παρακολουθούν και καταγράφουν ατομικά δεδομένα υγείας μπορεί να αποβούν σωτήριες
για τη ζωή ή και να δημιουργήσουν περιττό άγχος και ιατρικές πράξεις.
Η εμφάνιση έξυπνων ρολογιών που παρακολουθούν την καρδιακή φυσιολογία
ενθουσιάζει και ταυτόχρονα ανησυχεί τους
γιατρούς.
Εκτός από την Apple, αρκετές εταιρείες
κατασκευάζουν φορητούς καταγραφείς
ηλεκτροκαρδιογραφήματος για ιδία χρήση,
συμπεριλαμβανομένων των Samsung,
Withings, Fitbit, and AliveCor.
Πειστικά αποδεικτικά στοιχεία ως προς
την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με το κόστος τους δεν
υπάρχουν, ωστόσο μια έρευνα που διεξήχθη το 2019 υπό τη χορηγία της Apple και
η οποία δημοσιεύτηκε στο ιατρικό επιστημονικό περιοδικό της Νέας Αγγλίας, The New
England Journal of Medicine, εισηγήθηκε
πως μπορεί να βοηθήσουν στην ανίχνευση
κάποιων μη φυσιολογικών καρδιακών ρυθμών. Πολλές επιπλέον μελέτες βρίσκονται
σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων αυτών
που εξετάζουν το αν ένα smartwatch μπορεί
όντως να σώσει ζωές ή το κατά πόσο οι μετρήσεις κινητικότητας, όπως ο υπολογισμός
βημάτων, οδηγούν σε λιγότερες καρδιακές
προσβολές και νοσηλείες.
Τα περισσότερα απ’ αυτά τα ρολόγια έχουν
σχεδιαστεί για να καταγράφουν τον καρδιακό ρυθμό και να ανιχνεύουν την κολπική
μαρμαρυγή, τον πιο συνηθισμένο ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό, ο οποίος επηρεάζει
έως και 6 εκατομμύρια Αμερικανούς. Η
κολπική μαρμαρυγή αυξάνει τον κίνδυνο

εγκεφαλικών επεισοδίων, τα οποία καταλήγουν σε 150.000 θανάτους και σε
450.000 νοσηλείες τον χρόνο. Αλλά οι γιατροί υποστηρίζουν πως πολλοί άνθρωποι
έχουν ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό πού και
πού, χωρίς κλινικές επιπτώσεις.
Όπως πολλές νέες τεχνολογίες που φανερώνουν πράγματα για το σώμα που οι γιατροί δεν έχουν ακόμη κατανοήσει πλήρως,
αυτές οι συσκευές μπορεί να ειδοποιήσουν
τον χρήστη για έναν ακανόνιστο καρδιακό
ρυθμό – αλλά δεν είναι όλες οι μη φυσιολογικές καταγραφές επικίνδυνες. «Είναι σαν
να εφηύραμε το μικροσκόπιο και βλέπουμε μικροοργανισμούς που δεν ξέρουμε τι
είναι», δηλώνει ο δρ Harlan Krumholz, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων στο Yale. «Βλέπουμε
πράγματα και δεν είμαστε σίγουροι εάν
υποδηλώνουν επιπλέον κίνδυνο».
Οι περισσότερες από αυτές τις έξυπνες
συσκευές δεν ειδοποιούν με κάθε αλλαγή του ρυθμού, αλλά περιμένουν να
υπάρξουν περίπου πέντε μη φυσιολογικές καταγραφές μέσα σε μία ώρα,
πριν στείλουν κάποια ειδοποίηση. Επιπρόσθετα, αυτό δεν σημαίνει πως οι παρεκκλίσεις αυτές είναι και επικίνδυνες.
«Ως καρδιολόγος, μου αρέσουν πολύ αυτές
οι συσκευές», λέει ο δρ Gary Rogal, ιατρικός διευθυντής καρδιαγγειακών υπηρεσιών
στο νοσοκομείο RWJ Barnabas Health στο
West Orange, Νιου Τζέρσεϊ, του οποίου η
ομάδα φρόντισε τη μητέρα μου. Παρ’ όλα
αυτά, διευκρινίζει ότι τις συνιστά μόνο για
ασθενείς στους οποίους υπάρχουν ενδείξεις για τη χρήση τους, όπως σε εκείνους
με υπάρχουσα καρδιακή νόσο ή οικογενειακό ιστορικό καρδιακών παθήσεων. «Δεν

θα συμφωνήσω ποτέ με την ιδέα ότι όλοι θα
πρέπει να παρακολουθούνται με αυτόν τον
τρόπο», λέει. «Θα βλέπετε πράγματα που
θα σας κάνουν να τρελαίνεστε, αλλά το πιο
πιθανό είναι ότι είστε μια χαρά».
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΑΡΚΕΤΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Αμερικανική Ένωση Καρδιάς (American
Heart Association) συμφωνεί ότι η παρακολούθηση με έξυπνες συσκευές τέτοιου
τύπου θα μπορούσε να είναι επωφελής,
ακόμα και σωτήρια, για κάποιους. Όμως, ο
δρ Mariell Jessup, επικεφαλής του επιστημονικού συμβουλίου και της ιατρικής υπηρεσίας, δηλώνει: «Δεν έχουμε ακόμα αρκετά
δεδομένα για να τα προτείνουμε σε όλους».
Οι ιατροί ανησυχούν ότι, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι φορούν αυτές τις συσκευές, που πιθανόν έχουν τη δυνατότητα
να εντοπίσουν άνευ σημασίας καρδιακές
αρρυθμίες, μπορεί να υπάρξει ένας κατακλυσμός άσκοπων εξετάσεων και υπερβολικών θεραπειών.
«Αυτό είναι που με αγχώνει», λέει ο δρ
Joseph Ross, καθηγητής ιατρικής και δημόσιας υγείας στο Yale, ο οποίος είναι
μέλος μιας ομάδας ερευνητών που διεξάγουν μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη

