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Ομοσπονδιακή υποστήριξη $132.2 εκ. για ταχεία στέγαση στο Τορόντο
Οι, Υπουργός Ahmed Hussen, Υπουργός
Οικογενειών, Παιδιών και Κοινωνικής
Ανάπτυξης και Υπεύθυνος για Στεγαστικά
και Στεγαστικές Εταιρειες (CMHC), Jean Yip,
μέλος του Κοινοβουλίου για το Scarborough
- Agincourt, John Tory, δήμαρχος της πόλης
του Τορόντο και Ana Bailão , Αναπληρωτής
Δήμαρχος του Τορόντο, ανακοίνωσαν την
Πέμπτη 29 Ιουλίου, 132,2 εκατομμύρια
δολάρια για τη δημιουργία τουλάχιστον
233 νέων προσιτών κατοικιών για άτομα
και οικογένειες στο Τορόντο μέσω του
Cities Stream στο πλαίσιο της διευρυμένης
Πρωτοβουλίας Ταχείας Στέγασης (RHI).
Αυτά τα σπίτια θα υποστηρίξουν τους
Καναδούς που βρίσκονται σε αβέβαιες
συνθήκες στέγασης, βιώνουν ή κινδυνεύουν
να στερηθούν ή
ζουν σε προσωρινά
σελίδα 3
καταφύγια λόγω της
πανδημίας.

Με το νέο ΔΣ της Παγκόσμιας
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης
Ελληνισμού συναντήθηκε η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Στο νέο Δ.Σ. οι βουλευτές του Καναδά, Εμμανουέλα
Λαμπροπούλου, Άνι Κουτράκης, Έφη
σελίδα 5
Τριανταφυλλοπούλου

Πανηγυρικός Εορτασμός Αγίας
Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Με κατάνυξη και με τις δέουσες μάσκες και προβλεπομένες αποστάσεις πραγματοποιήθηκε Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός , Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Καναδά κ. Σωτηρίου στην Αγία Ειρήνη
Χρυσοβαλάντου.
Την επομένη τελέσθηκε Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και η
Εκκλησία καθώς και το προαύλιο γέμισε από συμπάροικους που ήρθαν
να προσκυνήσουν και να πάρουν την Ευλογία Της!

σελίδα 16

Αλλάζει ο
ποινικός
Κώδικας

σελίδα 7

Συμβούλιο Ευρώπης: Ζητά
αντιστροφή τουρκικών
ενεργειών στα Βαρώσια
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More than 80% of Toronto
adults have now received
at least their first shot
of COVID-19 vaccine
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Mary Simon named as
Canada's first Indigenous
Governor General
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
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Now Selling

Beer, Wine & Cider

Ontario Grown

Product of USA/ Mexico

Ontario Grown

Peaches

Black Seedless Grapes

Field Tomatoes

3 lt

Product of Canada

Sweet British Columbia
Blueberries
1 Pint

5

1

99
/Basket

Maple Leaf Prime Poultry

Chicken Drumsticks
Or Thighs

3

Schneiders

Juicy Jumbo Wieners
345-450 g

Black Diamond

/each

Diana

2

1

/each

Bread
600 g

Heinz

1

/each

Country Harvest

Bagels

1 lt

/each

2

49

/each

Ketchup

2

/100 g

Country Harvest

29

/each

49

.99

/100 g

1 lt

500 ml

99

1

Chocolate Milk

BBQ Sauce

400 ml

Honey Maple Smoked Ham

99

49

49

Mustard

4.49 lb

Sealtest

410 g

3

Assorted Varieties
9.03 lb

/Pkg

Cheese Slices

28x50 ml

Deli Sliced Burns

99

//lb 8.80 kg

Lolly’s

French’s

4

Deli Sliced Maple Lodge

Chicken Breast

5

2/

lb/3.28 kg

lb/3.28 kg

99

Chapman’s

1

$

49

49

6’s

3

99
/each

2

99
/each
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Ομοσπονδιακή υποστήριξη $132.2
εκ. για ταχεία στέγαση στο Τορόντο
Οι, Υπουργός Ahmed Hussen, Υπουργός
Οικογενειών, Παιδιών και Κοινωνικής Ανάπτυξης και Υπεύθυνος για Στεγαστικά και
Στεγαστικές Εταιρειες (CMHC), Jean Yip,
μέλος του Κοινοβουλίου για το Scarborough
- Agincourt, John Tory, δήμαρχος της πόλης
του Τορόντο και Ana Bailão , Αναπληρωτής Δήμαρχος του Τορόντο, ανακοίνωσαν
την Πέμπτη 29 Ιουλίου, 132,2 εκατομμύρια
δολάρια για τη δημιουργία τουλάχιστον 233
νέων προσιτών κατοικιών για άτομα και
οικογένειες στο Τορόντο μέσω του Cities
Stream στο πλαίσιο της διευρυμένης Πρωτοβουλίας Ταχείας Στέγασης (RHI). Αυτά τα
σπίτια θα υποστηρίξουν τους Καναδούς
που βρίσκονται σε αβέβαιες συνθήκες στέγασης, βιώνουν ή κινδυνεύουν να στερηθούν ή ζουν σε προσωρινά καταφύγια λόγω
της πανδημίας.
Αυτό είναι επιπρόσθετο ποσό της προηγούμενης επένδυσης της κυβέρνησης του Καναδά ύψους 238 εκατομμυρίων δολαρίων
μέσω της πρώτης φάσης της Πρωτοβουλίας
Ταχείας Στέγασης για τη στήριξη της δημιουργίας 661 νέων υποστηρικτικών κατοικιών στο Τορόντο.
Στον αρχικό γύρο, με χρηματοδότηση 1 δις
δολαρίων που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο
του 2020, το RHI ξεπέρασε τον αρχικό του
στόχο για 3.000 μόνιμες προσιτές μονάδες στέγασης και πέτυχε 4.700 μονάδες σε

Προσοχή! Μην τα αγγίζετε καθώς είναι τοξικά για
ανθρώπους και σκυλιά!

Η κυβέρνηση του Οντάριο
ανακοίνωσε
νέα
χρηματοδότηση για την
αντιμετώπιση των χειρουργικών
καθυστερήσεων
που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας
COVID-19.
Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το σχέδιο χειρουργικής ανάκαμψης θα περιλαμβάνει
πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν στα νοσοκομεία και τα συστήματα υγείας να επεκτείνουν τη συνολική χωρητικότητά τους
στο 110% έως 115%, προκειμένου να εξαλειφθεί μέρος των καθυστερήσεων.
Η επαρχιακή κυβέρνηση διέθεσε 216 εκατομμύρια δολάρια σε νέα χρηματοδότηση που θα επικεντρωθεί σε χειρουργική
δραστηριότητα. Αυτό θα καλύψει 67.000
επιπλέον χειρουργικές επεμβάσεις και διαδικασίες, όπως η αντιμετώπιση αντικαταστάσεων ισχίου, καταρράκτη και κολονοσκοπήσεων. Θα δοθεί έμφαση σε περιοχές
με τα νοσοκομεία που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως στην περιοχή Peel και στο
Scarborough.
Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα δαπανηθούν
35 εκατομμύρια δολάρια για τη διεξαγωγή
περίπου 135.000 περισσότερων ωρών διαγνωστικής απεικόνισης σε επιλέξιμα νοσοκομεία, τα οποία κατανέμονται μεταξύ
61.406 ωρών CT και 75.571 ωρών μαγνητικής τομογραφίας, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση 16% στις ώρες προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.
Σε προηγούμενη ανακοίνωση χρηματοδότησης από την κυβέρνηση, άλλα 18 εκατομμύρια δολάρια θα διατεθούν σε ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης λίστας αναμονής, 1
εκατομμύριο δολάρια για την καθοδήγηση

Αυξήσεις τοξικών γαλαζοπράσινων
φυκών
έχουν εντοπιστεί σε όλο
το Οντάριο αυτό το καλοκαίρι και μπορούν να
έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους ανθρώπους και στα κατοικίδια ζώα.
Η επαφή με μπλε-πράσινα φύκια από
κολύμπι, πόσιμο νερό ή φαγητό ψαριού
από νερό όπου υπάρχει ανθοφορία μπλεπράσινων φυκών μπορεί να προκαλέσει
φαγούρα, ερεθισμένα μάτια και δέρμα,
πονοκεφάλους, πυρετό, διάρροια, έμετο
και ακόμη και βλάβη στο ήπαρ σε σοβαρές περιπτώσεις, σύμφωνα με Δημόσια
υγεία Περιφέρειας Νιαγάρα.
Τα γαλαζοπράσινα φύκια είναι μικροσκοπικά βακτήρια που μπορούν να βρεθούν στα
τέλη του καλοκαιριού και να πέσουν σε λίμνες γλυκού νερού, ποτάμια, όρμους, ρυάκια και λίμνες.
Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα μπλε-πράσινα φυκια από το διακριτικό τους χρώμα,
που μπορεί να μοιάζει με "τιρκουάζ". Επίσης μπορεί να μυρίζουν σαν "πρόσφατα
κομμένα χόρτα", ενώ τα παλαιότερα άνθη
μπορούν να μυρίζουν σαν "σάπια σκουπίδια", σύμφωνα με την κυβέρνηση του
Οντάριο.
Πρόσφατα δείγματα των φυκών ήταν στο
Black Bay στη λίμνη Superior. Το δείγμα νερού συλλέχθηκε στις 9 Ιουλίου, σύμφωνα με
τη Μονάδα Υγείας του Thunder Bay, και παρόλο που δεν πραγματοποιήθηκε ανάλυση
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

εθνικό επίπεδο. Λόγω αυτής της επιτυχίας,
ανακοινώθηκε πρόσφατα 1,5 δις για την
Πρωτοβουλία Ταχείας Στέγασης (RHI) για
τη δημιουργία 4.500 νέων μονάδων μόνιμης
προσιτής κατοικίας σε όλη τη χώρα. Χάρη
σε αυτήν την επέκταση, αυτή η πρωτοβουλία θα δημιουργήσει τώρα περισσότερα
από 9.200 προσιτά σπίτια για τους πιο ευάλωτους Καναδούς σε ολόκληρη τη χώρα.
Αυτή η νέα επένδυση θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στον τομέα της στέγασης και των κατασκευών, θα ενισχύσει και
διευρύνει τη μεσαία τάξη και θα οικοδομήσει
ισχυρότερες κοινότητες, ενώ θα μας φέρει
πιο κοντά στον στόχο μας να εξαλείψουμε
τη χρόνια έλλειψη στέγης στον Καναδά,
ανέφεραν μεταξύ άλλων στις ομιλίες τους οι
πολιτικοί που παρευρέθηκαν στην επίσημη
ανακοίνωση.

216 εκ. για την αντιμετώπιση
των χειρουργείων που
αναβλήθηκαν από το Οντάριο
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

Τοξικά μπλε-πράσινα φύκια βρέθηκαν
στο Οντάριο αυτό το καλοκαίρι

χειρουργικής εξομάλυνσης, 30 εκατομμύρια
δολάρια για ένα ταμείο χειρουργικής καινοτομίας και έως και 24 εκατομμύρια για κοινοτικές εναλλακτικές λύσεις σε νοσοκομεία.
Συνολικά 324 εκατομμύρια δολάρια έχουν
διατεθεί για χειρουργική αποκατάσταση.
Εν μέσω της πανδημίας ζητήθηκε από τα
νοσοκομεία του Οντάριο να σταματήσουν ή
να αναβάλουν τις μη επείγουσες και εκλεκτικές χειρουργικές επεμβάσεις, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τους πόρους σε
όσους νοσηλεύτηκαν με τον ιό, καθώς η
επαρχία αντιμετώπιζε κρούσματα.
Ο πρώην επικεφαλής ιατρός της επαρχίας
για την υγεία, ο Δρ David Williams, εξέδωσε
διακοπή για αυτούς τους τύπους χειρουργικών επεμβάσεων δύο φορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας (κατά τη διάρκεια του
πρώτου και του τρίτου κύματος του ιού).
Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αναμένεται ότι
θα υπάρξει αύξηση της μελλοντικής χειρουργικής ζήτησης για νέους ασθενείς.
Τα έγγραφα σημείωσαν ότι οι προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις μεγάλου όγκου αποτελούν μεγάλο μέρος των
ασθενών που περιμένουν χειρουργική
περίθαλψη.
Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι ανέφεραν ότι
ανεξάρτητα από τη μετατόπιση των ιατρικών πόρων λόγω της πανδημίας, το 99,3%
των «πιο επειγόντων και ημι-επείγοντων
ασθενών έλαβαν χειρουργικές επεμβάσεις»
και το 73% όλων των ασθενών έχουν πλέον
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Η επαρχία δήλωσε ότι περισσότερες από
465.000 προγραμματισμένες χειρουργικές
επεμβάσεις σημειώθηκαν σε νοσοκομεία
μεταξύ Απριλίου 2020 και Μαρτίου 2021.

τοξινών, "το νερό πρέπει να αποφεύγεται
κάθε φορά που υπάρχει γαλάζια-πράσινη
άνθηση φυκών, και για περίπου 2 εβδομάδες μετά την εξάλειψή της, ανεξάρτητα από
τα αποτελέσματα της ανάλυσης τοξινών
επειδή τα μπλε-πράσινα φύκια μπορούν να
ενεργοποιήσουν και να απενεργοποιήσουν
την παραγωγή τοξινών σε απόκριση στις
περιβαλλοντικές συνθήκες. "
Στα τέλη Μαΐου 2021, ένας σκύλος φέρεται
να πέθανε από επαφή με γαλαζοπράσινα
φύκια στο Renfrew του Οντάριο, μετά από
κολύμπι σε ένα ρυάκι περίπου 10 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης, έξω από τον αυτοκινητόδρομο 60.
Εάν εντοπίσετε μια άνθηση φυκών και υποψιάζεστε ότι είναι μπλε-πράσινα φύκια, το
καλύτερο είναι να το αποφύγετε και να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Δράσεων Διαρροών του υπουργείου στο 1-800-268-6060.

Σφουγγάρια στον Καναδά μπορεί να
είναι τα αρχαιότερα ζώα στον πλανήτη
Η κρατούσα θεωρία αναφέρει ότι οι πρώτες
ζωικές μορφές έκαναν την εμφάνιση τους
την Κάμβρια Περίοδο. Μέχρι σήμερα πιστευόταν ότι ένας οργανισμός που ονομάστηκε Ντικινσόνια και έχει ηλικία 570 εκατ.
ετών ήταν το πρώτο ζώο αν και κάποιοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ήταν μύκητας.
Κάποιες μελέτες είχαν υποδείξει τους σπόγγους ως τις πρώτες ζωικές μορφές ζωής
που εμφανίστηκαν στον πλανήτη. Με τον
όρο σπόγγος χαρακτηρίζεται κάθε στερεή
πορώδης μάζα με μεγάλη σχετική απορροφητική ικανότητα που σχηματίζεται κυρίως
από θαλάσσια ζωοφυτά. Το φυσικό σφουγγάρι είναι σπόγγος αλλά για οικονομικούς
λόγους χρησιμοποιούνται ευρέως εδώ και
πολλά χρόνια πλαστικές και άλλες τεχνητές
απομιμήσεις σφουγγαριών.
Σε μια ορεινή περιοχή στην βορειοδυτική
πλευρά του Καναδά εντοπίστηκαν απολιθώματα σπόγγων τα οποία σύμφωνα με
τους ερευνητές που έκαναν την ανακάλυψη
έχουν ηλικία 890 εκατ. ετών. Όπως είναι ευνόητο αν η χρονολόγηση αποδειχθεί ορθή
θα έχουμε να κάνουμε με μια εντυπωσιακή
εξέλιξη όσον αφορά την παρουσία της ζωής
στην Γη.
«Οι πρώτες ζωικές μορφές ζωής ήταν πιθανότατα σπόγγοι κάτι που δεν αποτελεί
έκπληξη αφού οι σπόγγοι είναι οι πιο απλές
ζωικές μορφές που γνωρίζουμε από όσες
υπάρχουν σήμερα αλλά και από όσες γνωρίζουμε από απολιθώματα. H επέκταση
προς τα πίσω χρονικά τη εμφάνισης της

ζωής δεν είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει έκπληξη αλλά σίγουρα η επέκταση
κατά μερικές εκατοντάδες εκατ. έτη είναι σίγουρα κάτι απρόσμενο για αρκετούς στην
επιστημονική κοινότητα» αναφέρει η Ελίζαμπεθ Τέρνερ γεωλόγος του Πανεπιστημίου
Laurentian στον Καναδά, επικεφαλής της
ερευνητικής ομάδας που δημοσιεύει τα ευρήματα της στην επιθεώρηση «Nature».
Η διενέργεια νέων αναλύσεων και επιβεβαίωσης της χρονολόγησης των ευρημάτων
κρίνεται επιτακτική αφού πολλοί ειδικοί
υποστηρίζουν ότι ακόμη και αν υπήρχαν κάποιες ζωικές μορφές ζωής πριν την Κάμβριο
Περίοδο είναι αδύνατο να τις ανακαλύψουμε αφού τα απολιθώματα έχουν όριο ζωής
περίπου τα 600 εκατ. έτη. Τα απολιθώματα
μετά από αυτό το χρονικό διάστημα καταστρέφονται σύμφωνα με αυτή την άποψη.
Επιπλέον αυτοί οι ειδικοί αναφέρουν ότι δεν
υπάρχουν ακόμη μέθοδοι χρονολόγησης
που να δείχνουν με ασφάλεια και εγκυρότητα την ηλικία ενός απολιθώματος άνω των
600 εκατ. ετών.
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Off The Grid - Review of Production in Victoria-By-The-Sea
Off the Grid is a play by John
Spurway that is playing at
the Victoria Playhouse in
Victoria-by-the-Sea, a village
on the south shore of Prince
James
Edwards Island. On occasion,
Karas
the theatre or the city merit
some comments somewhere
in the review. The Victoria Playhouse and
Victoria-by-the-Sea deserve much more.
It is a fishing village that was founded in
1819. It had its days of glory which were
diminished when the Trans Canada Highway
bypassed it. The village is not doing badly by
any stretch of the imagination. Its population
in 2011 was 102 but by 2016 it had shrunk
by 28% to 74. According to a resident, it has
sprung back to over 100.