που συγκρίνει μια ομάδα που φοράει Apple
Watch με μια ομάδα ελέγχου που φοράει
smartwatch χωρίς εφαρμογή ηλεκτροκαρδιογραφήματος. «Εάν κάποιος με περιστασιακά μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό,
που δεν θα οδηγούσε ποτέ σε εγκεφαλικό,
υποβληθεί σε εκτεταμένους διαγνωστικούς
ελέγχους ή του χορηγηθεί αγωγή με αντιπηκτικά, ο κίνδυνος επικίνδυνης αιμορραγίας
ή άλλης βλάβης προεξάρχει των πλεονεκτημάτων της ενδεχόμενης πρόληψης ενός
εγκεφαλικού επεισοδίου».
Ο δρ Steven Lubitz, επίκουρος καθηγητής
ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ
και καρδιολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο της
Μασαχουσέτης, φοβάται ότι οι καταναλωτές
θα πιστεύουν ότι τα ρολόγια αυτά προστατεύουν γενικά την υγεία της καρδιάς και ότι
ελέγχουν για σημάδια καρδιακών προσβολών – κάτι το οποίο δεν κάνουν. «Η ιστορία της μητέρας σου αποτελεί ελπίδα για
όλες αυτές τις συσκευές», μου είπε. «Στην
περίπτωσή της, η τεχνολογία οδήγησε σε
διάγνωση επικίνδυνου αργού καρδιακού
ρυθμού. Έως και σήμερα, το μεγαλύτερο
μέρος της τεχνολογικής εργασίας γύρω
από τον καρδιακό ρυθμό έχει επικεντρωθεί
στην ανίχνευση της κολπικής μαρμαρυγής.
Ανάλογη δουλειά χρειάζεται και για τη δυνατότητα έγκυρης ανίχνευσης άλλων καταστάσεων υγείας».
Σε ιδανικές συνθήκες ιατρικής περίθαλψης,
οι καρδιολόγοι θα συνταγογραφούσαν ένα
ρολόι ή μια άλλη μικρή φορητή συσκευή σε
ασθενείς υψηλού κινδύνου και οι ασφάλειες θα κάλυπταν το κόστος. Διαφορετικά, η
άφιξη νέας τεχνολογίας θα βοηθούσε μόνο
αυτούς που έχουν οικονομική ευχέρεια, επιδεινώνοντας τις ανισότητες στην πρόσβαση
σε ιατρική περίθαλψη.

Ο Υ Ψ Ε ΥΔ Ο Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ή Σ Ε Ι Σ . . .
συνέχεια από τη σελίδα 21
Σωτήρης Πέτρουλας: Η δολοφονία ενός αγωνιστή
φοιτητή
Στις 21 Ιουλίου του 1965 το βράδυ πέφτει νεκρός στην
Αθήνα κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, τα λεγόμενα “Ιουλιανά” που κατέληξε σε σύγκρουση με την αστυνομία ο
αγωνιστής φοιτητής, στέλεχος της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη, Σωτήρης Πέτρουλας. Ο Σωτήρης Πέτρουλας συμμετείχε σε μεγάλη διαδήλωση καταδίκης της αποστασίας στην Αθήνα, την οποία κατά τις πρώτες βραδινές
ώρες προσπάθησε η Αστυνομία να διαλύσει κάνοντας
χρήση κλομπς και δακρυγόνων.
Στη σύγκρουση αυτή φέρεται να τραυματίστηκαν και να
συνελήφθησαν περίπου 250 διαδηλωτές, μεταξύ των
οποίων και ο Σωτήρης Πέτρουλας, στη διασταύρωση των
οδών Σταδίου και Χρήστου Λαδά, γύρω στις 22:00.
Η πρώτη καταγραφή του χτυπημένου Πέτρουλα αναφέρεται στις 03:00 το πρωί της 22ας
Ιουλίου στο Σταθμό Α΄ Βοηθειών του Ε.Σ. στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, όπου και διαπιστώνεται ο θάνατός του.
Αυτόματα εκτυλίσσεται μια λυσσαλέα προσπάθεια απόκρυψης της αλήθειας.
Το επίσημο πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έκαναν αστυνομικοί με στολές γιατρών έκανε λόγο για θάνατο που προκλήθηκε από ασφυξία λόγω δακρυγόνου, εκδοχή η
οποία αφήνει ανεξήγητα τα ολικά σχισίματα στο λαιμό του που διαπίστωσαν οι δικοί του
όταν πήραν τον νεκρό.
Παρότι η επίσημη αφήγηση των γεγονότων δεν άλλαξε ποτέ, μεταγενέστερη ιατροδικαστική εξέταση από γιατρούς της οικογένειας έδειξε πως ο Πέτρουλας στραγγαλίστηκε.
Η επιδερμίδα του λαιμού ήταν χαραγμένη από νυστέρι νεκροτόμου ώστε να εξαφανιστούν
τα ίχνη του στραγγαλισμού.
Η αστυνομία επεδίωξε την ταφή του κρυφά από τους γονείς του και πριν ανατείλει ο ήλιος.
Ο ιερέας αρνήθηκε να κάνει την ταφή.