The village has many amenities that much
bigger towns would envy including the
Victoria Playhouse, which was established
forty years ago, that, according to its
president, has provided “riveting drama,
uproarious comedy, an excellent concert
series, children’s theatre lessons, a
community
cornerstone,
countless

memories and so much more.” In a village
of 100 people!
The Victoria Playhouse is a beautiful small
theatre that can seat 150 people but had
only 48 spectators when I attended because
of Covid-19 distancing rules.
Playwright John Spurway, a native of New
Brunswick, has had several of his plays
produced but none in Atlantic Canada until
the Victoria Playhouse picked up his Off
the Grid. It is a good choice for a summer
festival. It needs three actors and a simple,
single set. For the plot, we have Marty
(Melissa Kramer) and her husband Leonard
(Dennis Trainor) who go to a remote cabin in
the woods that has no internet, no television
or any of the amenities that we associate
with life in the city. But the cabin does have
some special features.
Marty is an architect and Leonard
a bank loans officer and they
do have some issues between
them. They want a child however
Leonard is reluctant to take the
requisite steps, but Marty is
pursuing it methodically. She
is also writing an article about
the isolated but ultra-modern
cabin which has a special indoor
outhouse.
One of the couple’s issues, we
are told by Leonard, is that she
speaks 20,000 words per day to
his 7,000. What’s more, he has a
secret that he is afraid to reveal to
his wife and is unsure about his
future. They have a neighbour,
Lowell (Lee J. Campbell) who
looks like a hermit and lives in a ramshackle
cabin nearby. (Marty and Leonard’s cabin is
not that isolated after all) Lowell has a deep
secret as well and all of their issues will be
unraveled in an entertaining way.
There is good verbal humour. Lowell
describes a situation when an electric tool
loses its power. It stops vibrating and the

«Θησαυρός» στη Μεσόγειο: Βρέθηκε
αρχαίο ναυάγιο και ελληνικοί
τάφοι σε βυθισμένη πόλη
Ένας ακόμη αρχαιολογικός θησαυρός εντοπίστηκε στο βυθό της Μεσογείου, από δύτες γαλλο-αιγυπτιακής αποστολής υπό το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας (IEASM).
Εντόπισαν ένα ναυάγιο αρχαίου στρατιωτικού πλοίου καθώς αλλά και τα ερείπια
ελληνικού ταφικού συμπλέγματος, στην βυθισμένη αρχαία πόλη Θώνις-Ηράκλειο, που
κάποτε υπήρξε το μεγαλύτερο λιμάνι της Αιγύπτου, όπως μεταδίδει το Reuters.
Η πόλη Θώνις-Ηράκλειο αποτελούσε την
πύλη εισόδου στην Αίγυπτο και βρισκόταν
στο χείλος του δυτικού βραχίονα του Νείλου. Ήταν η κραταιά πόλη για αιώνες πριν
ιδρυθεί η Αλεξάνδρεια από τον Μεγάλο
Αλέξανδρο το 331 π.Χ..
Καταστράφηκε και βυθίστηκε μαζί με ένα
μέρος του Δέλτα του Νείλου από σεισμούς
και παλιρροϊκά κύματα. Η Θωνίς-Ηράκλειο εντοπίστηκε το 2001 στον κόλπο του
Αμπουκίρ κοντά στην Αλεξάνδρεια, που
τώρα πια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη
της Αιγύπτου.
Το στρατιωτικό πλοίο
Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το

στρατιωτικό πλοίο που βρέθηκε, βυθίστηκε
περί τον 2ο αιώνα προ Χριστού. Έχει μήκος
25 μέτρα, κουπιά και μεγάλα ιστία. Αν και
έχει κατασκευαστεί με βάση την κλασσική
παράδοση αλλά φέρει και χαρακτηριστικά
της Αρχαίας Αιγύπτου.
Ο ταφικός χώρος με τις παραστάσεις Ελλήνων εμπόρων
Σε άλλο σημείο της βυθισμένης πόλης, η
αποστολή των δυτών εντόπισε τα ερείπια
ενός μεγάλου ταφικού χώρου που χρονολογείται στα πρώτα χρόνια του 4ου αιώνα
προ Χριστού.
Σύμφωνα με το υπουργείο Αρχαιοτήτων και
Τουρισμού της Αιγύπτου, βρέθηκαν όμορφες απεικονίσεις Ελλήνων εμπόρων που
ζούσαν σε αυτή την πόλη. Κατά τις τελευταίες δυναστείες των Φαραώ, οι Έλληνες είχαν
τη δυνατότητα να εγκαθίστανται στην πόλη.
«Έχτισαν τα δικά τους ιερά κοντά στον τεράστιο ναό του Άμονα. Καταστράφηκαν
ταυτόχρονα και τα ερείπιά τους βρέθηκαν
αναμεμειγμένα με εκείνα του Αιγύπτιου
ναού», σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από
το Αιγυπτιακό υπουργείο.

woman decides to finish the job herself and
the man says when that happens one has to
take things in hand. Well, you did not guess
it until he tells us that he is talking about an
electric toothbrush. The series of double
entendre are hilarious.
Kramer and Trainor play the attractive
couple with their strong sexual urges that,
unfortunately, are not synchronized and
other misunderstandings. Campbell’s Lowell
looks like an old hermit but turns out to be
a far more interesting man. Mark Fraser
directs the play and sets a brisk pace as the

complications ebb and flow. It is a thriller
and I will not spoil the ending for you.
The play is perfect summer stock, simple,
funny, at times, perhaps contrived but a
pleasant way to spend an evening in a
special venue like Victoria-by-the-Sea.
Off the Grid by John Spurway continues
until September 5, 2021, at the Victoria
Playhouse, Victoria-by-the-Sea, Prince
Edward Island. Visit the company’s website:
www.Victoriaplayhouse.com/

«Αλλαγή»
Δολοφονίες πάντα γινόντουσαν και δυστυχώς πάντα θα γίνονται. Η αλλαγή
δεν βρίσκεται σε μέρη περίεργα και άγνωστα αλλά
είναι μέσα στο σπίτι μας,
στα μέσα μαζικής ενημέΕλισσαίος
Κυρίλλου ρωσης αλλά και στο σχολείο και έφτασε η στιγμή
που η εποχή ουρλιάζει την λέξη «Αλλαγή»
και την θέλει ΤΩΡΑ!
Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ένα πρότυπο
εγκλημάτων - κυρίως - κατά των γυναικών
(αυτή η διευκρίνιση για να προλάβω τα θιγμένα αρσενικά) και το πως με την «ΥΠΕΡπροβολή» του θύτη στα Μ.Μ.Ε και τα κοινωνικά δίκτυα, ενεργοποιούμε χωρίς να το
καταλαβαίνουμε κι άλλους μιμητές – νάρκισσους – δολοφόνους που μπορεί αυτή
τους η πλευρά να βρισκόταν σε κώμα και
ξαφνικά απ’ το πουθενά, ξυπνά, χτυπά και
δολοφονεί!
Το τελευταίο έγκλημα στην Φολέγανδρο
με προβλημάτισε αρκετά και τολμώ να πω
ότι ήρθα σε δύσκολη θέση γιατί έπιασα τον
εαυτό μου να συνηθίζει στο άκουσμα ακόμη
μιας γυναικοκτονίας. Προσπαθώ να κατανοήσω τον άνθρωπο και τι είναι αυτό που
υπάρχει μέσα μας και μας κάνει ικανούς να
πάρουμε την απόφαση και να δώσουμε ένα
τέλος στην ζωή ενός άλλου ανθρώπου μας
και παράλληλα σκοτώνοντας όλη την οικογένεια του θύματος.
Και σε αυτή την περίπτωση αυτό που με
εξοργίζει είναι και πάλι η στάση του δολοφόνου και το τί έκανε μετά το έγκλημα.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του δικηγόρου
υπεράσπισης του θύματος Αλέξη Κούγια
στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 τα
βήματα ήταν ως εξής, α) διαγραφή κοινωνικών δικτύων, β) επικοινωνία με δικηγόρο,
γ) επικοινωνία με οικογένεια. Ο δολοφόνος
λειτούργησε με πλήρη συνείδηση, μιλάμε
πλέον για προμελετημένα εγκλήματα… και
πως να τα αποτρέψεις όταν συνδικαλιστής
της ΕΛ.ΑΣ βγαίνει δημόσια στα κανάλια και
δίνει οδηγίες πως θα έπρεπε να πράξει σωστά ο δολοφόνος των Γλυκών Νερών για να
την βγάλει καθαρή!;!;
Μ.Μ.Ε: Ο απόλυτος παροξυσμός. Γιατί κοσκινίζουν κάθε έγκλημα και το ξεχειλώνουν
από όλες τις πλευρές;; Κατανοώ ότι άνθρωπος είναι εθισμένος σε δύο πράγματα στο
σεξ και την δυστυχία αλλά πότε θα μπεί ένα
στόπ ή έστω ένα όριο;; Η Ελληνική τηλεόραση πάσχει από έλλειψη παιδείας, αξιοπρέπειας και σεβασμού απέναντι στον ίδιο τον
άνθρωπο-τηλεθεατή. Στην εποχή της πολιτικής ορθότητας που ζούμε θα ήταν φρόνιμο να έρθει και η πολυπόθητη ανανέωση
για το πως διαχειρίζονται την επικαιρότητα,
ποιους επιλέγουν να τους εκπροσωπούν

και ποιους επιλέγουν να τους δώσουν το
βήμα. Γιατί στο τέλος το «Ε» στο Μ.Μ.Ε
αντί για «Ενημέρωσης» θα μετατραπεί σε
«Εξευτελισμού»!
Σπίτι: Εκεί που τα άγουρα μυαλά παίρνουν
τις πρώτες τους βασικές εντολές και διαμορφώνονται οι αυριανοί χαρακτήρες. Γονείς
δείξτε στα παιδιά σας πως να σέβονται τον
διπλανό τους, πως να θέτουν τα δικά τους
όρια, αλλά να σέβονται και τα όρια των άλλων και πως η λέξη «Όχι» σημαίνει «Όχι».
Κι αν αγαπητέ γονιέ προβληματίζεσαι πως
θα το κάνεις;; Σου έχω την απλούστερη
λύση! Γίνε εσύ η αλλαγή που θες να δείς και
το παιδί θα σε αντιγράψει. Κι αν ακόμη δεν
γνωρίζεις πως;; Ή δεν είχες εσύ όμορφα οικογενειακά πρότυπα, υπάρχουν ψυχολόγοι
που μπορούν άνετα να σε καθοδηγήσουν
πως να βοηθήσεις τον εαυτό σου.
Σχολείο: Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει
να αλλάζει και να προσαρμόζεται πιο συχνά
και σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες κάθε
εποχής. Τα σχολεία πρέπει να βοηθήσουν
στην αναπαραγωγή παιδιών βασισμένα
στον ανθρωπιστικό χαρακτήρα και όχι σε
μια ακόμη «μελλοντική εργατική μηχανή».
Ονειρεύομαι ένα εκπαιδευτικό σύστημα
που θα προετοιμάζει τα παιδιά όχι μόνο για
την μόρφωση τους άλλα να τα προετοιμάζει για την ζωή. Να τα μαθαίνει να αγαπούν
τον εαυτό τους και να τον αποδέχονται. Να
αγαπάνε τον συνάνθρωπό τους και όλες τις
διαφορές που κουβαλάει ο καθένας μας. Να
προσέχουν το περιβάλλον, την φύση και τα
ζώα με σκοπό να παραδώσουν τον πλανήτη μας καλύτερο στην επόμενη γενιά.
Μια συστράτευση της πολιτείας θα ήταν
σωτήρια στο να δημιουργηθεί μια νέα κατευθυντήρια γραμμή που θα φροντίσει να
εκπαιδεύσει γονείς, δασκάλους, αλλά και
τους ειδήμονες των Μ.Μ.Ε για να σταματήσουν αυτές οι στυγερές δολοφονίες και οι
βαρύγδουποι τίτλοι ειδήσεων του τύπου,
«ΤΗΝ ΣΚΟΤΩΣΕ ΓΙΑΤΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΟΥΣΕ»,
«ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ», «ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΑΘΟΥΣ», «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΙΜΗΣ» ή
«ΗΤΑΝ Η ΚΑΚΙΑ ΣΤΙΓΜΗ».. όπως ακούστηκε από τον τελευταίο δολοφόνο..
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Με το νέο ΔΣ της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης
Ελληνισμού συναντήθηκε ο Κώστας Τασούλας
Στο νέο Δ.Σ. οι βουλευτές του Καναδά, Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, Άνι Κουτράκης, Έφη Τριανταφυλλοπούλου
Ιδιαίτερα παραγωγικές και
επιτυχημένες χαρακτήρισε
τις εργασίες της 13ης Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής
Ένωσης Ελληνισμού ο
Πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων Κώστας Τασούλας, υποδεχόμενος σήμερα
στο γραφείο του μέλη του
νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις
χθεσινές αρχαιρεσίες.
«Η Βουλή των Ελλήνων,
η οποία συμπαραστέκεται
σταθερά στο έργο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού,
σας συγχαίρει για την εκλογή σας και θα συνεχίσει να είναι δίπλα σας
για την εκπλήρωση των εθνικών και κοινωνικών σας στόχων» τόνισε ο κ. Τασούλας.
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε: «Η 13η Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού ολοκληρώνει τις εργασίες της κατά
τρόπο παραγωγικό και επιτυχημένο. Στο
πλαίσιο αυτό, της επιτυχίας των εργασιών
της, λογαριάζω και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τα επόμενα δύο χρόνια. Σας συγχαίρω για την εκλογή σας και
σας ευχαριστώ για τις γόνιμες εργασίες της
Συνέλευσης, αλλά και για την εκλογή σας,
γιατί παραλαμβάνετε μια σκυτάλη εθνικής και βαθύτατα ενδιαφέρουσας, για τα
συμφέροντα του Ελληνισμού, αποστολής.
Έχοντας παρακολουθήσει τη δουλειά σας,
είμαι βέβαιος ότι όταν θα παραδώσετε αυτή
τη σκυτάλη, μετά από δύο χρόνια, θα έχετε
συμβάλει, ώστε τα θέματα που αφορούν τη
χώρα μας, όλο το εύρος των θεμάτων με τα
οποία ασχολείστε, να έχουν βελτιωθεί και
να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα και
για την Ελλάδα και για τον Ελληνισμό. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύ ενδιαφέρουσα
Γενική Συνέλευση, ενώ παράλληλα αυτές
τις ημέρες πραγματοποιείτε συναντήσεις με

πολιτειακούς παράγοντες της χώρας. Στην
αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων γίνονται ενδιαφέρουσες ομιλίες και
πλούσια ανταλλαγή απόψεων σε μια Γενική Συνέλευση που είναι αφιερωμένη στους
δύο αιώνες από την έκρηξη της Επανάστασης του 2021, που είναι το γενέθλιο γεγονός
του νεοελληνικού κράτους.
Πανέτοιμοι και γεμάτοι φιλοδοξίες παίρνετε τη σκυτάλη για να εκπληρώσετε τους
στόχους σας από τις καινούργιες πατρίδες,
οι οποίες σας αγκάλιασαν και τις οποίες
υπηρετείτε μέσα από δημόσια αξιώματα με
τόση αποτελεσματικότητα.
Η Βουλή των Ελλήνων, η οποία συμπαραστέκεται σταθερά στο έργο της Παγκόσμιας
Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού,
σας συγχαίρει για την εκλογή σας και θα συνεχίσει να είναι δίπλα σας για την εκπλήρωση των εθνικών και κοινωνικών σας στόχων.
Να διαβιβάσετε προς όλους τα συγχαρητήρια της Βουλής των Ελλήνων για το παραγωγικό σας έργο και τις ευχές μας για πολύ
καλά αποτελέσματα στην αποστολή σας».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., πολιτειακός Γερουσιαστής του Rhode Island των ΗΠΑ, κ. Λεωνίδας Ραπτάκης, από την πλευρά του, υπογράμμισε πως το διοικητικό συμβούλιο και
τα μέλη της Πα.Δ.Ε.Ε. «εκφράζουν θερμές

ευχαριστίες για την υποστήριξή σας στο έργο μας, τόσο
προσωπικά όσο και από
όλη τη Βουλή των Ελλήνων.
Έχουμε ένα νέο Δ.Σ. που
προέκυψε από τις χθεσινές
εκλογές, στο οποίο εξελέγησαν 5 γυναίκες και 4 άνδρες.
Για πρώτη φορά οι γυναίκες
υπερτερούν αριθμητικά στη
σύνθεση του Δ.Σ. Κατά τη
διάρκεια της διετούς θητείας
μας θα υποστηρίξουμε όλα
τα θέματα της Ελλάδας και
της Κύπρου. Παρά τις δυσκολίες της πανδημίας του
κορωνοϊού, δεν ξεχνάμε όλα
τα άλλα θέματα. Παρ’ ότι
είμαστε εκλεγμένοι σε όλο
τον κόσμο, οι ρίζες μας είναι ελληνικές και
είμαστε εδώ για να δουλέψουμε πάρα πολύ
σκληρά για τον Ελληνισμό, για την Ελλάδα
και την Κύπρο».
Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής παραβρέθηκαν οι εξής ομογενείς
από το νέο Δ.Σ. της Πα.Δ.Ε.Ε.: Λεωνίδας
Ραπτάκης, Πρόεδρος, Πολιτειακός Γερουσιαστής Rhode Island (ΗΠΑ), Στέφαν
Πάππας, Ταμίας, Γερουσιαστής Πολιτείας
Ουαϊόμινγκ (ΗΠΑ), Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, Βουλευτής Περιφέρειας Ράιντινγ,

Άγιος Λαυρέντιος (Καναδάς), Μαριέττα Καραμανλή, μέλος Εθνοσυνέλευσης (Γαλλία),
Ευάγγελος Ντούλες, Βουλευτής Περιφέρειας Τιράνων (Αλβανία), Μαρία Τζανάκη-Κολέτ, Γερουσιαστής Πολιτείας Πενσυλβανίας
(ΗΠΑ).
Εξελέγησαν ακόμη οι Έφη Τριανταφυλλοπούλου, Α΄ Αντιπρόεδρος Πα.Δ.Ε.Ε., μέλος
της Βουλής του Οντάριο (Καναδάς), Στιβ
Γεωργανάς, Β΄ Αντιπρόεδρος Πα.Δ.Ε.Ε.,
μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων (Αυστραλία) και Μαρία Βαμβακινού, μέλος της
Βουλής των Αντιπροσώπων (Αυστραλία).
Αναπληρωματικά μέλη αναδείχθηκαν οι Νικόλ Kλαρίδης-Ντίτρια (ΗΠΑ), Τζων Σπίρος
(ΗΠΑ), Λέον Σταβριανάκης (ΗΠΑ), Άνι Κουτράκης (Καναδάς).

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.