Η κηδεία του Σωτήρη Πέτρουλα έγινε στις 23 Ιουλίου και μετατράπηκε σε μία από τις πιο
μαζικές διαδηλώσεις της εποχής κατά των αποστατών βουλευτών, των ανακτόρων και τους
παρακράτους.
Τη νεκρώσιμη ακολουθία στον μητροπολιτικό ναό παρακολούθησαν ο Γεώργιος Παπανδρέου και άλλοι πολιτικοί ηγέτες. Τη νεκρική πομπή προς το Α’ Νεκροταφείο ακολούθησε
πλήθος κόσμου, που φώναζε συνθήματα, όπως «Δημοκρατία», «Προδότη Νόβα», «1-1-4»,
«Ο Σωτήρης Ζει».
Τα «Ιουλιανά» ξεκίνησαν στις 15 Ιουλίου 1965 και κράτησαν περίπου 70 ημέρες.
Αφορμή ο εξαναγκασμός του Γεωργίου Παπανδρέου (Ένωση Κέντρου με αυτοδυναμία
στην κυβέρνηση) σε παραίτηση από το νεαρό βασιλιά Κωνσταντίνο, επειδή θέλησε να
αναλάβει ο ίδιος το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αντί του Πέτρου Γαρουφαλιά, εκλεκτού του
Παλατιού. Την ίδια ημέρα ορκίστηκε κυβέρνηση υπό τον Γεώργιο Αθανασιάδη-Νόβα από
αποσχισθέντα στελέχη του κόμματός του, της Ένωσης Κέντρου, που έμειναν στην ιστορία
ως «αποστάτες».
Ακολουθούν διαδοχικές συγκροτήσεις θνησιγενών κυβερνητικών σχημάτων και όσοι βουλευτές της της Ένωσης Κέντρου συμμετέχουν, χαρακτηρίζονται από τους ψηφοφόρους
τους «αποστάτες».
Η εμφανής ανάμιξη του βασιλιά και των σχεδίων των ΗΠΑ, προσθέτουν αγανάκτηση στους
πολίτες που με μαζικές λαϊκές εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες διεκδικούν την τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας και συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με τις αστυνομικές δυνάμεις.
Η συγκεκριμένη περίοδος έντονης πολιτικής ανωμαλίας οδήγησε τελικά στο πραξικόπημα
της 21ης Απριλίου 1967.
Τότε ο Γεώργιος Παπανδρέου, καταγγέλλοντας δημόσια την κυβέρνηση Νόβα, έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Η κυβέρνηση Νόβα δεν ηρκέσθη να είναι κυβέρνησις προδοσίας. Έγινε και κυβέρνησις
αίματος. Πρέπει να εξαφανισθή από προσώπου της γης και να λογοδοτήσει δια τα εγκλήματά της».
Το 1975 το Δ.Σ. του φοιτητικού συλλόγου της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών αποφάσισε να ονομάσει τον σύλλογο φοιτητών «Σωτήρης Πέτρουλας»
και να τον ανακηρύξει επίτιμο μέλος του. Ο δε Μίκης Θεοδωράκης έγραψε για τον τραγικό
θάνατό του το ομώνυμο τραγούδι.
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Οικουµενισµός και Μεταπατερική Πλάνη
Πολύ συχνά αναφερόµαστε στό διαβόητο ενδοεκκλησιαστικό ρεύµα του
Οικουµενισµού και της λεγόµενης
«µεταπατερικής θεολογίας». Υπενθυµίζουµε ότι υπό τούς βλάσφηµους
αυτούς όρους ουσιαστικά εννοείται
µία ολοένα καί αυξανόµενη τάση πού
πρεσβεύει τόν εκκλησιαστικό «εκσυγχρονισµό» σέ βάρος τών Ιερών Κανόνων καί τών Αγίων Πατέρων, οι οποίοι
(παρότι φυσικά κάτι τέτοιο συνήθως
δέν οµολογείται ρητά) αντιµετωπίζονται ἐν πολλοίς ὡς ξεπερασµένοι, µέ
αποτέλεσµα τή διαµόρφωση µιάς νέας
αναθεωρητικής «θεολογίας», δήθεν
προσαρµοσµένης στίς σύγχρονες ανάγκες καί τά προβλήµατα τῆς σηµερινῆς
ἐποχῆς. Το ρεύµα της λεγόµενης «µεταπατερικότητας» ταυτίζεται πλήρως
µέ τούς Οἰκουµενιστές (καθώς βέβαια
εἴτε γιά µεταπατερικότητα µιλήσει κανείς, εἴτε γιά θεολογία τῶν κλάδων, εἴτε
γιά Οἰκουµενισµό, ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν
ὄψεις ἀκριβῶς τῆς ἴδιας βαρύτατης
πλάνης καί παναίρεσης).
Σας προσφέρουµε στην αγάπη σας
ένα Προφητικό Κείµενο του πατρός
Αυγουστίνου Καντιώτη, γραµµένο το 1964, όντως επίκαιρο για τη
σηµερινή πρωτοφανή Εκκλησιαστική
Αποστασία:
Θεολόγοι τίνες, επηρεαζόµενοι από τα
σύγχρονα παγκόσµια ρεύµατα, ως καραµέλλαν πιπιλίζουν τώρα τελευταίως
την λέξιν «οικουµενικότης», «οικουµενικόν πνεύµα», «οικουµενική κίνησις».
Οικουµενικότης! Τι ωραία λέξις! Αλλά
κάτω από την λέξιν αυτήν κρύπτεται ο
φοβερώτερος δια την Ορθοδοξίαν κίνδυνος. Ποιος κίνδυνος; Θα τον παρουσιάσωµεν µε ένα παράδειγµα:
Μία γυνή είνε πιστή εις τον άνδρα της.
Δεν επιτρέπει τρίτος τις να υπεισέλθη
εις τας σχέσεις των. Διαρκώς ενθυµείται τας επισήµους υποσχέσεις που
έδωκεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων.
Αλλ’ η γυνή αύτη τυγχάνει να είνε εκτάκτου καλλονής, και ελκύει τα βλέµµατα
πολλών.
Λόγω όµως της εντιµότητος της γυναικός, όποιος θα ετόλµα να την πλησίαση
και να κάνη πρότασιν περί ανηθίκων
σχέσεων, αµέσως θα απεκρούετο µετ’
οργής. Και εάν επέµενεν, ένα ισχυρόν
ράπισµα της εντίµου γυναικός επί του
αναιδούς προσώπου του θα τον έκανε
να συνέλθη.
Τούτο λοιπόν καλώς γνωρίζοντες τα
φαύλα υποκείµενα, άλλην µέθοδον µεταχειρίζονται. Προσπαθούν να εξακριβώσουν εις ποία πράγµατα αρέσκεται
αύτη. Εάν, δηλαδή, αγαπά την ποίησιν,
την φιλοσοφίαν, την καλλιτεχνίαν κ.λ.π.
Και από τα πράγµατα αυτά θ’ αρπαχθή ο κρύφιος εραστής, και µε µεγάλην
επιτηδειότητα θα επιδιώξη ν’ αρχίση
αθώαν συζήτησιν επί των θεµάτων της
αρεσκείας της γυναικός. «Τι ωραίον είνε

αυτό το ποίηµα!», «Τι ωραία είνε αυτή
η εικών!», «Πόσον θαυµάσιον είνε αυτό
το θεατρικόν έργον!», «Πόσον γλυκεία
η µουσική!».
Έτσι αρχίζει ο διάλογος... Η δε αφελής
και ανύποπτος γυνή αφήνεται να παρασύρεται εις µακράς συζητήσεις µετά του
απατεώνος, του οποίου, καθ’ ον χρόνον
η γλώσσα ρητορεύει
περί φιλολογίας και καλλιτεχνίας, η καρδία σκιρτά επί τη µυστική ελπίδι της κατακτήσεως της γυναικός.
Και αφού δια των συζητήσεων δηµιουργηθή κλίµα µεγάλης οικειότητος και
αµοιβαίας κατανοήσεως, τότε θα επέλθη και «το µοιραίον», η άτιµος δηλαδή
πράξις, η αισχρά ένωσις, η οποία ήρχισε µ’ ένα αθώον διάλογον, όπως ποτέ
και εν τη Εδέµ ο πονηρότατος όφις µ’
ένα γλυκύν διάλογον κατώρθωσε να
απατήση την Εύαν.
Μας εννοείτε, αγαπητοί µου, τι θέλοµεν
να είπωµεν; Παραβολικός είνε ο λόγος
µας. Η γυνή, περί της οποίας οµιλούµεν
ανωτέρω, είνε η Ορθόδοξος ηµών Εκκλησία. Αυτή είνε η καλλονή. Αυτή είνε
η περιφέρουσα τον ήλιον, κατά την
θαυµαστήν εικόνα της Αποκαλύψεως.
Αυτή είνε η ηλιοστάλακτος, η φέρουσα
επί της κεφαλής στέφανον αστέρων
δώδεκα και τη σελήνη υπό τους πόδας
αυτής (Αποκ. 12,1). Αυτή, η Ορθόδοξος
Εκκλησία, έµεινε πιστή εις τον Κύριον,
εις τον αιώνιον Νυµφίον.
Αυτή εφύλαξεν αγνήν την προφορικήν
και γραπτήν παράδοσιν του Κυρίου και
των αποστόλων, κατά την θεόπνευστον
συµβουλήν• «Στήκετε, και κρατείτε τας
παραδόσεις ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου είτε δι' επιστολής ηµών» (Β' Θεσ.
2,15).
Αυτή, η Ορθόδοξος Εκκλησία, επί 19
αιώνας µάχεται κραταιόν και αιµατηρόν
αγώνα κατά της πολυειδούς πλάνης,
κατά των ποικιλωνύµων αιρέσεων, που
επεζήτησαν να µολύνουν και να διαφθείρουν την αγνότητά της. Μία δε εκ
των φοβερωτέρων αιρέσεων είνε και ο
παπισµός, ο οποίος λόγω των πλανών
του, του απολυταρχικού πνεύµατος και
των φοβερών εγκληµάτων του, προεκάλεσε τον προτεσταντισµόν και την κατάτµησιν της όλης χριστιανοσύνης. Ναι.
Αιρετικοί είνε οι παπικοί, ως ορθώς τονίζει το ορθόδοξον περιοδικόν «Σωτήρ»
εις το τελευταίον του φύλλον.
Την εµµονήν της Ορθοδόξου Εκκλησίας
εις την πατρώαν ευσέβειαν γνωρίζουν
καλώς οι εχθροί της, και µάλιστα ο παπισµός. Και επειδή οι εχθροί ούτοι δια
πολλών παραδειγµάτων έχουν πεισθή
ότι δι’ ενός κατά µέτωπον πολέµου δεν
δύνανται να εκπορθήσουν το φρούριον
της Ορθοδοξίας, άλλην τακτικήν µετέρχονται εσχάτως. Ήρχισαν νέον πόλεµον.
Τον πόλεµον της …ειρήνης! Χειρότερον
από τον πόλεµον των σταυροφοριών.
Δεν ακούετε την λαλιάν του όφεως, του

επιζητούντος να φθείρη τα νοήµατα της
Ορθοδοξίας από της απλότητος ηµών;
(Β' Κορ. 113)• Ιδού τι λέγει ο όφις•
«Ω Ορθόδοξος Εκκλησία! Διατί µένεις
µακράν; Μη µε φοβείσαι. Δεν είµαι ο
δράκων. Είµαι ο γλυκύς άγγελος που
σου φέρω το µήνυµα της αγάπης. Δεν
έχω σκοπόν να σε θίξω εις τίποτε. Κράτησε τα δόγµατά σου και τας παραδόσεις. Αυτά είνε δια τους θεολόγους...
Εγώ σε προσκαλώ εις το σαλόνι µου
δια να συζητήσωµεν άλλα θέµατα. Δια
να δηµιουργήσωµεν ένα κοινόν µέτωπον κατά της πενίας, κατά της δυστυχίας, κατά της αθεΐας, κατά του κοµµουνισµού, κατά του πολέµου κ.λ.π. Δεν σε
συγκινούν αυτά τα θέµατα; Δεν σε ενθουσιάζει η πρότασις αυτή;
Έλα λοιπόν να διεξαγάγωµεν τον διάλογόν µας, επί υψηλού επιπέδου, επί του
επιπέδου της οικουµενικότητος και της
αµοιβαίας κατανοήσεως, και θα ιδής πόσον ωραία θα είνε η συνάντησίς µας!».
Ορθόδοξος Εκκλησία µας! Πονεµένη
και µαρτυρική Μάνα µας! Θα δεχθής την
πρότασιν αυτήν;
Θ' ανοίξης διάλογον µε τον παπισµόν;
Και δεν διαβλέπεις ότι εις την πρότασιν
αυτήν υπάρχει ο κίνδυνος, δι’ ανικανότητα και αναξιότητα των εκπροσωπούντων σε, να δηµιουργηθή µία κατάστασις εις τροµερόν βαθµόν ευνοϊκή δια
τους εχθρούς σου, µέσα εις την οποίαν,
χωρίς να το καταλάβης, θα πέσης εις την
αγκάλην του παπισµού και θα συµβή
η... «ένωσις», η ψευδώνυµος ένωσις,
η πνευµατική µοιχεία, η πλέον άτιµος
πράξις η οποία ηµπορεί να συµβή ποτέ
και δια την οποίαν θα χρειασθούν αιώνες µετανοίας; Οι δε ορθόδοξοι, οι
οποίοι θα θελήσουν να παίξουν ρόλον
µαστροπού της Ορθοδόξου Εκκλησίας,
θα έλθη η ώρα που θ' αναστενάζουν και
θα λέγουν: «Η γλώσσα αυτή, που ερρητόρευε περί οικουµενικότητος και αµοιβαίας κατανοήσεως, ας κοπή». «Τα πόδια αυτά, που έτρεχον προς συνάντησιν
των υποκρινοµένων φιλίαν µετά της
Ορθοδοξίας, ας σαπίσουν». «Τα χέρια