MESSOGIA - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Φέρτε αυτή τη διαφήμιση στο γραφείο μας για τα
διαθέσιμα εκπτωτικά πακέτα
www.hearingworks.ca

Εκπτωτικό Κουπόνι
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Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ουδέποτε
παραιτήθηκε ή θα παραιτηθεί από
το υπέρτατο δικαίωμα της άμυνας
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη
είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η οποία -όπως επισήμανε
ο κ. Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια των
κοινών δηλώσεων των δύο «δυστυχώς
έρχεται στον απόηχο της παράνομης
επίσκεψης του Τούρκου Προέδρου στο
βόρειο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και των προκλητικών εξαγγελιών που έγιναν για τα Βαρώσια».
«Οι νέες παράνομες τουρκικές ενέργειες στην Κύπρο είναι απόλυτα καταδικαστέες. Επί της ουσίας υπονομεύουν και
τις προσπάθειες του ΓΓ του ΟΗΕ για την
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στον
Κυπριακό, ναρκοθετούν τις προοπτικές
επίλυσης στο Κυπριακό» τόνισε ο πρωθυπουργός προσθέτοντας: «Η καταδίκη
υπήρξε παγκόσμια: Από το θεματοφύλακα
της διεθνούς νομιμότητας, το Συμβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Σύσσωμη υπήρξε επίσης και η καταδίκη από την
ΕΕ συνολικά αλλά και από τα κράτη μέλη
με εθνικές δηλώσεις. Και πώς αντέδρασε η
Τουρκία; Όχι μόνο απέρριψε τη δήλωση του
Συμβουλίου Ασφαλείας αλλά απέδωσε την
παγκόσμια καταδίκη στη δήθεν προπαγάνδα της Ελλάδος και της Κύπρου. Ισχυρίζεται
ότι Αθήνα και Λευκωσία παρασύραμε όλη
την υφήλιο».
Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός, ανέφερε
πως με τον Κύπριο Πρόεδρο συζήτησαν
τα επόμενα βήματα και το συντονισμό και
σημείωσε:
«Πορευόμαστε πάντα μαζί και στηρίζουμε
της προσπάθειες Κυπριακής Δημοκρατίας
για την αναστροφή των τουρκικών μεθοδεύσεων στα Βαρώσια και την επανέναρξη
των διαπραγματεύσεων για την επίλυση
του κυπριακού στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με μία κυριαρχία,
μία διεθνή προσωπικότητα και μία ιθαγένεια όπως προβλέπεται στις αποφάσεις
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
εθνών και πάντα σύμφωνη με τον Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.
Οι τουρκικές αξιώσεις για αναγνώριση
ισότιμου διεθνούς καθεστώτος και κυριαρχικής ισότητας της παράνομης αποσχιστικής οντότητας στο κατεχόμενο τμήμα της
Κύπρου και η λύση δύο χωριστών κρατών
είναι απαράδεκτες, αντίθετες στο διεθνές
δίκαιο, αντίθετες στις αποφάσεις του συμβουλίου ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
και απορρίπτονται επί της αρχής.
Κράτος μέλος της ΕΕ είναι η Κυπριακή
Δημοκρατία όπως εκπροσωπείται από τη
νόμιμη κυβέρνησή της. Η ΕΕ δεν πρόκειται
ποτέ να δεχθεί την αποσχιστική οντότητα
ως μέλος της αν η Τουρκία και η σημερινή
τουρκοκυπριακή ηγεσία επιμείνουν στα διχοτομικά σχέδιά τους».
Η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε ή
θα παραιτηθεί από το υπέρτατο δικαίωμα της άμυνας, υπογράμμισε ο
πρωθυπουργός
«Είναι προφανές ότι η Τουρκία κλιμακώνει σταθερά την ένταση. Με τη δημιουργία
νέων βάσεων στα κατεχόμενα επιβεβαιώνει
τις ευρύτερες βλέψεις της στη λογική του
δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Ενός δόγματος επιθετικού» τόνισε ο πρωθυπουργός. Ανέφερε πως στη λογική αυτού του

δόγματος η Τουρκία εγκαλεί την Ελλάδα για
την αμυντική προστασία των νησιών μας,
επισημαίνοντας πως «η σχετική επιστολή
έχει ήδη απαντηθεί» και προσέθεσε:
«Η χώρα η οποία διατηρεί απέναντι από
τα νησιά μας τη στρατιά του Αιγαίου διατείνεται ότι απειλείται από την Ελλάδα. Επιτέλους χρειάζεται λίγη σοβαρότητα. Κάθε
σπιθαμή ελληνικού εδάφους, ηπειρωτικού
ή νησιωτικού, και κάθε Έλληνας πολίτης
έχει το ίδιο δικαίωμα στην ασφάλεια και την
άμυνα. Η Ελλάδα ουδέποτε παραιτήθηκε ή
θα παραιτηθεί από το υπέρτατο δικαίωμα
της άμυνας».
Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης πως συνεχάρη τον Πρόεδρο της Κύπρου και για την
πρόοδο των εμβολιασμών. «Νομίζω ότι η
πρόκληση που αντιμετωπίζουμε πια είναι
κοινή για το πώς θα χτίσουμε το τείχος ανοσίας, με πειθώ, με επιχειρήματα. Σήμερα οι
ανεμβολίαστοι κινδυνεύουν πραγματικά»
σημείωσε και κατέληξε:
«Και στα ζητήματα αυτά όπως και στο συντονισμό του ανοίγματος για την τουριστική περίοδο είμαστε σε συντονισμό με την
Κύπρο.
Οι δύο χώρες πορεύονται με στόχο τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική
Μεσόγειο και με διάθεση για συνεργασία με
όλους. Και πάνω από όλα με τους γείτονές
μας. Πάντα με γνώμονα το διεθνές δίκαιο,
τις ειρηνικές προθέσεις και τη συνέπεια λόγων και πράξεων».
N. Aναστασιάδης: Αδιανόητο να αναμένει κανένας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά μπορεί να αποδεχθεί τη δημιουργία
ενός μορφώματος, δηλαδή ενός ανεξαρτήτου κράτους που θα ελέγχεται πλήρως από την Τουρκία
«Πέραν της αυστηρής προεδρικής δήλωσης
του Συμβουλίου Ασφαλείας στις 23 Ιουλίου
σημειώσαμε τη σημερινή εξίσου σημαντική δήλωση του υπάτου εκπροσώπου της
ΕΕ εκ μέρους του συνόλου των κρατών.
Αυστηρότατη όπως και εκείνη του Συμβουλίου Ασφαλείας, μια στήριξη η οποία είναι
απολύτως απαραίτητη κάτω από τις συνεχιζόμενες συμπεριφορές της Τουρκίας»
είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στις κοινές δηλώσεις τους με τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη.
«Το αντικείμενο του μεταξύ μας συντονισμού εστιάζετε και στις δράσεις που από
κοινού θα αναλάβουμε ενόψει της νέας αξίωσης της Τουρκίας και της Τουρκοκυπριακής ηγεσίας για την αλλαγή βάσης-λύσης
του Κυπριακού με την αναγνώριση κυριαρχίας στο παράνομο υποτελές μόρφωμα
από την Τουρκία. Μια αξίωση που πρέπει
να πω ότι είναι κάθετα αντίθετη με το σύνολο των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών
αλλά και των αποφάσεων του Συμβουλίου

Στα 663 ευρώ ο κατώτατος μισθός
από 1ης Ιανουαρίου του 2022
Την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά
2% από 1ης Ιανουαρίου 2022, ενέκρινε το
Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα. Συγκεκριμένα ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται
από τα 650 ευρώ που είναι σήμερα, στα
663 ευρώ το μήνα ή 773,5 ευρώ αν συνυπολογισθεί το γεγονός ότι καταβάλλονται
14 μισθοί το χρόνο. Μηνιαίως ο καθαρός
κατώτατος μισθός θα ανέβει στα 569 ευρώ
από 558 ευρώ που είναι σήμερα.
Η απόφαση ελήφθη ύστερα από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης στην οποία
συμμετείχαν οι κοινωνικοί εταίροι, ερευνητικοί και επιστημονικοί φορείς, η Τράπεζα της
Ελλάδος κ.ά., με βάση τις προτάσεις που διατυπώθηκαν, τις αντοχές της οικονομίας και
των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων
αλλά και τη διεθνή συγκυρία.
Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε:
"Η ελληνική οικονομία βίωσε βαθιά ύφεση
εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας,
η οποία ήρθε σε συνέχεια της οικονομικής
κρίσης. Μέλημα της κυβέρνησης με την
απόφαση για την αύξηση του κατώτατου
μισθού κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου του
2022, αλλά και με τη μείωση φόρων και
ασφαλιστικών εισφορών – που οδήγησε
σε πρόσθετη αύξηση του εισοδήματος των
εργαζομένων κατά 1,6 % - είναι να στηρίξει
την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων

χωρίς να θέσει σε κίνδυνο επιχειρήσεις και
θέσεις εργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα της διαβούλευσης, δίνουμε
μια συνετή αύξηση που δεν βάζει εμπόδια
στην ανοδική τροχιά της οικονομίας και
επιπλέον διατηρεί τον κατώτατο μισθό στο
μέσο του πίνακα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, εργοδότες και εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα
να συμφωνήσουν καλύτερες αμοιβές με
τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που
υπογράφουν σε επιχειρησιακό, κλαδικό ή
εθνικό επίπεδο. Γνωρίζω βεβαίως ότι η αύξηση αυτή δεν λύνει τα προβλήματα των
εργαζομένων. Ακολουθούμε όμως το δρόμο
της σύνεσης μέχρι να ξεπεραστούν οι συνέπειες της πανδημίας στις επιχειρήσεις και
ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες. Και είμαι βέβαιος
ότι η πολιτική της κυβέρνησης που οδηγεί
σε αύξηση των επενδύσεων και άνοδο του
οικονομικού επιπέδου της χώρας, είναι η
μόνη που πραγματικά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερες αμοιβές, πράγμα
που θα πιστοποιηθεί στις διαδικασίες που
θα ακολουθήσουν από το 2022 και μετά".
Στην Ελλάδα η πραγματική αξία του κατώτατου μισθού αυξήθηκε κατά 1,3% λόγω του
αποπληθωρισμού, ενώ περαιτέρω αύξηση
της αγοραστικής δύναμης επήλθε από τη
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζομένων κατά 1,63%.

Μάτι τρία χρόνια μετά – Βουβός
πόνος στην επιμνημόσυνη
δέηση για τους νεκρούς
Το ημερολόγιο έδειχνε 23
Ιουλίου 2018 όταν η πυρκαγιά που ξέσπασε κατέκαψε
τα πάντα στο πέρασμά της
και στέρησε τη ζωή σε 103
συμπολίτες μας.
Τρία χρόνια συμπληρώθηκαν από την ανείπωτη
τραγωδία στο Μάτι. Το ημερολόγιο έδειχνε 23 Ιουλίου
2018 όταν η πυρκαγιά που
ξέσπασε κατέκαψε τα πάντα στο πέρασμά της και
στέρησε τη ζωή σε 103 συμπολίτες μας.
Το πρωί της 23ης Ιουλίου, τελέστηκε μνημόσυνο για τα 103 θύματα τρία χρόνια μετά
τη φονική πυρκαγιά, χοροσταντούτος του
Μητροπολίτη Μεσογαίας.
Η σιωπή και η θλίψη κυριάρχησαν στον Ιερό

Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου - Αγίου Θωμά
& Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι.
Οι συγγενείς των θυμάτων μνημόνευσαν
και προσευχήθηκαν για τα αγαπημένα τους
πρόσωπα που χάθηκαν τόσο πρόωρα και
άδικα την ημέρα της καταστροφής στον
τόπο μας 3 χρόνια πριν.

Ασφαλείας και σίγουρα εκτός των όρων
εντολής του ΓΓ» τόνισε ο κ. Αναστασιάδης.
«Είναι αδιανόητο να αναμένει κανένας ότι η
ελληνοκυπριακή πλευρά μπορεί να αποδεχθεί τη δημιουργία ενός μορφώματος, δηλαδή ενός ανεξαρτήτου κράτους, το οποίο
θα ελέγχεται πλήρως από την Τουρκία και
στο οποίο κατά βάση κανένα ανθρώπινο
δικαίωμα ή δικαίωμα των ελληνοκυπρίων
που έχουν προσφυγοποιηθεί, των οποίων
οι περιουσίες έχουν σφετεριστεί από την
κατοχική Τουρκία, θα μπορεί να ελπίζει κανένας ότι ένα ανάλογο μόρφωμα, θα μπορεί να είναι βιώσιμο ή ανεκτό είτε από τα
Ηνωμένα Έθνη είτε από την ΕΕ υπάρχει»
είπε και προσέθεσε πως πρόκειται για «μια

αξίωση οποία είναι κάθετα αντίθετη και με
τις θέσεις της ΕΕ».
Επίσης ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι «συμφωνήσαμε να ενταθούν
οι προσπάθειες ώστε το συντομότερο να
δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες που
θα επιτρέψουν στον ΓΓ να προχωρήσει στη
σύγκληση μιας νέας συνόδου για το Κυπριακό με ουσιαστικό διάλογο , με δημιουργικό
διάλογο έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια
βιώσιμη λειτουργική λύση η οποία θα επιτρέψει επιτέλους να συμβιώσουμε ειρηνικά
με τους συμπατριώτες μας πέρα και μακριά
από εγγυήσεις ή εξαρτήσεις σαν αποτέλεσμα των εγγυήσεων της παρουσίας κατοχικών στρατευμάτων».
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Οργή στην αντιπολίτευση
για τα ψίχουλα Μητσοτάκη
στους εργαζόμενους
Με τυμπανοκρουσίες ανακοίνωσε την πενιχρή αύξηση στον κατώτατο μισθό ο πρωθυπουργός, συγκεντρώνοντας, όμως τα βέλη
της αντιπολίτευσης για τις εξαγγελίες.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε σε μήνυμά του ότι «ο κ. Μητσοτάκης
αφού νομιμοποίησε την απλήρωτη εργασία και οδήγησε σε τεράστιες αυξήσεις σε
βασικά αγαθά όπως τρόφιμα και ρεύμα,
σήμερα ανακοίνωσε μια συμβολική -όπως
είπε- αύξηση στον κατώτατο μισθό. Τα 52
λεπτά που δίνει την ημέρα είναι προσβολή
και κοροϊδία για τους εργαζομένους».
Συνεχίζοντας, ο Ν. Ηλιόπουλος υποστηρίζει
ότι «ο κατώτατος μισθός θα έπρεπε ήδη να
είναι στα 751 και σήμερα να συζητάμε την
αύξηση του στα 800 ευρώ, όπως έχει δεσμευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ».
«Ο κ. Μητσοτάκης όμως τις πραγματικές
αυξήσεις τις κρατάει για τα golden boys
που προσλαμβάνει και στα οποία μπορεί
να δίνει μισθό ακόμα και 300.000 το χρόνο»
αναφέρει και καταλήγει: «Κέρδη για τους λίγους και ζημιές για την κοινωνία, αυτή είναι
η πολιτική του».
«Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από την
Ν.Δ.»
Σε υψηλούς τόνους και η αντίδραση του Κινήματος Αλλαγής, το οποίο κάνει λόγο για
εμπαιγμό των εργαζομένων «την ώρα μάλιστα που η "ακρίβεια" στην αγορά δεν είναι
καθόλου «συμβολική» και πλήττει και πάλι
το εισόδημα των νοικοκυριών».
«Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από την
ΝΔ. Συνεχίζει να προωθεί το βαθιά συντηρητικό εργασιακό της «όραμα» για την φθηνή και απαξιωμένη εργασία, με τους εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα και συμβάσεις»
τονίζει το κόμμα και συμπληρώνει «υπενθυμίζουμε ότι η ΓΣΕΕ πρότεινε (μετά την 2ετή
καθήλωση του κατώτατου μισθού) την άμεση αύξηση του στα 751 ευρώ. Πρόταση που
απαράδεκτα αγνόησε ο κ. Μητσοτάκης. Το
Κίνημα Αλλαγής συνεχίζει να διεκδικεί τον
δικό του «δρόμο». Αλλαγή του νόμου και
καθορισμό του κατώτατου μισθού από την
ελεύθερη διαπραγμάτευση των κοινωνικών
εταίρων με την Εθνική Γενική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας. Ώστε να εξασφαλίζεται
διαχρονικά, ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές του».
Αύξηση – παρωδία
Η αύξηση-παρωδία του κατώτατου μισθού
αποτελεί «πάγωμα» -για έναν ακόμη χρόνο- στα άθλια επίπεδα, που τον κατέβασαν
με κυβερνητική απόφαση εδώ και μία δεκαετία, καταργώντας την Εθνική Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας. Η ανακοίνωση της κυβέρνησης συνιστά πρόκληση προς τους εργαζόμενους, αφού κι αυτά τα ψίχουλα έχουν
εξανεμιστεί και με το παραπάνω από την
ακρίβεια και τις ανατιμήσεις σε είδη λαϊκής
κατανάλωσης, αλλά και από τον πρόσφατο
αντεργατικό νόμο της κυβέρνησης, που κάνει τους εργαζόμενους ακόμα πιο "φτηνούς"
και "ευέλικτους"» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του.
«Με ευθύνη των κυβερνήσεων της ΝΔ,
του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ο κατώτατος
μισθός δεν καθορίζεται από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις των εργαζομένων,
αλλά από τον εκάστοτε υπουργό Εργασίας, με βάση τις λεγόμενες αντοχές της οικονομίας, δηλαδή την ανταγωνιστικότητα
και την κερδοφορία του κεφαλαίου και με

στημένους "κοινωνικούς διαλόγους"» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και τονίζει
καταλήγοντας:
«Εδώ και τώρα να επαναφέρουν τον κατώτερο μισθό στο ύψος από το οποίο τον
"κούρεψαν", στα 751 ευρώ ως βάση για
αυξήσεις. Να καταργήσουν τον νόμο Βρούτση-Αχτσιόγλου, τον οποίο ψήφισαν και
εφάρμοσαν από κοινού ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ και
καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις
για τον βασικό μισθό και τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας».
Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση λειτουργεί
με το βλέμμα στις επόμενες εκλογές
«Φιλοδωρήματα», χαρακτηρίζει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, την εξαγγελία
του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη συνεδρίαση, του Υπουργικού
Συμβουλίου.
«Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες την αύξηση κατά 2% του κατώτατου μισθού», αναφέρει η Ελληνική Λύση
και τονίζει:
«Την ώρα που το εμπορικό ισοζύγιο συνεχίζει να καταρρέει, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου βρίσκονται στο ναδίρ, η κυβέρνηση
νομίζει ότι με “φιλοδωρήματα” θα εξαπατήσει τους Έλληνες.
Μία κυβέρνηση που λειτουργεί με το βλέμμα στις επόμενες εκλογές και όχι στις επόμενες γενιές, επιχειρώντας να υφαρπάξει
την ψήφο των Ελλήνων με “ψίχουλα”, είναι
μία επικίνδυνη κυβέρνηση».
Εμπαιγμός και κοροϊδία, λέει το ΜέΡΑ25
Τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στηλίτευσε με αιχμηρή ανακοίνωση και το
ΜέΡΑ25 σημειώνοντας:
Εμπαιγμό και κοροϊδία συνιστά η αύξηση
του κατώτατου μισθού κατά 2%, δηλαδή
13 ευρώ προ φόρων το μήνα και περίπου
μισό ευρώ τη μέρα, τη στιγμή που οι τιμές
ευρύτερα έχουν πάρει την ανιούσα με μία
παντελώς απούσα πολιτεία και επιτροπή
ανταγωνισμού. Και τη στιγμή που τα νέα
χρέη που έχουν συσσωρεύσει στις πλάτες
τους οι πολίτες, ξεπερνούν τα 40 δις μες την
πανδημία.
Ευτυχώς τουλάχιστον που ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως μπορείς να χαρακτηρίσεις τη συγκεκριμένη αύξηση ακόμα και
«συμβολική», ενώ δεν παρέλειψε να διευκρινίσει πως δεν πρόκειται για κάλυψη των
αναγκών των εργαζομένων. Βεβαίως είναι
δεδομένο, πως ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει
σκοπό να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες, όταν
είναι στοχοπροσηλωμένος στην κάλυψη
των προνομίων της ολιγαρχίας.
Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι όμως
που έχουν ανάγκη από έναν αξιοπρεπή μισθό, από συλλογικές συμβάσεις και πραγματικά κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα, γνωρίζουν ότι ο δρόμος της διεκδίκησης
τους δεν θα περάσει από το Υπουργικό
Συμβούλιο της Μητσοτάκης Α.Ε. που
απλώς τροχοδρομεί τα συμφέροντα της
ολιγαρχίας, αλλά μέσα από τα σωματεία, τα
κινήματα και την ίδια την κοινωνία.

Αλλάζει ο ποινικός Κώδικας
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Με τις νέες τροποποιήσεις αυστηροποιούνται τα βαριά ιδιαζόντως
ειδεχθή εγκλήματα, τα σεξουαλικά
εγκλήματα και τα εγκλήματα κατά
των ανηλίκων και έμφυλης βίας και
παράλληλα, αυξάνεται ο χρόνος
της υφ΄ όρων απόλυσης των βαρυποινιτών και ισοβιτών.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση
του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι
τροπολογίες στους δύο Κώδικες
που πρότεινε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας και
ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο θα τεθούν άμεσα σε δημόσια διαβούλευση.
Με τις τροπολογίες, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, επιδιώκεται η ενίσχυση
του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών
και η προστασία του κοινωνικού συνόλου
από την εγκληματικότητα, η ενδυνάμωση
της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την
Πολιτεία και τη Δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα, επιδιώκεται η προστασία των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων, όπως ανηλίκων, πολιτών τρίτων χωρών, θυμάτων σεξουαλικής
κακοποίησης και εκμετάλλευσης, trafficking,
κ.ά.
Επίσης, αντιμετωπίζεται το νομοθετικό κενό
που προκάλεσε η κατάργηση ή η υποβάθμιση μείζονος ποινικής απαξίας αδικημάτων,
μετά την ισχύ των νέων Κωδίκων, ενώ την
ίδια στιγμή, εναρμονίζονται οι διατάξεις του
Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία,
αναφορικά με τα δικαιώματα προστασίας
των ανηλίκων και ενηλίκων θυμάτων.
Οι τροποποιήσεις σε τέσσερις βασικούς
άξονες, που είναι:
•
Πρώτον, στην αυστηροποίηση
του πλαισίου των ποινών για συγκεκριμένα
εγκλήματα ιδιαίτερης ποινικής απαξίας,
•
Δεύτερον, στην αυστηροποίηση της απόλυσης των καταδίκων υπό όρο
όπως και της άρσης της απόλυσης εγκληματιών που τελούν κατ’ επανάληψη σοβαρά κακουργήματα,
•
Τρίτον, στην επαναφορά και διεύρυνση του αξιοποίνου στα κοινώς επικίνδυνα αδικήματα όπως εμπρησμό, έκρηξη,
πλημμύρα κ.λπ., στα αδικήματα σχετικά με
την υιοθεσία και στην αναδιαμόρφωση του
πλαισίου των ποινών για τα αδικήματα της
κλοπής και της υπεξαίρεσης (στην πλημμεληματική τους μορφή), και
•
Τέταρτον, στην κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα διεξαγωγή της ανάκρισης και
την εισαγωγή στο ακροατήριο υποθέσεων
εξαιρετικής φύσης ή επί κακουργημάτων
που αφορούν εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Οι τροπολογίες προβλέπουν, μεταξύ
άλλων:
- Για τα αδικήματα της εσχάτης προδοσίας,
της ανθρωποκτονίας, του ομαδικού βιασμού και του βιασμού σε βάρος ανηλίκου
και της θανατηφόρας ληστείας, προβλέπεται μόνο η ποινή της ισοβίου καθείρξεως.
- Η παραγραφή για τα εγκλήματα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας όταν αυτά τελούνται
σε βάρος ανηλίκου θα αρχίζει από την ενηλικίωσή του και για ένα έτος, εφόσον η πράξη είναι πλημμέλημα και για τρία έτη εφόσον
η πράξη είναι κακούργημα.
- Το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και η προσβολή της γενετήσιας ευπρέπειας για τους ανηλίκους θα

διώκεται πλέον αυτεπαγγέλτως.
- Η προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, όταν τελείται σε χώρο εργασίας, κ.λπ.
τιμωρείται πλέον μόνο με φυλάκιση (καταργήθηκε η δυνατότητα της εναλλακτικής
καταδίκης με χρηματική ποινή) και διώκεται
αυτεπάγγελτα.
- Το αδίκημα της αιμομιξίας επανέρχεται
στην κακουργηματική μορφή του, από
πλημμέλημα που ήταν.
- Το αδίκημα των γενετήσιων πράξεων με
ανηλίκους ή ενώπιον τους, τιμωρείται πλέον
μόνο ως κακούργημα.
- Η παλαιά διάταξη του άρθρου 310 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα για τη βαριά
σωματική βλάβη επαναφέρεται.
- Αυστηροποιείται η διάταξη για τη σωματική βλάβη από αμέλεια και προστίθεται νέα
διάταξη σύμφωνα με την οποία συνιστά επιβαρυντική περίσταση η τέλεση σωματικής
βλάβης σε βάρος υπαλλήλου κατά την εκτέλεση της εργασίας.
- Επαναφέρεται η διάταξη για την απρόσφορη απόπειρα, η οποία είχε καταργηθεί
με την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα τον Ιούνιο του 2019.
Υφ΄ όρων απόλυση από τις φυλακές
Σε περίπτωση πρόσκαιρης κάθειρξης για
τα εγκλήματα του νόμου περί ναρκωτικών
(διακεκριμένη μορφή), συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τέλεση τρομοκρατικών
πράξεων, εσχάτη προδοσία, ανθρωποκτονία, ληστεία, εκβίαση, βιασμό και όλα κατά
της γενετήσιας ελευθερίας εγκλήματα, δίνεται η δυνατότητα για απόλυση υπό όρο
μόνο αν έχουν εκτιθεί με ευεργετικό υπολογισμό τα 4/5 της ποινής.
Την ίδια στιγμή για τα παραπάνω εγκλήματα, για τις περιπτώσεις καταδίκης σε ισόβια
κάθειρξη, το κατώτατο όριο παραμονής στις
φυλακές του καταδίκου αυξάνεται από τα 16
χρόνια (πραγματικής έκτισης) που ισχύει
σήμερα στα 18 χρόνια.
Ακόμη, απαγορεύεται η απόλυση με τον
όρο της κατ’ οίκον έκτισης της ποινής με
βραχιολάκι (ηλεκτρονική επιτήρηση) σε μείζονος ποινικής απαξίας αδικήματα, όπως
είναι ναρκωτικά, ανθρωποκτονία, ληστεία,
εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας,
κ.λπ.
Επίσης, σύμφωνα με τις προτεινόμενες
ρυθμίσεις διευρύνεται το αξιόποινο για τις
παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία, ενώ
τιμωρείται τόσο εκείνος που δίνει το παιδί
του σε υιοθεσία, όσο εκείνος που υιοθετεί
και εκείνος που μεσολαβεί στην υιοθεσία
αποκομίζοντας ο ίδιος ή προσπορίζοντας
σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος.
Τέλος, αυστηροποιείται το πλαίσιο των
ποινών στα αδικήματα της κλοπής και της
υπεξαίρεσης (στην πλημμεληματική τους
μορφή), όπως αυστηροποιούνται οι διατάξεις για τα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα,
δηλαδή για τον εμπρησμό, τον εμπρησμό
δασών, την πλημμύρα, την έκρηξη κ.λπ.
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More than 80 per cent of Toronto
adults have now received at least
their first shot of COVID-19 vaccine
The City of Toronto continues to work with
all Team Toronto partners to make getting
vaccinated against COVID-19 as easy as
possible.
To date, more than 80 per cent of Toronto
adults have received their first shot of
COVID-19 vaccine and almost 70 per cent
are fully vaccinated.
The Home Stretch Vaccine Push to get
people vaccinated brings pop-up clinics
into neighbourhoods with lower vaccination
coverage to connect with residents on the
ground, in their communities, and help
remove barriers to accessing vaccines.
Over the weekend, the #VaxTheNorth
clinic in Mel Lastman Square, part of the
City and Team Toronto’s Home Stretch
Vaccine Push, successfully administered
3,106 vaccine doses. This includes 674
first doses – approximately 22 per cent,
which is higher than the current first dose
average at City-run clinics. Forty per cent of
those vaccinated were between the ages of
25 and 44, a key group that this clinic was
working to reach.
Currently, all City-run clinics administer
both Moderna and Pfizer vaccines, as
supply permits. Starting today, first dose
vaccinations at City-operated clinics are
by walk-in only. All nine City-run clinics are
offering walk-in vaccinations for anyone age
12 and older needing a first or second dose
of COVID-19 vaccine every day from noon
to 7 p.m. For more details, please visit the
COVID-19: How to Get Vaccinated page.
There are more than 44,000 appointments
available at City-run clinics this week.
People wishing to book a first or second
dose appointment can do so through the
provincial booking system: covid-19.ontario.

ca/book-vaccine/ . Anyone taking advantage
of the walk-in option to accelerate their
second dose should cancel any existing
second dose appointment, whether at a
City-run or partner clinic.
Toronto Public Health is reporting 134
new cases of COVID-19 in Toronto during
the last three days. Since the start of
the pandemic there have been a total of
170,599 cases of COVID-19. There are 26
people hospitalized. To date, there have
been 3,601 COVID-19 deaths in Toronto. In
total, 166,632 people have recovered. Case
status data can be found on Toronto Public
Health’s reporting dashboard.
Toronto is now Step Three of the Province of
Ontario’s Roadmap to Reopen. As the city
progresses through the provincial reopening
framework, all people are reminded to
continue following public health advice,
including practising physical distancing and
wearing a mask when physical distancing
is not possible. All residents should review
the City’s COVID-19: Read the Reopening
Guide for Toronto Residents for what is
permitted under provincial regulations and
City bylaws.

Canada supports rapid
housing in Toronto
Every Canadian deserves a safe and
affordable place to call home. However,
the COVID-19 pandemic has increased the
need for affordable housing and led to rising
levels of homelessness. The Government of
Canada created a national strategy to build
hundreds of thousands of units and provide
affordable housing to people across the
country. By continuing to make investments
in affordable housing, the government is
building stronger communities, creating

jobs, and growing our middle class,
while fighting homelessness and helping
vulnerable Canadians.
The Honourable Ahmed Hussen, Minister of
Families, Children and Social Development
and Minister Responsible for Canada
Mortgage and Housing Corporation
(CMHC), Jean Yip, Member of Parliament for
Scarborough – Agincourt, John Tory, Mayor
of The City of Toronto, and Ana Bailão,
Deputy Mayor of Toronto, today announced

Toronto installing centreline
speedbumps at select intersections
to cut down on collisions
Toronto is installing centreline speed bumps
at select intersections as it aims to cut down
on collisions that result from drivers making
high-speed left turns.
The new pilot project is part of the city’s
Vision Zero road safety plan.
The city says that the rubber speed bumps
are being installed at eight intersections with
the goal of encouraging drivers “to approach
the crosswalk at a sharper angle instead
of cutting across intersections diagonally,”
thereby resulting in reduced speeds.
“We are continuing to make progress in
expanding our Vision Zero toolbox by
adding proactive and targeted solutions with
the purpose of eliminating traffic-related
serious injuries and fatalities. The Left-Turn
Calming Pilot is one of these solutions that
I’m confident will ultimately protect people
walking and cycling by making them more
visible to turning vehicles,” Mayor John
Tory said in a press release. “I look forward
to seeing the results of this pilot so we
can determine if this measure should be
expanded to other locations across the city."
City officials say that left turns at signalized
intersections account for 18 per cent of all
fatal collisions involving pedestrians and
cyclists and eight per cent of all collisions
that result in serious injury to pedestrians
and cyclists.
The locations for the new centreline speed
bumps have been chosen based on collision
$132.2 million to create at least 233 new
affordable homes for individuals and
families in Toronto through the Cities Stream
under the expanded Rapid Housing Initiative
(RHI). These homes will support Canadians
who are in uncertain housing situations,
experiencing or at risk of homelessness, or
living in temporary shelters because of the
pandemic.
This is in addition to the Government of
Canada’s previous investment of $238
million through the first phase of the Rapid
Housing Initiative to support the creation of
661 new supportive homes in Toronto.
In its initial round, with funding of $1
billion announced in October 2020, the
RHI exceeded its original target of 3,000
permanent affordable housing units and
achieved 4,700 units nationally. Due to this
success, an additional $1.5 billion for the
Rapid Housing Initiative (RHI) was recently
announced to create 4,500 new units of
permanent affordable housing across

history and severity.
Two were installed in July and the remaining
ones will be installed by the end of August.
Here is the full list:
•
Eglinton Avenue East and
Brimley Road (Scarborough Centre/
Scarborough Southwest);
•
Finch
Avenue
East
and
Sandhurst Circle, east intersection
(Scarborough North);
•
Sheppard Avenue East and
Kennedy Road (Scarborough-Agincourt);
•
Victoria Park Avenue and
Sheppard Avenue East (ScarboroughAgincourt/Don Valley North);
•
Victoria Park Avenue and
Lawrence Avenue East (Scarborough
Centre/Don Valley East);
•
Lawrence Avenue East and
Curlew Drive (Don Valley East);
•
Don Mills Road and Steeles Ave
East (Don Valley North); and
•
Mount Pleasant Road and
Merton Street (Don Valley West/TorontoSt. Paul's)

the country. Thanks to this expansion,
this initiative will now create over 9,200
affordable homes for the most vulnerable
Canadians across the country.
This new investment will create thousands
of good jobs in the housing and construction
sector, grow the middle class, and build
back stronger communities, while getting
us closer to our goal of eliminating chronic
homelessness in Canada.

Κ Α Ν Α Δ Ι Κ Η Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

30 Ιουλίου, 2021 | Ελληνικός Tύπος

Mary Simon named as Canada's
first Indigenous Governor General
Inuk leader Mary Simon will be Canada's
30th Governor General, Prime Minister
Justin Trudeau announced Tuesday. She
is making history as the first Indigenous
person in this country to take on the role.
“Today, after 154 years, our country takes a
historic step. I cannot think of a better person
to meet the moment,” he said, adding that he
sees Simon’s new position as one in which

she “will help continue paving that path
ahead, and we will all be stronger for it.”
Queen Elizabeth II approved the
appointment, on Trudeau’s recommendation.
Simon is currently Canada’s Governor
General Designate and, once installed, will
out-rank Trudeau in holding the secondhighest federal office in Canada after the
Queen.

City of Toronto announces new
partnership with Canada Basketball
Mayor John Tory was joined by Councillor
Paul Ainslie (Scarborough-Guildwood)
and Glen Grunwald, President & CEO of
Canada Basketball, at Scarborough Village
Community Centre to unveil a new outdoor
pop-up basketball court. Raptors Superfan
and Canada Basketball Global Community
Ambassador Nav Bhatia was also present
and participated in a ceremonial tip-off with
youth Scarborough players.
The Canada Basketball Foundation and
Senior Women’s National Team are giving
back to the City of Toronto by creating an
outdoor pop-up court which aims to provide
local youth a basketball ‘hub’ where they can
show their love for the sport of basketball.
The City of Toronto and Canada Basketball
hope this court, among other initiatives, will

offer youth an exciting and safe space to
return to sport after what has been a long
pause for recreational sport due to the
COVID-19 pandemic.
Following the lead of its partner – the
Toronto Raptors – Canada Basketball will be
making investments in court infrastructure in
Toronto and across Canada in the coming
years. In consultation with the City of
Toronto, a space in the parking lot of the
Scarborough Village Community Centre
was identified as an available location for the
Foundation to create an outdoor basketball
court and play space for the Scarborough/
Guildwood community. The City has
provided barricades on loan to create a
secured space for children and youth from
the community to play safely.

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

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

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211
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City of Toronto marks the completion of
the Union Station Revitalization Project
and opening of the new Bay Concourse
Mayor John Tory, along with James Maloney,
Member of Parliament for EtobicokeLakeshore, Government of Canada; The
Honourable Stan Cho, Associate Ontario
Minister of Transportation (Transit-Oriented
Communities); and Phil Verster, President
& Chief Executive Officer of Metrolinx,
reopened the revitalized Bay Concourse at
Union Station, marking the completion of the
Union Station Revitalization Project (USRP).
Union Station is now enhanced as a
landmark destination of the highest design
quality. Not only is the station the Greater
Toronto Area’s (GTA) transit nucleus, it is
also a cherished community space and a
budding retail hub featuring a diverse mix
of vendors. It is a place where commuters
and tourists can choose to hang out,
admire grand architecture, shop at bestin-class retail and dine at a wide selection
of food establishments. Visitors can also
enjoy unique programming throughout the
year, including an annual summer market,
and many art and culture installations and
performances, making Union Station an
experience unlike any other.
The $824 million Union Station Revitalization
Project is a major investment in critical
transit infrastructure includes:
•
more than triple the original size of
GO Concourse space for commuters
•
an addition of approximately
14,900 square metres (160,000 square feet)
of new retail space
•
a new food court under the York
Concourse
•
a revitalized VIA Concourse and
Panorama Lounge
•
installation of the Front Street, York
Street and Bay Street glass moat covers
•
expanded PATH access
•
two new bike parking stations
•
restored and preserved heritage
elements throughout the station
Throughout its transformation, Union
Station continued to operate as Canada’s
busiest transportation hub, serving more
than 300,000 visitors per day pre-pandemic.
Over the course of the project, the USRP
created thousands of jobs and significantly
contributed to the GTA’s economy.