αυτά, τα οποία υπέγραψαν επιστολάς
και υποµνήµατα οικουµενικότητος, να
πέσουν!»
Αυτή, αγαπητοί µου, εν λόγω παραβολικώ και ρεαλιστικώ είνε η περιλάλητος
θεωρία της οικουµενικότητος που «χάφτουν» οι εκ των ηµετέρων χάνοι.
Η θεωρία περί οικουµενικής κινήσεως,
κάτω από την οποίαν δύνανται να στεγασθούν όλα τα είδη των αιρέσεων, και
τα πλέον ετερόκλητα στοιχεία, αποτελεί,
επαναλαµβάνοµεν, κίνδυνον δια την
Ορθόδοξον Εκκλησίαν.
Διότι υποτιµά την σηµασίαν των δογµάτων, των αιωνίων τούτων αληθειών
της θείας αποκαλύψεως, αι οποίαι,
διατυπωθείσαι θαυµαστώς εις τους
συντόµους όρους των Οικουµενικών
Συνόδων, είνε ως τα οστά και η σπονδυλική στήλη, άνευ των οποίων το σώµα
µεταβάλλεται εις πλαδαράν και άµορφον µάζαν.
Υποτιµά τους Ιερούς Κανόνας, τους
οποίους οι οπαδοί της οικουµενικότητος
αποκαλούν «απηρχαιωµένα και σκωριασµένα όπλα».
Συνελόντι δε ειπείν, υποτιµά την Ορθόδοξον Εκκλησίαν καθόλου, δια την
οποίαν οι οπαδοί της οικουµενικότητος
λέγουν ότι «είνε αυταρέσκεια και βλασφηµία να νοµίζωµεν ότι αυτή και µόνη
είνε η αληθινή Εκκλησία, η κατέχουσα ακίβδηλον την αλήθειαν της θείας
αποκαλύψεως».
Ούτω τα δόγµατα και η ηθική, αδιασπάστως ηνωµένα εν τη Ορθοδοξία, εν τη
οικουµενική κινήσει τείνουν να εξατµισθούν και να παραµείνη ένα απατηλόν
σχήµα αγάπης.
Ούτως η θεωρία της οικουµενικότητος
και «της συνυπάρξεως των λαών», υπό
κοσµικών και πολιτικών κύκλων του αιώνος υποστηριζόµενη προς στήριξιν µιας
επισφαλούς ειρήνης, εισβάλουσα ήδη
και εις τον πνευµατικόν κόσµον, όπου οι
συµβιβασµοί είνε απαράδεκτοι, δύναται να προκαλέση σύγχυσιν και αναστάτωσιν, πραγµατικήν Βαβέλ. Η ζύµη είνε
άχρηστος, εάν αναµιχθή µε άλλα στοιχεία και χάση την δραστικήν της ενέργειαν. Και η Ορθοδοξία είνε η αρίστη ζύµη,
η ζύµη της αληθείας η οποία δύναται
όλον το φύραµα να ζύµωση, αλλ' υπό
την προϋπόθεσιν να παραµείνη άµικτος
από ξενικά στοιχεία, καθαρά.
Δια τούτο εχθροί της Ορθοδοξίας είνε
οι οπαδοί της θεωρίας της οικουµενικότητος. Δεν διστάζοµεν δε δια τούτο να
ονοµάσωµεν την κίνησιν αυτήν της οικουµενικότητος «νέαν αίρεσιν», εναντίον της οποίας πρέπει πάση δυνάµει ν'
αµυνθή η Ορθόδοξος Εκκλησία.
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN
MISSION
846 Pape Ave. Toronto, Ontario, M4K 3T6,
Canada, Tel 416-461-4623
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«ΥΠΑΝΤΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΔΥΟ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΙ...»
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ (Κατά Ματθαίον, κεφ. 8:28-9-1)

Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΕΙΡΑΣΤΗΣ
Δραματική ήταν η συνάντηση του Κυρίου
μας με τους δύο δαιμονισμένους των Γεργεσηνών. Ήταν κυριευμένοι από τους δαίμονες. Γι’ αυτό και η εικόνα που παρουσίαζαν
ήταν φοβερή. Έμεναν στα μνήματα. Είχαν
την μανία της επιθετικότητας, γι’ αυτό και
προκαλούσαν τον φόβο και τον τρόμο στους
κατοίκους της περιοχής. Κατέχονταν από την
τάση της αυτοκαταστροφής. Γι’ αυτό γύριζαν
γυμνοί στις ερημιές, βαδίζοντας ολοταχώς
προς τον θάνατο.
Σ’ αυτή τη τρομερή κατάσταση τους συναντά ο Λυτρωτής Κύριος. Και με τη θεία Του
παντοδυναμία τους ελευθερώνει από τους
δαίμονες.
Τα πονηρά πνεύματα, φοβούνται, ταράζονται μπροστά στον Κύριο Ιησού. «Τι ημίν και
σοι, Ιησού υιέ του Θεού; Ήλθες ώδε προ καιρού βασανίσαι ημάς;». Και στη συνέχεια ζητούν την άδεια από τον Κύριο να εισέλθουν
στην αγέλη των χοίρων. «Ει εκβάλλεις ημάς
επίτρεψον ημίν απελθείν εις την αγέλην των
χοίρων». Και τότε ο παντοδύναμος Κύριος
Ιησούς, με μια μόνο λέξη τους προστάζει:
«υπάγετε». Και γίνεται το μεγάλο θαύμα. Οι

άγριοι δαιμονισμένοι γίνονται αρνιά. Και οι
δαίμονες εισέρχονται στους χοίρους, που
τρέχουν και πνίγονται όλοι στη θάλασσα.
Πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας δεν συμμερίζονται τις αλήθειες του Ευαγγελίου για
την ύπαρξη των πονηρών πνευμάτων. Όταν
ακούν για δαίμονες, γελούν και ειρωνεύονται.
Αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι «η πιο μεγάλη πονηριά του διαβόλου είναι να μας πείθει ότι δεν υπάρχει».
Ο διάβολος χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους
με τους οποίους πλησιάζει τον άνθρωπο. Του
βάζει μέσα του την περιέργεια. Και αλλοιώς
πλησιάζει τους αμετανόητους αμαρτωλούς,
αλλοιώς αυτούς που αρχίζουν τώρα την
πνευματική τους ζωή και διαφορετικά τους
ανθρώπους που χρόνια εργάζονται πνευματικά επί του εαυτού τους για να ευαρεστήσουν
τον Κύριο. Άλλοτε κρύβεται, άλλοτε πάλι
φανερώνεται σαν κακό πνεύμα. Και άλλοτε,
όπως λέει ο Απόστολος Παύλος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, καλώντας τους
ανθρώπους όχι σε κάτι κακό, αλλά αντίθετα
σε κάτι καλό. Σε κάτι καλό για να παρατηθεί
ο άνθρωπος από κάτι ανώτερο, πνευματικό.

Θεοποιείς την λαβίδα;
Είσαι ειδωλολάτρης.
Τι κρίμα; Δεν το καταλαβαίνεις και
νομίζεις, ότι είσαι ο πιο ορθόδοξος.
Φωνάζεις προς όλες τις κατευθύνσεις, ότι κατέχεις την αλήθεια. Χωρίς να το καταλαβαίνεις θεοποιείς
τη λαβίδα. Η Θεία Κοινωνία είναι
Σώμα και Αίμα Χριστού. Είναι φάρμακο αθανασίας. Η λαβίδα είναι
ένα όργανο. Όργανο μετάδοσης
της Θείας Κοινωνίας και τίποτε
άλλο. Θεοποιείς τη λαβίδα; Είσαι
ειδωλολάτρης.
Όλοι οι νεοφανείς αλάθητοι είναι
ειδωλολάτρεις και δεν το καταλαβαίνουν.
Φωνασκούν. Εμείς έχουμε την αλήθεια. Εμείς
γνωρίζουμε καλύτερα. Εμείς είμαστε οι πραγματικοί ορθόδοξοι. Κανείς άλλος δεν ξέρει
τίποτε. Ούτε οι κυβερνήτες. Ούτε οι γιατροί.
Ούτε οι πατριάρχες. Οι αρχιερείς . Οι ιερείς.
Όλα είναι σκευωρία. Όλα είναι του σατανά.
Εμείς έχουμε την αλήθεια. Δεν χρειάζονται τα
εμβόλια. Όλα είναι ψέματα.
Όλα είναι προπαγάνδα. Μην ακούτε τους
επιστήμονες. Ακούστε μόνο εμάς. Εμείς είμαστε αλάθητοι. Ξεπεράσαμε τον Πάπα κι
ας υποστηρίζουμε, ότι είμαστε ακραιφνείς
ορθόδοξοι.
Τι κρίμα; Που είναι η ταπείνωση; Δεν βλέπετε, ότι έχετε εωσφορικό εγωισμό; Αυτά διδάσκει η ορθόδοξη πίστη; Αυτά εμπνέει το Άγιο
Πνεύμα; Όχι. Όλα είναι της δικής σας φαντασίας. Όλα είναι γεννήματα του εωσφορικού
σας εγωισμού. Δεν βλέπετε πως πολλοί που
υπεστήριζαν αυτά προσεβλήθησαν από τον
κορωνοϊό και πόσοι πέθαναν; Τίποτε δεν
μπορεί να σας συγκρατήσει; Κρίμα.
Αρχιερείς, ιερείς, γεροντάδες, μοναχοί,