Minor updates and cosmetic work will
continue until the end of July 2021, at which
point the project will conclude. This minor
work will not impact customers and patrons
visiting Union Station.
At approximately 5,600 square metres
(more than 60,000 square feet), the new and
transformed Bay Concourse is more than 50
per cent larger compared to the original. In
addition to providing more space, it offers
services and amenities similar to the York
Concourse for GO customers, including
more PRESTO and ticket vending machines
and more departure boards. Further, it
provides additional access to all platforms,
making travel on GO trains even more
convenient, safe and comfortable.
The Bay Concourse connects to the Bay
retail area, which offers more than 3,300
square metres (36,000 square feet) of
additional retail space, and seamlessly
connects to the TTC, the Union Food Court
and the future Fresh Market. Osmington,
the head lessee at Union Station, will open
the remaining retail units in the station on a
rolling basis throughout 2022, including the
Fresh Market and TD Bank retail branch.
Union Station, which first opened to public in
1927, features Beaux-Art style architecture
and is a federally designated National
Historic Site protected under a Heritage
Easement Agreement. The City of Toronto
purchased Union Station in 2000 from the
Toronto Terminals Railway Company Limited
and has since performed many upgrades
to meet the demands of patrons for years
to come. The USRP is a City of Toronto
initiative supported by investments from the
Government of Canada, the Government of
Ontario and VIA Rail.
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Ούτε ο Ερντογάν ούτε η
Μέρκελ έχουν όρια
Το μόνο που δεν έχουμε
την πολυτέλεια να κάνουμε
σήμερα είναι να εφησυχάζουμε, να επαναπαυόμαστε στις δηλώσεις υποστήριξης, που εξασφαλίζουμε
για τα όσα διαδραματίζοΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ νται στην περίκλειστη περιοχή της κατεχόμενης Αμμοχώστου από τους Τούρκους. Δεν αρκούν
οι δηλώσεις και οι διακηρύξεις καθώς ναι
μεν είναι σημαντικές, διαμορφώνουν ένα
καλό κλίμα για εμάς, ωστόσο, δεν μπορούν
να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Επί της ουσίας, δεν μπορούν να ανατρέψουν τα νέα
τετελεσμένα. Δεν μπορούν να άρουν την
απόφαση της κατοχικής δύναμης. Γι’ αυτό
και θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή
μας στο διά ταύτα. Δηλαδή στα μέτρα που
θα πρέπει να ληφθούν ώστε η Τουρκία να
αναγκασθεί να αναθεωρήσει την απόφαση
της. Καθόλου εύκολο το εγχείρημα. Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, που
θα έπρεπε να ήταν δικό μας γήπεδο όχι
της Άγκυρας, υπάρχουν εταίροι μας, όπως
η Γερμανία, που δεν συζητούν ποσώς το
θέμα των μέτρων. Θεωρούν πως θα πρέπει
να είμαστε ευχαριστημένοι και μια διακηρυκτικού χαρακτήρα υποστήριξη,
αφήνοντας -για μια ακόμη φορά- για το μέλλον τις όποιες δράσεις. Το Βερολίνο σαφώς
και έχει συμφέροντα με την Τουρκία και γι’
αυτό και έχει αναλάβει να προστατεύσει
την κατοχική δύναμη, αλλά θα πρέπει να
μπαίνουν και όρια. Για την κ. Μέρκελ, πάντως, όρια είναι εκείνα που εξυπηρετούν τα
πιο ακραία συμφέροντα της χώρας της και
μόνο.
Για να έχουν σημασία οι όποιες δηλώσεις
στήριξης και συμπαράστασης θα πρέπει
να συνοδεύονται με αποφάσεις, οι οποίες
επί της ουσίας θα προκαλούν κόστος στην
κατοχική Τουρκία. Εργαλεία υπάρχουν και
είναι οικονομικού χαρακτήρα. Θα επαναλάβουμε πως στην Ε.Ε. υπάρχει προηγούμενο, το οποίο εφαρμόζεται κατά το δοκούν,
όπως είναι οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, της Βενεζουέλας.
Γιατί δεν ισχύουν αυτά και για την Τουρκία;
Μπορεί να μην πολύ-νοιάζει τους Γερμανούς πως με την πολιτική του κατευνασμού

αποθρασύνεται η κατοχική δύναμη, αλλά
κάποια στιγμή θα βρεθούν ενώπιον γεγονότων, που θα έχουν και οι ίδιοι κόστος. Κι
αυτό γιατί ο Ερντογάν απέδειξε πως δεν
έχει όρια, μέτρο, στις επιδιώξεις του.
Στην Άγκυρα έχουν συνηθίσει με τον τρόπο
με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν. Προφανώς και επαναπαύονται και θεωρούν ότι
το μόνο που μπορούν να πάθουν είναι να
εκδοθεί μια καταδικαστική δήλωση. Μια δήλωση, που εάν τους ενοχλεί, μπορούν να
κλείσουν τα αυτιά τους και να συνεχίσουν
ανενόχλητα τις επεκτατικές τους ενέργειες
στην κατεχόμενη Κύπρο. Μια δήλωση για
την οποία, μάλιστα, θα αντιδράσουν -όπως
συνηθίζουν- σφόδρα, θα φωνάξουν και στο
τέλος θα ζητήσουν και ανταλλάγματα.
Γνωρίζουν στην Άγκυρα ότι μπορούν να
επενδύουν σε φίλους τους για να μην έχουν
κόστος. Αυτό, όμως, μπορεί να ανατραπεί,
φθάνει να οικοδομηθούν καλές συμμαχίες
και υπάρξει από πλευράς της Λευκωσίας
αποφασιστικότητα για να πάρει τις διεκδικήσεις μέχρι τέλους. Γνωρίζοντας ότι μπορεί να πιεστεί ακόμη και να έχει κόστος. Δεν
υπάρχει, στο σημείο που φθάσαμε, άλλη
επιλογή.
Είναι σαφές πως η ατζέντα του υπουργείου Εξωτερικών κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, για να υπάρξουν μέτρα . Όπως
και στο Συμβούλιο Ασφαλείας έτσι και στην
Ε.Ε. βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα τείχος, που δημιουργούν οι συνήθεις ύποπτοι,
ακόμη και για τα αυτονόητα. Γι αυτό και η
προσπάθεια είναι συνεχής και επιτυχής θα
είναι μόνο εάν διασφαλιστεί μια αποτελεσματική τοποθέτηση από μέρους της Ε.Ε.
Και τέτοια θα είναι εάν μπορεί- διά των μέτρων- να ανατρέψει τα κατοχικά δεδομένα.
Η χθεσινή τοποθέτηση Μπορέλ εκ μέρους
της Ε.Ε. είναι καλή δεν φτάνει όμως στο διά
ταύτα. Το αφήνει να αιωρείται.
Έχουμε συνηθίσει να αναμένουμε μόνο από
τους τρίτους βοήθεια. Και μερικές φορές
τους κατηγορούμε που δεν είναι τόσο υποστηρικτικοί. Αυτό που προέχει είναι όπως
το βάρος να το σηκώσουμε πρωτίστως μόνοι μας, για να έχουμε στη συνέχεια στήριξη. Είναι σαφές πως δεν μπορεί να υπάρχει
αλληλεγγύη σε ανύπαρκτους αγώνες.

ΠτΔ στο Euronews: Ανοιχτό το
ενδεχόμενο άσκησης βέτο
Ανοιχτό άφησε ο Νίκος Αναστασιάδης το ενδεχόμενο άσκησης βέτο στη θετική ατζέντα
της Τουρκίας και την υιοθέτηση νέων κυρώσεων εναντίον της, σημειώνοντας ότι «και
στην Ευρώπη υπάρχουν, δυστυχώς, υπεράνω των αξιών τα συμφέροντα». Μιλώντας
στο euronews αμέσως μετά τη συνάντησή
του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο
Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν δίστασε να ασκήσει σκληρή κριτική τόσο στο
Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην Ειδική Αντιπρόσωπο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ
στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ. Όπως είπε
χαρακτηριστικά, οι ιδέες που θεωρούνται
τάχα γεφυρωτικές ικανοποιούν αυτό που
σταδιακά η Τουρκία επιδιώκει».

Αναφορικά με την πρόταση του γενικού
γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες για μία νέα άτυπη συνάντηση ανάμεσα στην ελληνοκυπριακή και την
τουρκοκυπριακή πλευρά, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι αυτό θα διαφανεί το Σεπτέμβριο
οπότε και θα συναντήσει τον κ. Γκουτέρες.
Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι «ο γενικός γραμματέας δεν θα πρέπει να ψάχνει για κοινό
έδαφος, γιατί υπάρχει ήδη και είναι τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών», στέλνοντας
το μήνυμα ότι μέχρι εκεί φτάνουν και οι όροι
εντολής του. Επιπλέον τόνισε πως ο ίδιος
είναι έτοιμος να ξεκινήσει έναν διάλογο από
εκεί που σταμάτησε στο Κραν Μοντανά το
2017.

Συμβούλιο Ευρώπης: Ζητά αντιστροφή
τουρκικών ενεργειών στα Βαρώσια
Το Συμβούλιο της Ευρώπης ζητά αντιστροφή των τουρκικών ενεργειών στα Βαρώσια
και ελπίζει σε επανέναρξη των συνομιλιών
για το Κυπριακό, εκφράζοντας παράλληλα
ετοιμότητα να υποστηρίξει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών προς τον σκοπό
αυτό.
Σε δήλωση που εξέδωσε την Τετάρτη, η Γενική Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Μαρία Πετσίνοβιτς Μπούριτς, εκφράζει
ανησυχία για τις ανακοινώσεις στις οποίες
προέβησαν ο Πρόεδρος της Τουρκίας και ο
Τ/κ ηγέτης στις 20 Ιουλίου.
«Τέτοια μονομερή δράση είναι λυπηρή,
καθώς έρχεται σε αντίθεση με τα σχετικά
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία αναγνωρίζονται πλήρως από το Συμβούλιο της
Ευρώπης. Ζητούμε την αντιστροφή αυτής
της απόφασης. Ο διάλογος μεταξύ των δύο
κοινοτήτων πρέπει να συνεχιστεί», λέει η κ.
Μπούριτς.

Η ΓΓ του ΣτΕ εκφράζει παράλληλα την ελπίδα ότι η προεδρική δήλωση του Συμβουλίου
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά
με τα Βαρώσια θα συμβάλει στην επανέναρξη των συνομιλιών. «Το Συμβούλιο της
Ευρώπης είναι έτοιμο να υποστηρίξει τις
προσπάθειες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών προς την κατεύθυνση αυτή. Τα
ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων
πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά με
βάση τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και
σύμφωνα με τις εγγυήσεις που παρέχει η
Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου», καταλήγει η κ. Μπουριτς.

Ψευδοκράτος: Δεν τίθεται
θέμα μεταβίβασης του
Βαρωσιού σε άλλη διοίκηση
Η «προεδρία» του ψευδοκράτους ισχυρίστηκε σε γραπτή δήλωση της ότι το άνοιγμα
του Βαρωσιού «είναι προς την κατεύθυνση
της προστασίας και της αποκατάστασης
δικαιωμάτων».  
Όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Γκιουνές», η
«προεδρία» αναφέρει ότι «δεν μπορεί να
τίθεται θέμα να μεταβιβαστεί σε οποιανδήποτε άλλη διοίκηση το κλειστό Βαρώσι, που
είναι έδαφος της τδβκ, το οποίο θα μετατραπεί σε μέρος της ζωής απαλλασσόμενο
από του να είναι αιχμάλωτο του κυπριακού
προβλήματος», σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
Αναφέροντας ότι έχουν δηλώσει τόσο στην
κοινή γνώμη όσο και στις ενδιαφερόμενες
πλευρές ότι στο πλαίσιο των εργασιών τους
στο Βαρώσι θα προστατεύσουν τα δικαιώματα των ιδιοκτητών, η «προεδρία» αναφέρει ότι μετά το άνοιγμα των δημοσίων χώρων, ένα μέρος του Βαρωσιού αφαιρέθηκε
από το καθεστώς της στρατιωτικής περιοχής με απόφαση του «υπουργικού συμβουλίου» και έγινε το πρώτο βήμα να αποκτήσει ζωή η περιοχή.  
Σημειώνοντας ότι στην περιοχή που άνοιξε
έχουν καταχωρηθεί 36 αιτήσεις στην Επιτροπή Ακίνητων Περιουσιών, η «προεδρία»
αναφέρει ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό
αυτών των αιτήσεων είναι η έκφραση της
βούλησης των παλιών ιδιοκτητών να αποκτήσουν δικαιώματα για τα ακίνητά τους.
Στη δήλωση αναφέρεται επίσης ότι με την
απόφαση του ψευδοκράτους, ελέχθη ότι η
Επιτροπή Ακίνητων Περιουσιών, «η οποία
αναγνωρίστηκε ως αποτελεσματικό ένδικο
μέσο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», θα μπορεί να
λαμβάνει αποφάσεις που θα αφορούν και
τις τρεις θεραπείες, δηλαδή την αποζημίωση, την ανταλλαγή και την επιστροφή.  Στην
δήλωση προβάλλεται επίσης ο ισχυρισμός

ότι με την πολιτική τους δεν εποφθαλμιούν
τα δικαιώματα κανενός, αλλά με το άνοιγμα του Βαρωσιού ακολουθείται μια πολιτική
προς την κατεύθυνση της επιστροφής των
δικαιωμάτων των ιδιοκτητών που περιμένουν τόσα χρόνια.  
Αναφερόμενη στις ενστάσεις εκ μέρους της
ελληνοκυπριακής ηγεσίας και άλλων πλευρών για το άνοιγμα του Βαρωσιού και στις
δηλώσεις για ανάκληση της απόφασης, η
ανακοίνωση υποστηρίζει ότι αυτές ισοδυναμούν με αντίθεση στο να πάρουν τα δικαιώματά τους οι παλιοί κάτοικοι της πόλης και
«είναι φανερό ότι αυτό σημαίνει διατήρηση
του στάτους κβο».  
Υποστηρίζοντας ότι το πιο πρόσφατο παράδειγμα των πιέσεων που ασκεί η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι οι δηλώσεις του
Επιτρόπου Αρμόδιου για την Εξωτερική
Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας της
ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, οι οποίες δείχνουν ότι η
ΕΕ κατέστη μέρος του Κυπριακού, δεν είναι
εποικοδομητική και δεν μπορεί να βλέπει
αντικειμενικά τα θέματα που αφορούν το
Κυπριακό.
Ισχυριζόμενη ότι οι δηλώσεις της ΕΕ αποτελούν επανάληψη της πολιτικής και των
δηλώσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς,
η «προεδρία» υποστήριξε ότι γι’ αυτούς δεν
έχουν καμία αξία τέτοιες δηλώσεις που συνεχώς παραγνωρίζουν την τουρκοκυπριακή
πλευρά.
Επαναλαμβάνοντας τη θέση τους, ότι δεν
έχουν θέση οι προσπάθειες επιβολής ορισμένων μοντέλων λύσης στην Κύπρο, η
«προεδρία» ανέφερε ότι η λύση θα προκύψει μόνο με κοινή συμφωνία των δύο
πλευρών και ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένης και της ΕΕ, πρέπει να τηρούν μιαν
στάση που προστατεύει αυτή την αρχή και
να προβαίνουν σε δηλώσεις προς αυτή την
κατεύθυνση
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Συμβούλιο Ασφαλείας: Yιοθέτησε
ομόφωνα το ψήφισμα για ΟΥΝΦΙΚΥΠ
Το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε ομόφωνα το ψήφισμα 2587 με το οποίο ανανεώνεται η θητεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ για ακόμη
έξι μήνες, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.
Σε δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους, μετά την υιοθέτηση του ψηφίσματος
2587, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου
στη Νέα Υόρκη, Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου,
ευχαρίστησε το Σ.Α., εκ μέρους της κυπριακής Κυβέρνησης, για την ανανέωση της
θητείας της δύναμης, για ακόμη έξι μήνες,
αλλά και το έργο που επιτέλεσαν. Ευχαρίστησε επίσης τον ΓΓ και τη Γραμματεία του
ΟΗΕ και όλες τις χώρες που συνεισφέρουν
στη Δύναμη, για την ομαλή ανανέωση της
εντολής.
«Η Κυβέρνησή μου θεωρεί ότι η παρουσία
της ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι αναντικατάστατη για
όσο παραμένει το στάτους κβο και το ένα
τρίτο της χώρας παραμένει υπό κατοχή,
μία κατάσταση που αποτελεί σοβαρή απειλεί στην ειρήνη και τη σταθερότητα», είπε
ο πρέσβης Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου, ο
οποίος λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Σ.Α. συναντήθηκε με τον προεδρεύοντας του Συμβουλίου και έδωσε τη
συναίνεση της Κυβέρνησης της Κυπριακής
Δημοκρατίας.  Ο Κύπριος μόνιμος αντιπρόσωπος είπε πως στα Βαρώσια «γίναμε
μάρτυρες μιας παραβίασης των ψηφισμάτων του Συμβουλίου» και οι εξελίξεις εκεί
δείχνουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει
επί τους εδάφους η ΟΥΝΦΙΚΥΠ.  «Καλωσορίζουμε την πρόσκληση του Σ.Α. σε σχέση
με την ελευθερία μετακίνησης της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στα Βαρώσια, κάτι που θα διευκολύνει

την επιτήρηση της συνεχιζόμενης σοβαρής
κατάστασης εκεί», είπε.  Ο κ. Χατζηχρυσάνθου σημείωσε ότι το ψήφισμα επαναβεβαιώνει το σθεναρό μήνυμα της προεδρικής
ανακοίνωσης της περασμένης εβδομάδας,
για τα σοβαρότατα και επικίνδυνα τετελεσμένα που δημιούργησε η κατοχική δύναμη
στην περιφραγμένη περιοχή των Βαρωσίων, στις 20 Ιουλίου και ζητά την αντιστροφή τους.  Σημείωσε ακόμη τη σημασία της
επαναβεβαίωσης για μια ακόμη φορά από
το Σ.Α. της μορφής της διευθέτησης που
επιδιώκουμε στην κυπριακή ειρηνευτική
διαδικασία, που είναι διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως
παρατίθεται από τα σχετικά ψηφίσματα του
Σ.Α.  «Παραμένουμε έτοιμοι να επαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις σ’ αυτή τη
βάση και παραμένουμε πεπεισμένοι ότι η
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία μπορεί να
απαντήσει στις ανησυχίες όλων των Κυπρίων σε μία επανενωμένη ανεξάρτητη Κύπρο
χωρίς εξωτερική παρεμβολή», συμπλήρωσε ο πρέσβης Ανδρέας Χατζηχρυσάνθου.

ΠτΔ: Αναμένουμε πιο αποφασιστική
στάση από διεθνή κοινότητα
Ελλάδα και Κύπρος αναμένουν από
την διεθνή και ευρωπαϊκή κοινότητα
την υιοθέτηση μιας πιο αποφασιστικής στάσης, η οποία θα καταστήσει
σαφές προς την Τουρκία πως δεν είναι
δυνατόν να συνεχίσει να δρα ανενόχλητη και χωρίς συνέπειες. Αυτό υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης,
μιλώντας στην 13η Γενική Συνέλευση
της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής
Ένωσης Ελληνισμού, η οποία διεξάγεται στην Αθήνα.
Ο κ. Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι
οι κινήσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο
Βαρώσι αποκαλύπτουν για ακόμη μία φορά
τις πραγματικές και διαχρονικές στοχεύσεις
της Τουρκίας, «οι οποίες δεν είναι άλλες
από την πλήρη κυριαρχία επί της Κύπρου,
είτε μέσω λύσης δύο κρατών είτε δημιουργίας ενός συνομοσπονδιακού μορφώματος
εις το οποίο η τουρκοκυπριακή συνιστώσα
πολιτεία, που τελεί υπό τον πλήρη έλεγχο
της Τουρκίας, θα έχει τον καθοριστικό ρόλο
στην διακυβέρνηση της χώρας».
«Ως αποτέλεσμα της νέας προκλητικής
τουρκικής απόφασης, Κύπρος και Ελλάδα, από κοινού ενεργούντες, αποταθήκαμε
σε κάθε ευρωπαϊκό και διεθνές φόρουμ,
με αποτέλεσμα την ομόφωνη και αυστηρή
καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ των εξαγγελιών της τουρκικής ηγεσίας
σχετικά με την κατεχόμενη πόλη», τόνισε ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η παρουσία
του στην Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού επιβεβαιώνει τους
άρρηκτους και αδελφικούς δεσμούς που
συνδέουν Ελλάδα και Κύπρο αλλά και τη
σύμπνοια και αποφασιστικότητα που διακρίνει τις δύο χώρες σχετικά με την υπεράσπιση των δίκαιο και κοινών στόχων του
Ελληνισμού.
«Οι εθνικές μας θέσεις δεν συνιστούν απειλή για οποιοδήποτε τρίτο κράτος, βασίζονται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου,
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
σχέσεων καλής γειτονίας, αποσκοπώντας
αποκλειστικά και μόνο στην εξυπηρέτηση
των στόχων της ειρήνης, της ασφάλειας,
της σταθερότητας και της ευημερίας για τις
χώρες μας και την ευρύτερη περιοχή», υπογράμμισε ο Νίκος Αναστασιάδης.

Κύπρος - Ελλάδα - Ιορδανία: Να
σταματήσουν οι μονομερείς
ενέργειες της Τουρκίας
Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Βασιλέας
του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας,
Abdullah Il ibn Al Hussein, και ο Πρόεδρος
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, συναντηθήκαμε στην Αθήνα,
στις 28 Ιουλίου 2021, για να ενισχύσουμε
την αποτελεσματική εταιρική σχέση στο
πλαίσιο του τριμερούς συντονιστικού μηχανισμού ανάμεσα στις τρεις χώρες, να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία και να προωθήσουμε τον συντονισμό στον πολιτικό, τον
οικονομικό και τον τομέα ασφάλειας, καθώς
και σε άλλα πεδία κοινού ενδιαφέροντος σε
μία εύθραυστη, μετά-Covid εποχή.
Oι Ηγέτες εξέφρασαν την κοινή τους επιθυμία να προωθήσουν και να στηρίξουν υπάρχουσες συνέργειες σε όλους τους οικονομικούς τομείς και ενθαρρύνουν ενεργά νέες
προσπάθειες, αξιοποιώντας τη δυναμική
του ψηφιακού μετασχηματισμού των χωρών για να υπερκεράσουν τις προκλήσεις
και τις δυσκολίες που προκάλεσαν οι περιορισμοί λόγω Covid.
Υπογράμμισαν, επίσης, τη σημασία της
γεωγραφικής εγγύτητας και της πλούσιας
πολιτιστικής κληρονομιάς μας, οι οποίες
προσφέρουν τεράστιο δυναμικό για τη βελτίωση της συνεργασίας σε καίριους τομείς
προτεραιότητας, που περιλαμβάνουν τον
πολιτισμό και την εκπαίδευση, το εμπόριο,
την επισιτιστική ασφάλεια, τον τουρισμό,
την ενέργεια, τη γεωργία, το νερό, το περιβάλλον, την υγειονομική περίθαλψη, τις
επενδύσεις και την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών. Συμφώνησαν να επανεκκινήσουν τομεακές συναντήσεις που
διακόπηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19,
για τον εντοπισμό συγκεκριμένων σχεδίων,
προσφέροντας στα έθνη τους άφθονες ευκαιρίες να επιτύχουν τριμερείς στόχους αξιοποιώντας τη στρατηγική εταιρική σχέση
μας.
Επιπλέον, οι Ηγέτες επανέλαβαν τη στήριξή
τους για μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη
επίλυση της ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης βάσει της λύσης των δύο κρατών,
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά
ψηφίσματα των ΗΕ, που διασφαλίζουν τη
δημιουργία ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου
παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της

4ης Ιουνίου 1967, με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του, ζώντας ειρηνικά δίπλα-δίπλα με το Ισραήλ, εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων.
Οι Ηγέτες συζήτησαν το Κυπριακό, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εξελίξεων
στα Βαρώσια, και την προεδρική δήλωση
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών. Τόνισαν τη στήριξη σε μια δίκαιη,
συνολική και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο. Τόνισαν
ότι όλα τα μονομερή μέτρα ή ενέργειες που
δεν συνάδουν με σχετικά ψηφίσματα των
Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο ή
υπονομεύουν τις προσπάθειες για ειρηνική
λύση μέσω διαπραγματεύσεων πρέπει να
σταματήσουν. Οι Ηγέτες υπογράμμισαν τη
σημασία του ρόλου της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο
(UNFICYP) στη διαφύλαξη της ειρήνης και
της σταθερότητας σύμφωνα με τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.
Τόνισαν, επίσης, ότι μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού δεν θα ωφελήσει μόνο
τον λαό της Κύπρου, αλλά, επίσης, θα συμβάλει σημαντικά στην ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής.
Οι Ηγέτες τόνισαν ότι μια ειρηνική, σταθερή και ευημερούσα Μεσόγειος αποτελεί
στρατηγική προτεραιότητα της περιοχής.
Κάλεσαν όλες τις χώρες της περιοχής να
σεβασθούν την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία που έχει κάθε
κράτος επί των θαλάσσιων ζωνών του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το Δίκαιο
της Θάλασσας. Για τον σκοπό αυτό, οι Ηγέτες τόνισαν τη σημασία της δέσμευσης σε
έναν εποικοδομητικό διάλογο και διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Στήριξη ΕΕ για λύση Κυπριακού
εξέφρασε η Φον Ντερ Λάιεν στον ΠτΔ
Τη στήριξη της ΕΕ σε λύση του Κυπριακού
στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του
ευρωπαϊκού κεκτημένου εξέφρασε την Τρίτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, στον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Προέδρου Αναστασιάδη στο Twitter, χθες συνομίλησε τηλεφωνικά με την κ. Φον Ντερ Λάιεν και είχαν
μια εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων,
μετά την ισχυρή δήλωση των 27 της ΕΕ για
τα Βαρώσια.
«Η κ. Φον Ντερ Λάιεν επανέλαβε τη στήριξη της ΕΕ για μια λύση του κυπριακού προβλήματος στη βάση των ψηφισμάτων του
ΟΗΕ, του ευρωπαϊκού κεκτημένου και του
συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων
Εθνών» αναφέρεται στην ανάρτηση του

Προέδρου Αναστασιάδη.
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την
Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, με δήλωση που εξέδωσε την Τρίτη εξ ονόματος
των 27 κρατών μελών, ζήτησε αντιστροφή
των τουρκικών ενεργειών στο Βαρώσι, οι
οποίες είναι αντίθετες στα ψηφίσματα του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Στη δήλωση επαναλαμβάνεται ότι «είναι
ζωτικής σημασίας η Τουρκία να δεσμευτεί
και να συνεισφέρει εποικοδομητικά στην
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για
μια συνολική διευθέτηση, σύμφωνα με τα
σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».
Καταλήγει δε ανακοινώνοντας ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών θα εξετάσουν τις ενέργειες
στην επόμενη συνεδρίασή τους.
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Γιάννης Αντετοκούμπο
Πρωταθλητής στο
Μπάσκετ και στη Ζωή.
γράφει ο Πλάτων Ρούτης

Τον Γιάννη Αντετοκούμπο δεν τον θαυμάζεις μόνο για τις πρωτοφανείς επιδώσεις
του στο μπάσκετ που τον καθιέρωσαν
πρωταθλητή του κόσμου. Κυρίως τον θαυμάζεις για το ήθος και τις αρχές του που τον
καθιέρωσαν πρωταθλητή της Ζωής.
Ο Γιάννης Αντετοκούμπο γεννήθηκε στην
Ελλάδα από γονείς που ήρθαν από την
Νιγηρία. Πουλούσε γυαλιά και CD για να
βοηθήσει την οικογένειά του, κυνηγήθηκε,
λοιδορήθηκε για το χρώμα του, χλευάστηκε
για το μπόι του• μέχρι που αγκάλιασε στα
χέρια του μια μπάλα μπάσκετ κι ήταν σαν
να αγκάλιαζε ολόκληρη την υδρόγειο.
Αν είχα μπροστά μου τον Γιάννη, αυτόν τον
26χρονο νέο θα τον κοίταζα στο γελαστό και
εκφραστικό του πρόσωπο και θα του έλεγα:
Γιάννη συγχαρητήρια είσαι ένας θαρραλέος
και ξεχωριστός νέος άντρας που ξεπέρασες
πολλές δυσκολίες στη ζωή σου και έφτασες
στο ψηλότερο βάθρο στο παγκόσμιο μπάσκετ. Ξεχωρίζεις για το ήθος και την ευγένεια σου όχι μόνο στο παρκέ του μπάσκετ
αλλά και έξω από αυτό, στη ίδια την ζωή.
Όπως καθόταν έτσι απέναντί μου ο Γιάννης
θα έφερνε πίσω στο μυαλό του μία πορεία
σκληρή που με την αγωνιστικότητα και την
επιμονή του τον έφτασε εκεί που είναι σήμερα και σαν να μίλαγε στον εαυτό του θα
μου έλεγε: «Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ
(μου λέει σαν να έκανε εξομολόγηση) για να
βοηθήσω την οικογένεια μου στον αγώνα
της επιβίωσης. Αυτή ήταν η πρόκληση που
αντιμετωπίζαμε όταν είμασταν παιδιά. Αλλά
ποτέ δεν φανταζόμουν στα 26 χρόνια μου
θα καθόμουν εδώ μπροστά σου και θα είχα
αυτά τα δύο βραβεία.» Πως αισθάνεσαι για
αυτή σου την επιτυχία Γιάννη; «Νιώθω υπέροχα. Όταν ήρθα στο ΝΒΑ ήμουν 18 ετών,
πίστευα στον εαυτό μου. Όταν στοχεύεις σε
κάτι, βρίσκεις τρόπο να τα καταφέρνεις και
τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Θέλω
να ευχαριστήσω την οικογένεια μου που
μου έδινε κίνητρο και με υποστήριζε.»
-Γιάννη θα πρέπει να το ξέρεις
ότι αποτελείς το παράδειγμα για πολλά
νέα παιδιά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά
και στον κόσμο για όλη την διαδρομή
σου και για το ήθος σου.
«Αυτή μου η επιτυχία (μου απαντά) πρέπει
να κάνει κάθε άνθρωπο και κάθε παιδί σε
όλο τον κόσμο να πιστεύει στα όνειρα του.
Άσχετα αν κάποιες φορές πέφτεις κάτω και
τα πράγματα δείχνουν να μην πάνε όπως
τα θέλεις, ότι η καριέρα σου δεν πάει καλά
εσύ πρέπει να πιστεύεις το όνειρο σου και
να συνεχίζεις να δουλεύεις. Πολλοί μου έλεγαν ότι δεν μπορώ να βάλω τις ελεύθερες

βολές όμως τα καταφέραμε και βγήκαμε
πρωταθλητές.»
-Γιάννη είσαι σε ένα ομαδικό
σπορ, πες μου για τους συμπαίχτες σου.
« Δουλέψαμε σκληρά σαν ομάδα (και τονίζει) Χωρίς τους συμπαίκτες μου δεν θα μπορούσα να πάρω το βραβείο. Μπορεί να είναι το δικό μου όνομα στο τρόπαιο, ωστόσο
θα μπορούσε να είναι το όνομα οποιουδήποτε συμπαίκτη μου σε αυτό το τρόπαιο. Η
άμυνα χτίζει εμπιστοσύνη και προσπάθεια.
Εκτιμώ όλα τα παιδιά της ομάδας. Θέλω να
ευχαριστήσω τους Μπακς, το ιατρικό επιτελείο, τους φιλάθλους μας που μας επιτρέπουν να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Όσο
για τη συνέχεια, (πρόσθεσε… ) μπορώ να
γίνω πολύ καλύτερος. Να κάνω περισσότερες τάπες. Όμως έχουμε την καλύτερη
αμυντική ομάδα στο ΝΒΑ. Η ομάδα είναι
καλύτερη στην άμυνα φέτος και έτσι και εγώ
έκανα την καλύτερη σεζόν μου στο συγκεκριμένο κομμάτι.»

Βλέπω αυτό το παιδί και σκέφτομαι: Ότι
ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν είναι μόνο ο
παγκόσμιος πρωταθλητής αλλά φέρνει στο
παρκέ του μπάσκετ κάτι διαφορετικό, φέρνει και μία παιδεία που έχει κληρονομήσει
από την οικογένεια του.
Έχει ζήσει την φτώχια τον ρατσισμό και την
καταφρόνια σε μία Ελλάδα που ακόμα δυστυχώς υπάρχουν αυτοί που ποτέ δεν δέχτηκαν τον Γιάννη και την οικογένεια του να
είναι οι ίδιοι σαν και αυτούς..
-Γιάννη ποιες είναι οι αναμνήσεις του από την εποχή που πήγαινες
για προπόνηση σε ένα γήπεδο στου Ζωγράφου από το σπίτι σου στα Σεπόλια;
«Κοίτα, (μου απαντά), ήταν τα χρόνια δύσκολα. Εγώ και ο αδελφός ο Θανάσης
πολλές φορές δεν είχαμε τα εισιτήρια να
πάρουμε το λεωφορείο και πηγαίναμε την
διαδρομή αυτή με τα πόδια. Κάτι φορές
πάλι που αργούσαμε στην προπόνηση
κοιμόμασταν στο γυμναστήριο δεν θέλαμε
από τον φόβο της νύχτας να κάνουμε αυτή
τη διαδρομή με τα πόδια.»
-Τι ήταν αυτό που σε φόβιζε
Γιάννη; τον ρωτώ:
«Φοβόμασταν μη μας επιτεθούν κάτι συμμορίες και μας χτυπήσουν. Αυτοί είχαν
σκοτώσει και μαύρους με το μίσος που είχαν για εμάς.» Ρατσιστικές εξτρεμιστικές

proutis0107@rogers.com

ομάδες έκαναν «περιπολίες» με μοτοσυκλέτες ή πεζή, φορώντας μαύρα ρούχα, οι
οποίες ενεργούσαν ως ομάδες αυτόκλητων
τιμωρών. Οι ομάδες αυτές επιτίθονταν σε
πρόσφυγες και μετανάστες στους δρόμους,
σε πλατείες και σε στάσεις μέσων μαζικής
μεταφοράς. Είναι γνωστές οι επιθέσεις της
δολοφονικής οργάνωση της Χρυσής Αυγής
που χτυπούσαν και σκότωσαν μετανάστες.
-Από μικρός ένιωσες τον ρατσισμό και τις διακρίσεις Γιάννη λόγω του
χρώματος σου.
«Ήταν συνηθισμένο εκείνο τον καιρό να μας
κολλάνε τις ταμπέλες «μαύρους, αραπάδες,
παράνομοι και βρώμικοι» Ποτέ δεν ήμουν
απολύτως σίγουρος για το τι σήμαιναν αυτές οι λέξεις, παρ' όλα αυτά ένιωθα το κεντρί τους. Πρωτογνώρισα αυτόν τον πόνο
μια μέρα καθώς έφευγα από το σχολείο με
τον αδελφό μου Βρεθήκαμε ξαφνικά περικυκλωμένοι από μια ομάδα παιδιών που μου
φώναζαν αυτά τα λόγια.»
-Υπάρχουν αυτοί οι ρατσιστές
που κρίνουν από το χρώμα του δέρματος τον άνθρωπο. Ακόμα και στην πόλη
που ζούσες Γιάννη στο Μιλγουόκι είδες
το άσχημο πρόσωπο του ρατσισμού με
την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ». Συμμετείχες σε διαδήλωση στο Μιλγουόκι,
ενώνοντας τη φωνή σου κατά του ρατσισμού, της καταστολής και της ωμής
αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ, φορώντας
μπλούζα που έγραφε «I can’t breathe»
(«δεν μπορώ να αναπνεύσω» – η φράση
που επανέλαβε 16 φορές ο Φλόιντ όταν
οι αστυνομικοί πατούσαν πάνω του)
μέχρι που του Φλόιντ δεν του είχε απομείνει αναπνοή και έσβησε κάτω από το
γόνατο του αστυνομικού.
«Δεν θα μπορούσα να μείνω έτσι ψυχρός
και ασυγκίνητος στο δράμα ενός συνανθρώπου μου ανεξάρτητα του χρώματος
του. Ήταν ένα ρατσιστικό έγκλημα».
-Γιάννη δεν ήσουν μόνος σε
αυτή τη διαδήλωση ενάντια στον ρατσισμό αλλά έφερες μαζί όλη την οικογένεια
σου.
«Ναι, διαδήλωσα μαζί με τα αδέρφια μου,
τον Θανάση και Αλέξανδρο, τη μητέρα
μας Βερόνικα, τη σύντροφό μου Μαράια Ρίντλσπριγκερ και το γιο μας, Λίαμ. Στο
πλευρό μας ήταν και αρκετοί παίκτες των
Μπακς, όπως οι Μπρουκ Λόπεζ, Φρανκ
Μέισον, Στέρλινγκ Μπράουν και Ντόντε Ντι
Βιντσέντζο».
-Γιάννη ο λόγος σου με το χωνί
στο χέρι συγκίνησε όλους σε αυτή την διαδήλωση, γιατί έχεις εσύ ο ίδιος και η οικογένεια σου νιώσει το ρατσιστικό μίσος
στην Ελλάδα τα χρόνια που μεγάλωνες

εκεί. Με το χωνί στο χέρι Γιάννη μίλησες
στον κόσμο και τους είπες.
«Δεν είναι μόνο η ομάδα των Μπακς εδώ.
Αυτή είναι η πόλη μας. Μας αφορά όλους.
Θέλουμε αλλαγή. Θέλουμε δικαιοσύνη.
Αυτό θα κάνουμε. Θα είμαι μαζί σας. Θέλω
τα παιδιά μου να μεγαλώσουν στο Μιλγουόκι και να μην φοβούνται να περπατήσουν
στους δρόμους. Δεν θέλω να βλέπουμε τέτοια περιστατικά. Δεν θέλω το παιδί μου να
δει κάτι τέτοιο και να έχει μίσος στην καρδιά
του. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν με νοιάζει
η δημοσιότητα. Θέλω απλά να δείτε όλοι ότι
είμαι εδώ». -Αυτά τα λόγια Γιάννη είναι από
κάποιον που διακρίθηκε σαν ο (MVP Most
Valuable Player) ο πολυτιμότερος παίκτης.
-Γιάννη κατάφερες να είσαι ο
μόνος στον κόσμο σε αυτή την ηλικία μέχρι που έφτασες στο ανώτερο επίπεδο
πως αισθάνεσαι και τι είχες στο μυαλό
σου όταν αγωνιζόσουν;
«Ήταν μια μεγάλη διαδρομή για εμένα έως
εδώ. Εδώ αντιπροσωπεύω και τις δύο πατρίδες μου την Νιγηρία και την Ελλάδα και
τα παιδιά εκεί, σε όλη την Αφρική αλλά και
στην Ευρώπη.»
Διαδρομή Μόλις οκτώ χρόνια χρειάστηκε
ο Γιάννης Αντετοκούμπο προκειμένου να
φορέσει το δαχτυλίδι του πρωταθλητή στο
ΝΒΑ, έχοντας εν τω μεταξύ κερδίσει δύο
βραβεία MVP, συμμετοχή και διακρίσεις σε
All Star Game, αμέτρητες εντυπωσιακές
φάσεις και την αναγνώριση συμπαικτών και
αντιπάλων.
Πολλοί λένε πως επιβεβαιώθηκε η φράση
κλισέ: «όταν θέλεις κάτι πολύ, το σύμπαν
συνωμοτεί για να το αποκτήσεις», ωστόσο
ο Γιάννης Αντετοκούμπο δούλεψε με πείσμα, υπομονή και επιμονή και κατάφερε
εκπληκτικά επιτεύγματα.