Τη μέθοδο αυτή τη χρησιμοποιεί συνήθως για να
κατακτήσει εκείνες τις ψυχές που έχουν προχωρήσει
στην αρετή.
Τα μέσα, που συνήθως
χρησιμοποιεί είναι πολλά
και ποικίλα. Οι αυταπάτες
που δημιουργεί είναι πάρα
πολλές.
Πολλούς
ανθρώπους
τους εξαπατά με μαντείες και προλήψεις, με μαγείες και δεισιδαιμονίες,
superstitions. Ανακατεύει την αλήθεια με το
ψέμα για να μας ξεγελάσει ευκολότερα. Χρησιμοποιεί και τα όνειρα σαν μέσο απάτης. Και
δυστυχώς βρίσκει πολλούς αφελείς που τον
πιστεύουν.
Όσοι άνθρωποι έχουν πάει σε μάγους, μάγισσες, χαρτορίχτρες, καφετζούδες κ.λπ.,
καλό είναι να πάνε σε Ορθόδοξο κανονικό
ιερέα να εξομολογηθούν, και ποτέ να μη γυρίσουν πίσω σ’αυτή την κακή συνήθειά τους,
ούτε να την σκεφθούν, διότι είναι αμαρτία.
Δεν μπορούν να δουλεύουν σε δύο κυρίους,
στο Θεό και τον σατανά. Πρέπει ο άνθρωπος
να μισήσει τον ένα και τον άλλον να αγαπήσει, ή να προσκολληθεί στον ένα και τον άλλον να καταφρονήσει.
Όταν ο διάβολος μας προτρέπει στο κακό
το παρουσιάζει μικρό σαν μερμήγκι. Όταν
όμως το κάνουμε πράξη, μας το παρουσιάζει
φοβερό σαν λιοντάρι. Γι’αυτό οι Πατέρες της
Εκκλησίας μας ονομάζουν τον διάβολο μυρμηγκολέοντα. Ο διάβολος έχει τρία αγαπημένα σύνεργα. Τη βουκέντρα, την κάπα και τον
άδειο τενεκέ. Στην αρχή κεντάει με τη βουκέντρα, κατόπιν σκεπάζει με την κάπα, και μετά
τα βγάζει όλα στη φόρα και κάνει θόρυβο με
τον τενεκέ για να μας εκθέσει. Εκμεταλλεύεται τα αδύνατα σημεία της ψυχής μας. Ας
μη ξεχνάμε ότι μια μικρή πορτούλα, η κερκόπορτα που ‘μεινε αφύλαχτη, είχε σαν αποτέλεσμα να καταληφθεί η Κωνσταντινούπολη

από τους αλλοθρήσκους Τούρκους. Έτσι και
μια μικρή πόρτα αφύλαχτη μέσα μας, μπορεί
να οδηγήσει στην κατάληψη της ψυχής μας
από τον Σατανά.
Αλλά εάν ο Διάβολος ενεργεί πάντοτε ως
πειραστής, ο Παντοδύναμος Κύριός μας
ενεργεί ως Λυτρωτής. Εκείνος μας πολεμά με
όλες τις στρατιές των πονηρών πνευμάτων
και των ανθρώπων. Ο Χριστός ως Λυτρωτής
διαθέτει τα τάγματα των Αγίων Αγγέλων και
Αρχαγγέλων, τη λυτρωτική Του χάρη, τη διδασκαλία του, τα άγια μυστήρια και ολόκληρο το πνευματικό οπλοστάσιο της Εκκλησίας
Του. Η παρουσία του Χριστού μέσα στον κόσμο με τα λυτρωτικά μυστήρια της Εκκλησίας
και το κήρυγμα του Ευαγγελίου, σημαίνει την
υποχώρηση του δαιμονικού στοιχείου. Άλλωστε όπως φανερώνει το Πνεύμα το Άγιο,
ο σκοπός για τον οποίο ήρθε ο Χριστός στον
κόσμο, ήταν να καταργήσει το κράτος και την
εξουσία του διαβόλου (Α΄Ιωαν. 3:8 και Εβρ.
2:14).
Γράφει χαρακτηριστικά ο άγιος Ιγνάτιος ο
Θεοφόρος: «Όταν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί
συγκεντρώνονται στην Εκκλησία για να τελέσουν το Θείο Δείπνο και να μετάσχουν στο
μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, συντρίβονται οι δαιμονικές δυνάμεις». Αυτό σημαίνει
ότι η κοινωνία της αγάπης εξασφαλίζει στον
άνθρωπο τον καθαρό αέρα της Βασιλείας του
Θεού, μακριά από κάθε δαιμονική επιρροή.

μοναχές, άνθρωποι απλοί που νομίζετε, ότι
είστε ακραιφνείς ορθόδοξοι, καιρός να το ξανασκεφτείτε. Όλοι πρέπει να ενεργείτε υπεύθυνα. Αυτό σημαίνει, ότι αναγνωρίζετε, ότι ο
κορωνοϊός είναι πραγματικότητα. Αναγνωρίζοντας αυτό πρέπει να δίνετε το καλό παράδειγμα. Πρώτοι εσείς να εμβολιαστείτε. Να
γίνετε το παράδειγμα και να οδηγείτε όλους
στον εμβολιασμό. Να σωθούμε από την επάρατο αυτή ασθένεια του κορωνοϊού.
Με τον εγωισμό σας στερείτε τον εαυτό
σας από το Σώμα και το Αίμα του Χριστού.
Σκανδαλίζετε τους πιστούς τρέχοντας σε
παλαιοημερολογίτες και σε άλλους που δεν
ακολουθούν το σωστό ορθόδοξο πνεύμα για
να εξυπηρετηθείτε. Αυτό εκτός από ασέβεια
είναι και μη εμπιστοσύνη στον Σταυρωμένο
και Αναστημένο Χριστό.
Συνέλθετε. Μετανοείτε. Αναλογιστείτε το
κακό που κάνετε. Οδηγείτε τους εαυτούς σας
στην κόλαση και παίρνετε κι άλλους στο λαιμό σας.
Ταπείνωση και σύνεση. Η ταπείνωση είναι η

βάση όλων των αρετών. Η σύνεση είναι η συνισταμένη όλων των αρετών. Προσευχηθείτε.
Ζητήστε τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος.
Βρείτε σωστούς πνευματικούς. Εξομολογηθείτε. Κλάψτε για τις αμαρτίες σας. Ζητήστε

από τον εύσπλαχνο Θεό την συγχώρεσή
σας. Θα σας συγχωρέσει. Είναι πολυεύσπλαχνος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα
άλλα είναι δημιουργήματα του εωσφορικού
εγωισμού σας.
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23 Παρασκευή

Προ. Ιεξεκιήλ /
Αγ. Πελαγίας εκ
Τήνου / Θύρσου
Κύπρου/ Φωκά
θαυματουργού
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24 Σάββατο