-Γιάννη πες μου τους κυριότερους σταθμούς στη ζωή σου στο
μπάσκετ.
«Από μικρός ακόμα έπαιζα στο γηπεδάκι
του Τρίτωνα. Μετά ξεκίνησα τη σταδιοδρομία μου από τα Σεπόλια, στην Α2 κατηγορία
του ελληνικού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης ως παίκτης του Φιλαθλητικού
και οι εμφανίσεις μου τράβηξαν γρήγορα
τα βλέμματα. Μάλιστα, τότε είχα πει πως
στόχος μου είναι: Να γίνω ένας παίκτης
του ΝΒΑ, όταν έκλεισα τα 18 μου χρόνια το
Δεκέμβριο του 2012, υπέγραψα τετραετές
συμβόλαιο με τους Μπακς.»
-Κάτι που όχι απλά κατάφερες
Γιάννη, αλλά έγινε και ένας από τους
κορυφαίους.
Όλα τα παιδιά του πλανήτη ξέρουν πως νικητής της ζωής δεν γεννιέσαι αλλά γίνεσαι.
Κάθε τούνελ έχει φως στην άκρη, αλλά για
να φτάσεις εκεί θα πρέπει να το θέλεις και
να αγωνιστείς.
Οι αγώνες της ζωής του Γιάννη αλλά και του

συνεχίζεται στη σελίδα 26
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Φέτα Ελληνική,
Μοναδική!
Για περισσότερες πληροφορίες, προϊόντα και
συνταγές επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στο
krinos.ca
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Cretan Summertime Stifado
Haniotiko Boureki
•
•
•
•
•
•
•
•

(serves 6-8)
2-3 Tbsp. of room temperature butter
approx 3 zucchini
approx 3 large potatoes
approx 1 cup all-purpose flour
approx 3 tsp sea salt
approx 1 tsp. black pepper
1/2 cup packed fresh mint leaves,
chopped
1 1/2 -2 cups of ricotta cheese (best
if strained)

• 1 1/2 – 2 cups crumbled Feta
For the batter
• 1 1/2 cup milk
• 1/2 cup strained yogurt
• 1/4 cup extra virgin olive oil
• 1/2 cup all purpose flour
Garnish
• grated Graviera or Gruyere cheese
• 1/4 cup sesame seeds
• extra-virgin olive oil
• 3-4 Tbsp. sesame seeds

1.
Take a 9″
x 9″ deep square/
rectangular baking
dish and grease with
butter.
2.
Next, peel
Πήτερ
your potatoes, rinse
Μινάκης
your zucchini then
cut into 1/4 inch
slices using a mandoline and reserve
in two bowls.
3.
To each bowl, add salt,
pepper and enough flour to just coat
the potatoes and zucchini slices.
4.
Begin
assembling
your
Boureki by covering the bottom of your
vessel with potato. Top with crumbled
Feta and ricotta, some mint.
5.
Now lay a layer of zucchini slices followed by crumbled Feta, ricotta and mint.
6.
Continue to alternately layer (potato and zucchini) until you’ve completed 2 layers
of zucchini and 3 layers of potato (last layer being potato). Crumble Feta and ricotta on top
layer along with chopped mint. Push down on the boureki so as to compact it and make it
even.
7.
Into a bowl, add milk, yogurt, olive oil and whisk. Add flour while whisking until
batter is smooth. Slowly pour over the entire surface of Boureki. Top with grated Graviera
cheese and sesame seeds. Drizzle with olive oil.
8.
Pre-heat your oven to 375F and cover your boureki with foil and bake for 1 hour,
20 minutes or until potatoes are fork-tender and top is golden. Take out of the oven, allow
to cool 20 minutes to room temperature before serving.

Χανιώτικο Μπουρέκι
•
•
•
•
•
•
•
•
•

( 6-8 μερίδες)
2-3 κουταλιές της σούπας βούτυρο
σε θερμοκρασία δωματίου
περίπου 3 κολοκύθια
περίπου 3 μεγάλες πατάτες
περίπου 1 φλιτζάνι αλεύρι για όλες
τις χρήσεις
περίπου 3 κ.γ. θαλασσινό αλάτι
περίπου 1 κουτ. μαύρο πιπέρι
1/2 φλιτζάνι συσκευασμένα φρέσκα
φύλλα μέντας, ψιλοκομμένα
1 1/2 -2 φλιτζάνια τυρί ρικότα
1 1/2 - 2 φλιτζάνια θρυμματισμένη

Φέτα
Για το χτύπημα
• 1 1/2 φλιτζάνι γάλα
• 1/2 φλιτζάνι στραγγισμένο γιαούρτι
• 1/4 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
• 1/2 φλιτζάνι αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
Γαρνιτούρα
• τριμμένη γραβιέρα
• 1/4 φλιτζάνι σουσάμι
• έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
• 3-4 κουταλιές της σούπας σουσάμι

1.
Παίρνουμε ένα ταψί βάθους 9 ″ x 9 ″ και αλείφουμε με βούτυρο.
2.
Στη συνέχεια, ξεφλουδίζουμε τις πατάτες, ξεπλένουμε τα κολοκύθια και μετά τα
κόβουμε σε φέτες 1/4 ιντσών και τα διατηρούμε σε δύο μπολ.
3.
Σε κάθε μπολ, προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και αρκετό αλεύρι για να καλύψουμε
τις πατάτες και τις φέτες κολοκυθάκια.
4.
Ξεκινάμε τη συναρμολόγηση για το Μπουρέκι καλύπτοντας το κάτω μέρος του
ταψιού με πατάτα. Στην κορυφή ρίχνουμε θρυμματισμένη φέτα και ρικότα και λίγο μέντα.
5.
Απλώνουμε ένα στρώμα φέτες κολοκυθιών ακολουθούμενο από θρυμματισμένη
φέτα, ρικότα και μέντα.
6.
Συνεχίζουμε στο εναλλάξ στρώμα (πατάτα και κολοκυθάκια) μέχρι να συμπληρώσουμε 2 στρώματα κολοκυθάκια και 3 στρώματα πατάτας (το τελευταίο στρώμα να
είναι πατάτα). Καλύπτουμε με θρυμματισμένη φέτα και ρικότα το πάνω στρώμα μαζί με

•
•
•
•
•

(serves 4-6)
2lbs of stewing beef (I like chuck), cut
into large cubes
12 small onions, peeled and kept
whole
1 large onion, diced
3-4 cloves of garlic, smashed
3/4 cup extra virgin olive oil

•
•
•
•
•
•

1/2 cup dry white wine (or red)
2 cups grated fresh tomato (or
canned plum tomatoes)
3 bay leaves
10 whole allspice berries
8 small to medium zucchini, halved
lengthwise
sea salt and fresh ground pepper

1.
Place a large pot on your
stovetop and turn on to medium high
heat. Add enough oil in the pot to
just cover the bottom. Season your
beef with salt and pepper and brown
on all sides. Remove the beef and
set aside.
2.
Add more oil in the pan
(if needed) and brown your whole
onions then remove from the pot.
3.
Reduce heat to medium,
add the onions, garlic and sweat for
5-6 minutes or until translucent. Add
the wine and simmer for 2 minutes.
4.
Add the beef back in
the pot, the bay leaves, allspice,
tomatoes, the whole onions, some
salt and pepper. Bring up to a
simmer, cover and reduce heat to just below medium. Cook for about 45 minutes or until
meat is tender.
5.
Place the zucchini on top, cover and simmer another 10 minutes or until they are
fork-tender.
6.
Uncover and simmer for another 10 minutes to reduce/thicken sauce.
7.
Have a taste, season with salt and pepper and serve with lots of crusty bread.

Κρητικό καλοκαιρινό στιφάδο
•
•
•
•
•

(4-6 άτομα)
2 κιλά βοδινού κρέατος, κομμένο σε
μεγάλους κύβους
12 μικρά κρεμμύδια, ξεφλουδισμένα
και διατηρημένα ολόκληρα
1 μεγάλο κρεμμύδι, σε κύβους
3-4 σκελίδες σκόρδο, σπασμένα
3/4 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο

•
•
•
•
•
•

1/2 φλιτζάνι ξηρό λευκό κρασί (ή
κόκκινο)
2 φλιτζάνια τριμμένη φρέσκια ντομάτα (ή κονσέρβες ντομάτες)
3 φύλλα δάφνης
10 ολόκληροι κόκκοι μπαχάρι
8 μικρά έως μεσαία κολοκύθια, κατά
το ήμισυ κατά μήκος
θαλασσινό αλάτι και φρέσκο πιπέρι

1.
Τοποθετούμε μια μεγάλη κατσαρόλα στην εστία της κουζίνας σε μέτρια υψηλή
φωτιά. Προσθέτουμε αρκετό λάδι στην κατσαρόλα για να καλύψουμε ακριβώς το κάτω
μέρος. Προσθέτουμε στο βοδινό κρέας αλάτι και πιπέρι και τσιγαρίζουμε όλες τις πλευρές
μέχρι να πάρει χρώμα καφέ. Αφαιρούμε το κρέας και το αφήνουμε στην άκρη.
2.
Προσθέτουμε περισσότερο λάδι στο τηγάνι (εάν χρειάζεται) και τσιγαρίζουμε
ολόκληρα τα κρεμμύδια και στη συνέχεια τα αφαιρούμε από την κατσαρόλα.
3.
Κατεβάζουμε τη φωτιά στο μέσο, προσθέτουμε τα κρεμμύδια, το σκόρδο και τα
μαραίνουμε για 5-6 λεπτά ή μέχρι να είναι ημιδιαφανές. Προσθέτουμε το κρασί και σιγοβράζουμε για 2 λεπτά.
4.
Προσθέτουμε το κρέας πίσω στην κατσαρόλα, τα φύλλα δάφνης, μπαχάρι, ντομάτες, ολόκληρα τα κρεμμύδια, λίγο αλάτι και πιπέρι. Μαγειρεύουμε μέχρι να σιγοβράσει,
καλύπτουμε την κατσαρόλα και κατεβάζουμε τη φωτιά ακριβώς κάτω από το μέσο. Μαγειρεύουμε για περίπου άλλα 45 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσει το κρέας.
5.
Τοποθετούμε τα κολοκύθια στην κορυφή, καλύπτουμε και σιγοβράζουμε άλλα 10
λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν.
6.
Ξεσκεπάζουμε και σιγοβράζουμε για άλλα 10 λεπτά για να πήξει η σάλτσα.
7.
Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι αν χρειαστεί και σερβίρουμε με πολύ ψωμί.
ψιλοκομμένο δυόσμο. Σπρώχνουμε προς τα κάτω το μπουρέκι για να το συμπιέσουμε και
να το κάνουμε ομοιόμορφο.
7.
Σε ένα μπολ, προσθέτουμε τα, γάλα, γιαούρτι, ελαιόλαδο και χτυπάμε ελαφρά.
Προσθέτουμε αλεύρι ενώ χτυπάμε ελαφρά μέχρι το μείγμα να γίνει λείο με το χτύπημα
Αδειάζουμε αργά σε ολόκληρη την επιφάνεια στο Μπουρέκι. Καλύπτουμε με τριμμένο τυρί
Graviera και σουσάμι. Περιχύνουμε με ελαιόλαδο.
8.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 375 Φαρενάιτ και καλύπτουμε το μπουρέκι με
αλουμινόχαρτο και ψήνουμε για 1 ώρα, 20 λεπτά ή έως ότου οι πατάτες να είναι τρυφερές
και η κορυφή να είναι χρυσή. Βγάζουμε από το φούρνο και το αφήνουμε να κρυώσει 20
λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου πριν το σερβίρουμε.
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MP Salma Zahid - Member of Parliament for Scarborough Centre

We have a plan to build back better
by investing in:

• National Childcare
• Affordable Housing
• Workers and small business

5-2155 Lawrence Avenue East Scarborough, ON M1R 5G9
Tel. (416) 752-2358 Fax (416) 752-4624 E-mail: Salma.Zahid@parl.gc.ca

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
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Πανηγυρικός Εορτασμός Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Με κατάνυξη και με τις δέουσες μάσκες και προβλεπομένες αποστάσεις
πραγματοποιήθηκε Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός , Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου
Καναδά κ. Σωτηρίου στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου.
Φωτο: Γ.
Τριανταφυλλίδης

Την επομένη τελέσθηκε Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία
Λειτουργία και η Εκκλησία καθώς και το προαύλιο γέμισε από συμπάροικους που ήρθαν να προσκυνήσουν και
να πάρουν την Ευλογία Της! Έγινε η Ευλόγηση των Μήλων, εις ανάμνησιν των τριών μήλων που δόθηκαν από
τον Παράδεισο προερχόμενα, στην Οσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Λιτανεύονται τα μήλα μέσα στο ναό και κατόπιν

τοποθετούνται μπροστά στη θαυματουργό εικόνα στο
ιερό θρονί της Αγίας Ειρήνης, διαβάζεται η ειδική ευχή και
αγιάζονται. Η χάρη του Θεού τα μεταβάλλει σε άγια μήλα,
τα οποία αν καταναλωθούν ύστερα από τριήμερη νηστεία
και με πίστη, μπορούν να βοηθήσουν σε προβλήματα με
ατεκνία, αλλά και σε άλλα προβλήματα υγείας. Υπάρχει
καταγεγραμμένο πλήθος τεκνοποιήσεων αλλά και κάθε είδος θαυμάτων. Στον προαύλιο χώρο, όπως κάθε χρόνο, οι
κυρίες της Αδελφότητας της “Πρόνοιας” του Ιερού Ναού,
με την ευγενική διάθεση τους και την αξιοσύνη τους, δημιούργησαν ένα μικρό “παζάρι” με χειροποίητα εδέσματα,
προς ενίσχυση του εκκλησιαστικού ναού.

Χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες Ειρηνούλες
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ “ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ”
St. ATHANASIUS ORTHODOX CHRISTIAN MISSION

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος
Ὁ µακαριστός Προηγούµενος τῆς Ἱερᾶς
Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους
Ἀρχιµ. Γεώργιος Γρηγοριάτης – Καψάνης,
σέ ὁµιλία του στήν Κοίµηση τῆς Ὑπεραγίας
Θεοτόκου τό 1981[1], ἐπεσήµανε :
«Ὅπως ὅλα τά τῆς Θεοτόκου µυστήρια ἦταν
µυστήρια ἀγάπης τελείας, προσφορᾶς τελείας, ὑπακοῆς τελείας, ἐλευθερίας τελείας,
προσφορᾶς τῆς ἐλευθερίας της πρός τόν
Θεό, ἔτσι καί ἡ µακαρία καί σεπτή της Κοίµηση, «τελευταῖον οὖσα ἐπ' Αὐτή µυστήριον»,
ὅπως λέγει καί τό πρῶτο τροπάριο τῆς Λιτῆς
τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ἦταν καί αὐτή τό τελευταῖο
µέν ἐπίγειο µυστήριο τῆς Παναγίας, ὅµως
καί αὐτό ἦταν µυστήριο ἀγάπης, ἐλευθερίας
καί ὑπακοῆς. Ὅπως προσφέρθηκε ὡς τριετές νήπιο – οἱ γονεῖς της τήν προσέφεραν
στόν Ναό τοῦ Σολοµῶντος, γιά νά ὑπηρετεῖ
στά Ἅγια τῶν Ἁγίων – µέ ὅλη της τήν καρδιά
καί τήν θέληση, ὅπως προσφέρθηκε κατά
τήν ἡµέρα τοῦ Εὐαγγελισµοῦ στό µήνυµα
τό ἀρχαγγελικό ὅτι θά γίνει ἡ Μητέρα τοῦ
Δεσπότου Χριστοῦ, ἔτσι καί τώρα, πού ἦλθε
ἡ ὥρα, καί Αὐτή, ὡς ἄνθρωπος θνητός πού
ἦταν, νά φύγει ἐκ τοῦ κόσµου τούτου, πάλι
προσφέρθηκε στόν Θεό µέ ἐµπιστοσύνη.
Προσέφερε µέ ἐµπιστοσύνη τήν µακαρία
ψυχή της στόν Δεσπότη Χριστό, ὁ Ὁποῖος
ἦλθε νά τήν παραλάβει, ἀλλά προσέφερε µέ
ἐµπιστοσύνη καί τό σῶµα της, τό πανάχραντο καί πανακήρατο, ἐκεῖνο τό τρισένδοξο
σῶµα, τό ὁποῖο ἔδωσε Σῶµα στόν Υἱό τοῦ
Θεοῦ, ἐκείνη τήν σάρκα, ἡ ὁποία σάρκωσε
τόν Θεό. Τό προσέφερε κι αὐτό µέ ἐµπιστοσύνη στόν Θεό, γιά νά µπεῖ µέσα στήν
γῆ, χωρίς νά φοβᾶται τό σκοτεινό µυστήριο
τοῦ θανάτου, χωρίς νά φοβᾶται τό χῶµα,
πού θά τήν κάλυπτε, διότι εἶχε µεγάλη ἐµπιστοσύνη στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.
Ὅταν κανείς ἔτσι προσφέρεται στόν Θεό,
µέ τέλεια ἐµπιστοσύνη, ὁ Θεός δέν ἀφήνει
τό πλάσµα Του νά χαθεῖ, ἀλλά προσφέρει
καί ὁ Θεός τό πᾶν στόν ἄνθρωπο. Γι' αὐτό
τήν µέν ψυχή τῆς Κυρίας Θεοτόκου, τήν φωτεινή καί ὁλόφωτη, παρέλαβε ὁ Υἱός της ὁ
µονογενής, ὁ Κύριός µας˙ τό δέ σῶµα της,
αὐτό τό µακάριο καί σεπτό καί πανάχραντο σῶµα, τό ὁποῖο δέν ἦταν δυνατόν,
ἀφοῦ ἔτσι προσφέρθηκε στόν Θεό µέ τέλεια
ἐλευθερία, ὑπακοή καί ἀγάπη, νά γίνει
βορά τῶν σκωλήκων, Χάριτι τοῦ Παναγίου
Πνεύµατος καί ἀποφάσει καί ἐπινεύσει τῆς
Παναγίας Τριάδος, τήν τρίτη ἡµέρα ἀνέστη
καί µετέστη στούς Οὐρανούς καί βρίσκεται δοξασµένο µαζί µέ τήν µακαρία ψυχή
της καί λυτρωµένο στούς αἰῶνες. Καί ἔτσι
ἡ Κυρία Θεοτόκος «προΐσταται», ὅπως
λέγουν οἱ Θεολόγοι τῆς Ἐκκλησίας µας,
«τῶν σεσωσµένων». Εἶναι ἡ προϊσταµένη
τῆς Ἐκκλησίας ὅλης. Ὅπως ἡ Μαριάµ, ἡ
ἀδελφή τοῦ Μωϋσέως, προεξῆρχε τοῦ χοροῦ τῶν λυτρωθέντων ἀπό τούς Αἰγυπτίους
καί ἐν τυµπάνῳ καί χορῷ δόξαζε τόν Θεό
µετά τήν ἔξοδο ἀπό τήν Ἐρυθρά θάλασσα,
ἔτσι καί τώρα ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ ἀληθής
Μαριάµ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, προΐσταται τοῦ χοροῦ τῶν σεσωσµένων καί λελυτρωµένων καί ψάλλει ὠδή καινή ἐνώπιον
τοῦ θρόνου τοῦ Ἀρνίου στούς αἰῶνες.
Αὐτή τήν δόξα τῆς Παναγίας µας ἐνοπτριζόµαστε κι ἐµεῖς σήµερα µέ τούς µυστικούς καί ἀοράτους ὀφθαλµούς, ἀδελφοί