25 Κυριακή

26 Δευτέρα

27 Τρίτη

Αγ. Χριστίνης
Μ/μάρτυρος /
Μπορίσου +
Γλιέβου Ρωσίας/
Αθανασίου εκ
Κίου 1670

Κοίμησις
Αγ. Άννης/
Αγ. Ολυμπιάδος
Διακονίσσης/
Μακαρίου Ρώσος
Θαυματουργού

Αγ. Παρασκευής/
Ερμολάου/
Ιακώβου
Νέτσβετοβ εκ
Αλάσκας

Αγ. Παντελεήμονος
Μ/μάρτυρος/
Ναταλίας/
Κλήμεντος
Αχρίδας

28 Τετάρτη

Αγ. Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου
/ Παύλου
Ξηροποταμίνου/
Προχόρου,
Τίμωνος, Παρμενά

29 Πέμπτη

Αγ. Καλλινίκου /
Θεοδότης/ Όλαβ
Νορβηγίας /
Σιουσιάνικ,
Βασιλίσσης
Γεωργίας

Και με βιντεοκλήση η εξυπηρέτηση με το
Δημόσιο για τους Έλληνες του Εξωτερικού
Οι Έλληνες πολίτες εξωτερικού και οι ομογενείς μπορούν να εξυπηρετούνται για μία σειρά
από διοικητικές πράξεις του Ελληνικού δημοσίου με βιντεοκλήση

Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πρότυπο των αντίστοιχων υπηρεσιών ψηφιακών ραντεβού που
παρέχουν τα ΚΕΠ, ο ΟΑΕΔ, η ΑΑΔΕ και,
πλέον, ο eΕΦΚΑ.

Στην περαιτέρω επέκταση της υπηρεσίας
ΜyConsulLive με την προσθήκη 18 επιπλέον
Αρχών του Εξωτερικού (πρεσβείες και προξενεία) σε 17 χώρες προχωρούν τα Υπουργεία
Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Υπενθυμίζουμε ότι το Ελληνικό Προξενείο
στο Τορόντο ήταν από τα πρώτα που έλαβαν
μέρος στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του
ΥΠΕΞ.
Οι Έλληνες πολίτες και οι ομογενείς που κατοικούν στις περιοχές στις οποίες λειτουργεί
η υπηρεσία έχουν πλέον τη δυνατότητα να
εξυπηρετούνται για μια σειρά από διοικητικές
πράξεις του Ελληνικού Δημοσίου χωρίς φυσική παρουσία, μέσω βιντεοκλήσης.
Από την Πέμπτη 22 Ιουλίου στο ΜyConsulLive εντάσσονται οι πρεσβείες της Ελλάδας σε Βαρσοβία, Βιέννη,
Βίλνιους, Βουδαπέστη, Βουκουρέστι, Κοπεγχάγη, Λισσαβώνα, Λουξεμβούργο, Μοντεβιδέο, Μεξικό, Μπρατισλάβα, Πράγα, Σαντιάγο, Σόφια, Ταλλίν. Ταυτόχρονα,
εντάσσονται και τα γενικά προξενεία Αγίου Φραγκίσκου,

Το ΜyConsulLive προγραμματίζεται να
επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο των Αρχών
που διαθέτει η Ελλάδα στο εξωτερικό.

Λος Άντζελες και Μαριούπολης
Με την προσθήκη των νέων Αρχών Εξωτερικού, η δυνατότητα εξυπηρέτησης με ψηφιακό ραντεβού διατίθεται
συνολικά από 60 πρεσβείες και προξενεία σε 36 χώρες. Η υπηρεσία ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά τον
Δεκέμβριο του 2020 με την συνεργασία των υπουργών
Εξωτερικών Νίκου Δένδια και Επικρατείας και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, ενώ ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας

Η πλατφόρμα του ΜyConsulLive λειτουργεί
για τις ακόλουθες διοικητικές πράξεις:
-Έκδοση πιστοποιητικού μονίμου κατοίκου
εξωτερικού
-Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή
γέννησης
-Βεβαίωση διαμονής
-Αντίγραφα ή αποσπάσματα ληξιαρχικών
πράξεων
-Δήλωση δικαιούχου σύνταξης
-Υποβολή αιτήσεων ή δηλώσεων στην Προξενική Αρχή.
Υπενθυμίζεται ότι τα ραντεβού προγραμματίζονται για
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα στο ΜyConsulLive.gov.gr.
Για την αυθεντικοποίηση στην πλατφόρμα είναι απαραίτητη η χρήση κωδικών Taxisnet, ενώ κατά την έναρξη
της βιντεοκλήσης ο ενδιαφερόμενος ταυτοποιείται με την
επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
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Γιόρτασαν τον Προφήτη
Ηλία στη Mississauga
Με κάθε λαμπρότητα εορτάστηκε ο Προφήτης Ηλίας
στον Ιερό Ναό που είναι αφιερωμένο στον Προφήτη στη
Mississauga στο Οντάριο.
Την παραμονή της εορτής τελέσθηκε Μέγας πανηγυρικώς Εσπερινός, μετά αρτοκλασίας και θείου κηρύγματος από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ.
Σωτήριο, και κατόπιν τελέσθηκε περιφορά της εικόνας
πέριξ του ναού.
Το πρωί τελέσθηκε ο όρθρος και Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου κ.
Σωτηρίου.
Ευχόμαστε σε όλους τους εορτάζοντες και ιδιαίτερα
στον δικό μας συνεργάτη Ηλία Κουτίνα, Χρόνια Πολλά!
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Tassos Theodoridis
and Associates
758 Pape Ave., Toronto, On
(across Pape TTC Station)
office #: 416-465-3243
cell #: 416-888-0894
Email: translations@primus.ca

GLS

translations@primus.ca

Αξιόπιστες Νομικές Υπηρεσίες
Greek Legal Services provided
Συμπλήρωση αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων
Σύνταξη εξουσιοδοτήσεων και πληρεξουσίων
Νομικές συμβουλές
για τις υποθέσεις σας στην Ελλάδα

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

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