µου, καί αὐτή τήν δόξα κι ἐµεῖς ἀντικατοπτριζόµαστε καί λαµβάνουµε ὡς χαρά
καί εὐλογία δική µας. Γι'αὐτό σήµερα εἶναι
καιρός, εἶναι ἡµέρα, πού
ἡ καρδιά µας µυστικά σκιρτᾶ, πού ὁ νοῦς
µας σταµατᾶ, πού ἡ γλώσσα δέν ἔχει τί
νά πεῖ περισσότερο, γιά νά ἐγκωµιάσει,
νά ὑµνήσει, νά ἐπαινέσει, νά δοξάσει τήν
Μητέρα τοῦ Λυτρωτοῦ µας.
Στεκόµαστε κι ἐµεῖς ἐκεῖ δίπλα της, στήν
τιµία σορό της, ἐν Πνεύµατι συνηγµένοι
µαζί µέ τούς θεολόγους Ἀποστόλους,
Προφῆτες, Ἱεράρχες, τούς κορυφαίους τῶν
Ἀποστόλων, τόν θεῖο Διονύσιο τόν Ἀρεοπαγίτη καί τούς ἄλλους Ἱεράρχες καί ὅλη
τήν Ἐκκλησία, καί φοβόµαστε, ἐξιστάµεθα,
ἐκπληττόµαστε γιά τό τελεσιουργούµενο
µυστήριο. Προσκυνοῦµε τήν Παναγία µας,
τήν εὐχαριστοῦµε καί τήν ἱκετεύουµε νά ἐξακολουθήσει τήν ἀέναη µεσιτεία της ἐνώπιον
τῆς Ἁγίας Τριάδος ὑπέρ ὅλου τοῦ κόσµου,
τήν ὁποία µέ πολύ πόνο καί µητρική ἀγάπη
κάνει ἡ Παναγία µας γιά ὅλο τόν κόσµο, καί
ἰδίως γιά ὅσους ἁµαρτωλούς ἐν µετανοίᾳ
ἐπιστρέφουν πρός τόν µονογενῆ της Υἱό.
Τήν παρακαλοῦµε νά δώσει σέ ὅλο τόν λαό
µας καί τό Ἔθνος µας µετάνοια, ἐπιστροφή πρός τόν Χριστό. Διότι, δυστυχῶς, εἶναι
πολλά τά σηµεῖα, πού δείχνουν ὅτι µία ἀποστασία, µία ἀσέβεια, µία ὁλιγοπιστία καί
ἀπιστία ἁπλώνονται µέσα στόν λαό µας καί
µία στροφή πρός τήν παχυλή καί ὑλιστική
ζωή, ἐνῶ ὁ Θεός µέ τόν Σαρκωθέντα Υἱό
Του µᾶς καλεῖ σέ µία ἁγία ζωή, σέ µία πολιτεία πνευµατική».
•
•

•

Τέτοια σηµεῖα εἶναι :

α) ἡ παναίρεση τοῦ διαχριστιανικοῦ
καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ
Οἰκουµενισµοῦ,
β) ἡ µεταπατερική, νεοπατερική,
συναφειακή, µετακανονική αἵρεση,
γ) ἡ ληστρική, αἱρετική, οἰκουµενιστική ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης,
δ) ἡ ἀναγνώριση τῶν αἱρέσεων τοῦ
Παπισµοῦ, Προτεσταντισµοῦ καί
Μονοφυσιτισµοῦ ὡς ἐκκλησιῶν µε
ἔγκυρη Χάρι, ἀποστολική διαδοχή,
ἱερωσύνη καί µυστήρια,
ε) ἡ συµµετοχή τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας στό προτεσταντικό λεγόµενο «Παγκόσµιο Συµβούλιο

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

Ἐκκλησιῶν», δηλ. αἱρέσεων, καί
στούς σύγχρονους,
ἀτέρµονους
καί ἀλυσιτελεῖς οἰκουµενιστικούς
διαλόγους,
στ) οἱ µικτοί γάµοι,
ζ) ὁ δεύτερος γάµος τῶν κληρικῶν,
η) ἡ ὑπογραφή κοινῶν ἀντορθοδόξων κειµένων,
θ) οἱ ἀντικανονικές συµπροσευχές
µέ αἱρετικούς καί ἀλλοθρήσκους, ι)
τά ἡµισυλλείτουργα µέ τόν αἱρεσιάρχη Πάπα καί ἡ µνηµόνευσή του, ια)
ἡ προβολή τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρχου ὡς πρώτου ἄνευ ἴσων καί ὡς
κεφαλῆς τῆς ἐπί γῆς Ἐκκλησίας,
ιβ) ἡ ἀπόδοση τόµου κακοκεφαλίας στούς σχισµατοαιρετικούς τῆς
Οὐκρανίας ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο καί ἡ ἀναγνώρισή τους
ὡς ἐκκλησίας, ιγ) τά συλλείτουργα,
τό κοινό ποτήριο µέ τούς ἀνωτέρω
καί ἡ µνηµόνευση τοῦ σχισµατοαιρετικοῦ ψευδοµητροπολίτου Κιέβου
Ἐπιφανίου ὡς 15ου Προκαθηµένου,
ιδ) τό σφράγισµα τῶν Ἱερῶν Ναῶν
ἐπί δίµηνο λόγῳ κορωναϊοῦ, καί
µάλιστα τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί
Μεγάλης Ἑβδοµάδος καί τοῦ Πάσχα τοῦ 2020, ιε) ἡ ἀπαγόρευση τῶν
κωδωνοκρουσιῶν,
ιστ) ἡ ἀπαγόρευση τῶν ἱερῶν λιτανειῶν καί περιφορῶν τῶν ἱερῶν
εἰκόνων τήν Ἁγία καί Μεγάλη
Ἑβδοµάδα, τό Πάσχα καί τόν Δεκαπενταύγουστο τοῦ 2020, ιζ) οἱ διώξεις κληρικῶν,
ιη) ἡ ἐπιβολή προστίµων,
ιθ) τό φαινόµενο τῆς δοσιλογίας,
κατάδοσης,
κ) ἡ «ἀνοιχτή» καί ἀπροϋπόθετη
µετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας, ὄχι
µόνο σέ Ὀρθοδόξους, ἀλλά καί σέ
αἰρετικούς,
κα) ἡ βλάσφηµη θεωρία περί µεταδόσεως µικροβίων, καί δή τοῦ κορωναϊοῦ, καί µολυσµοῦ τῶν ἀνθρώπων µέσῳ τῆς Θείας Κοινωνίας
τοῦ Σώµατος καί τοῦ Αἷµατος τοῦ
Χριστοῦ, τῆς κοινῆς ἱερᾶς λαβίδος,
τοῦ ἀντιδώρου, τῶν κολλύβων, τῆς
ἀρτοκλασίας, τοῦ ἁγιασµοῦ, τοῦ ἁγίου ἐλαίου, τῶν ἱερῶν σκευῶν, τοῦ

ἀσπασµοῦ τῶν ἁγίων εἰκόνων, τῶν
ἱερῶν λειψάνων, τῶν χειρῶν τῶν
ἱερέων, καί τοῦ συνωστισµοῦ στούς
Ἱερούς Ναούς.
• κβ) ἡ ἀλλαγή τοῦ τρόπου τῆς Θείας Κοινωνίας, µέ τήν χρήση πλαστικῶν κουταλιῶν µιᾶς χρήσεως
ἤ πολλαπλῶν ἀργυρῶν ἤ ξύλινων
λαβίδων, ἤ µιᾶς κοινῆς λαβίδος,
ἐµποτισµένης, ὅµως, σέ ἀλκοόλ καί
νερό, κάθε φορά µετά τήν µετάδοση
τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων σέ κάθε
πιστό,
• κγ) ἡ ὑποχρεωτική µασκοφορία
µέσα στούς Ἱερούς Ναούς, πού συνιστᾶ προσβολή τῆς ἱερότητος καί
ἁγιότητός τους καί βεβήλωσή τους,
κδ) ἡ προώθηση τῆς ὁµοφυλοφιλίας, τοῦ γάµου τῶν ὁµοφυλοφίλων
καί τῆς υἱοθεσίας τέκνων ἐκ µέρους
τους,
• κε) τό «δικαίωµα» ἀλλαγῆς φύλου
ἀπό 15 ἐτῶν,
• κστ) οἱ συγκρητιστικοί καί πανθρησκειακοί φάκελλοι τοῦ Μαθήµατος
τῶν Θρησκευτικῶν,
• κζ) ἡ ἀθρόα εἰσβολή µεταναστευτικῶν ροῶν στή χώρα µας,
• κη) ἡ ἀνέγερση Μουσουλµανικοῦ
Τεµένους,
• κθ) ἡ λειτουργία Κατευθύνσεως
Ἰσλαµικῶν Σπουδῶν στήν Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.,
• λ) ἡ µετατροπή τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς σέ
τζαµί,
• λα) ἡ προκλητικότητα τῆς Τουρκίας
καί τό ἐνδεχόµενο µιᾶς πολεµικῆς
σύρραξης, καί
• λβ) οἱ πρόσφατες πυρκαϊές καί
πληµµύρες στή χώρα µας.
«Ἡ Παναγία, λοιπόν, νά ἐπέµβει σ’αὐτές
τίς δύσκολες ὤρες καί νά δώσει µετάνοια
καί συντριβή καί συγκλονισµό σέ ὅλους
µας, ὥστε νά καταλάβουµε ὅτι δέν πορευόµαστε τήν ὁδό, πού θέλει ὁ Κύριος, ἀλλά
τήν ὁδό τῶν πονηρῶν θεληµάτων καί τῶν
παθῶν τῶν καρδιῶν µας. Διότι, ἄν ἔτσι συνεχίσουµε, τότε ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ θά ἔλθει
στόν ἀσεβῆ καί ἁµαρτωλό λαό. Ὁ Θεός νά
φυλάξει, νά ὑπάρχει µετάνοια, γιά νά µήν
θερίσουµε τούς πικρούς καρπούς τῆς ἀµετανοησίας ἐπί τῶν ἡµερῶν µας.
Εὔχοµαι ἡ Κυρία Θεοτόκος νά εἶναι σκέπη
καί εὐλογία ὅλων µας καί τοῦ Γένους µας
τοῦ Ὀρθοδόξου». Ἀµήν!
-----------------------------------------------

ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ!!!

Ας ψάλλουμε στον περίφημο Μικρό Παρακλητικό Κανόνα προς Αυτήν:«Ουδείς
προστρέχων επί σοί, κατησχυμμένος
από σού εκπορεύεται, αγνή Παρθένε
Θεοτόκε, αλλ’ αιτείται την χάριν και λαμβάνει το δώρημα, προς το συμφέρον της
αιτήσεως».
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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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου αποκαλύπτει όσα
“παραλείπουν” τα μέσα συσκότισης της Ελλάδας που έχουν πάρει 31
εκατομμύρια (και πρόκειται να πάρουν άλλα 20 εκατομμύρια) από τα
χρήματα των φορολογούμενων πολιτών για να στηρίζουν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές μιας διεφθαρμένης κυβέρνησης – τσίρκο που “εμπλουτίστηκε” με ακροδεξιά ως φασιστικά “σταγονίδια” τα τελευταία χρόνια
και που οδηγεί την χώρα κατευθείαν στη φτωχοποίηση, στην εξάρτηση
Τάσος
Θεοδωρίδης από βαρώνους “μέσων συσκότισης” και κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες
και στην εξαφάνιση κάθε δημόσιου ελέγχου, και έννοιας λογοδοσίας και
διαφάνειας με την εγκατάσταση κομματικών εγκάθετων και παρατρεχάμενων σε ελεγκτικά συνέδρια και επιτροπές, για την διαιώνιση του ρουσφετιού, της απευθείας ανάθεσης έργων, της εκροής κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων από το κράτος
σε ιδιώτες-λαμόγια. Και όλα αυτά μέσα από τη χειραγώγηση των μέσων συσκότισης, της
μεροληπτικής δικαιοσύνης και της παντελούς στέρησης της ελευθερίας των πολιτών στη
διαμαρτυρία και την δημόσια έκφρασή της.
“Πόθεν έσχες” σημαίνει “δικά μου είναι
τα λεφτά και τα κάνω ό,τι θέλω”.
Φανταστείτε να ζείτε σε μια χώρα που δεν
σας τιμωρεί για το πώς κερδίζετε τα χρήματα που εισπράττετε και ούτε νοιάζεται
για το πώς τα επενδύετε εντός ή εκτός της
επικρατείας. Η ιδανική χώρα έτσι; Εκατομμύρια φοροφυγάδες, μιζαδόροι, επιχειρηματίες και μη προβληματίζονται πώς
θα ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα ή πώς θα
ξεφύγουν απ’ τον έλεγχο του κράτους για
το πώς έκαναν τα χρήματά τους. Φαίνεται
πως το ελλαδιστάν, όπου κανείς δεν είναι ίδιος κι όμοιος με τον διπλανό, ιδιαίτερα αν
έχει “άκρες” στην κυβέρνηση ή στο εφοπλιστικο-βιομηχανικό κεφάλαιο, είναι ένας τέτοιος
παράδεισος. Όταν ο πρώτος πολίτης της χώρας και η σύζυγός του (λέμε τώρα!!!) δίνουν
το παράδειγμα αποφυγής των συνεπειών απ’ τις νόμιμες ή πιθανά παράνομες οικονομικές τους δραστηριότητες, τι ισονομία να περιμένεις για τους υπόλοιπους “πλεμπαίους”;
Έχει δυο εβδομάδες που έχει βουίξει ο τόπος για το ψεύτικο “Πόθεν Έσχες” του κούλη και
της συζύγου του, όπου φαίνεται πως δεν έχουν δηλωθεί περιουσιακά στοιχεία ιδιοκτησίας
τους, μια διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για τον έλεγχο του νόμιμου ή παράνομου
εισοδήματος. Άλλωστε για τον λόγο αυτό δημιουργήθηκε και ο θεσμός του “Πόθεν Έσχες”.
Και στην στήλη αυτή έχουμε επανειλημμένα ασχοληθεί, αλλά και τα δυο – τρία μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας που έχουν απομείνει ακόμη και ασχολούνται με την αλήθεια, το
έχουν αναδείξει. Υπάρχουν έγγραφα απ’ την Γαλλική κυβέρνηση που αποδεικνύουν πως
ο κούλης ψεύδεται, ισχυρίζεται ο αδέσμευτος τύπος της πατρίδας. Ας κάνουμε μια στάση
εδώ. Κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, πόσο μάλλον ένα δημόσιο πρόσωπο που υφίσταται
κριτική, σε περίπτωση που υπάρχει κάποια σκιά στις οικονομικές του δοσοληψίες σπεύδει
να δηλώσει κάτι, να πει, βρε αδερφέ, πως είτε λένε ψέματα, είτε λένε ανακρίβειες, και να
παρουσιάσει την άποψή του με αδιάσειστα στοιχεία και να “βουλώσει στόματα”. Ο κούλης
όχι μόνο αγνόησε ένα θέμα τόσο σοβαρό, αλλά υπάρχουν και στοιχεία πως η ίδια η βουλή
με την επιτροπή διαφάνειας προσπάθησε να το καλύψει με ένα αστείο τρόπο: Προσπάθησαν να “αρχειοθετήσουν” δηλαδή να θέσουν ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ το “πόθεν έσχες” του κούλη
μαζί με άλλων πολιτικών που η Βουλή θεωρεί πως δεν πρέπει να ελεγχθούν. Είδατε πόσο
πιστοί στην συγκάλυψη είναι οι φίλοι του καθεστώτος; Αν δεν προστατέψουν τον “μεγαλειότατο” οι αυλικοί του ποιοι θα τον προστατέψουν; Καλό ε; Και θα την κάνω την ερώτηση
για την ιστορία: Αν ο πρώτος πολίτης της χώρας “φτύνει” έτσι κατάμουτρα τους ελεγκτικούς
μηχανισμούς, τους συναδέλφους του και τους πολίτες, τότε τι σεβασμό να έχουν όλοι αυτοί
(και εμείς) στο πρόσωπό του; Αν κάνουμε μια κριτική αποτίμηση της δημόσιας εικόνας που
προβάλλουν τα μέσα συσκότισης για τον κούλη και την οικογένειά του, θα λέγαμε πως δεν
νοιάζονται πώς θα τους χαρακτηρίσει η ιστορία, διότι ο κύριος σκοπός τους είναι η συγκεκριμένη δουλειά όλων των μίσθαρνων οργάνων Συμφερόντων: Πώς να υποδουλώσουν
στους εκάστοτε κοτζαμπασήδες και αφέντες τους έρμους τίμια και σκληρά εργαζόμενους
Έλληνες, που τους τάζουν “λαγούς με πετραχήλια” και με δεξί τους χέρι τους δεσποτάδες
και τους πατριαρχαίους, τους πετάνε κάτι ψίχουλα απ’ τα λουκούλεια γεύματά τους, αυτών
και των “κολλητών” της αυλής τους, ίσα - ίσα για να μην πεθαίνουν απ’ την πείνα.
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να
βραβεύσει διασώστη, αλλά το πήρε πίσω!
Την ημέρα της αποκατάστασης της Ελληνικής
Δημοκρατίας η Προεδρία της Δημοκρατίας αποφάσισε να παρασημοφορήσει μαζί με άλλους
σημαντικούς Έλληνες και τον Ιάσονα Αποστολόπουλο, διασώστη. Αλλά μετάνιωσε και το ακύρωσε!!! Φανταστείτε τι άγριο παρασκήνιο έπεσε
από την κυβέρνηση-τσίρκο για να μην προβληθεί
ένας διασώστης ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. Και καλά το μετάνιωσε (???) η Πρόεδρος της Δημοκρατίας (που
έχει κάνει πολλά τέτοια ατοπήματα – γκάφες),
αλλά, ούτε ένα συγγνώμη δεν ζήτησε από τον άνθρωπο; Αυτά είναι νέα ήθη και συνήθειες,
στα “χρόνια της χολέρας” του κούλη. Τι έγινε; Απλά ο διασώστης δεν είναι “του γούστου”
των ακροδεξιών χουντο-ναζιστικών “σταγονιδίων” μέσα στο κόμμα της Νέας Δεξιάς, όπως
φανέρωσε η ανάρτηση του Μπογδάνου (του γνωστού) που ήξερε πρώτος πως ΔΕΝ ΘΑ
ΓΙΝΕΙ ΤΕΛΙΚΑ η βράβευση που είχε ανακοινωθεί. Ο Διασώστης βλέπετε είναι στην πρώτη
γραμμή της διάσωσης ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ στο Αιγαίο. Και επειδή ο κούλης έχει
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βάλει σημαία της νεο-φιλελεύθερης πολιτικής του να ικανοποιήσει το αντι-μεταναστευτικό
μένος των Μπατριωτών ψηφοφόρων του, δεν διστάζει να περάσει στην ιστορία (συν τοις
άλλοις) ως ο ηθικός αυτουργός της ΚΑΚΟΠΙΣΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ εναντίον Έλληνα πολίτη.
Μαζί με τον Διασώστη, αποφασίστηκε να γίνει πρόσκληση και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο
που τον συγχαίρουν πλέον τώρα ακόμη και όσοι πάλεψαν για να μην πάρουν ιθαγένεια οι
όμοιοί του που δεν κατάφεραν να διακριθούν σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή ναι στον Αντετοκούνμπο, όχι στον Αποστολόπουλο; Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου έκανε λάθος. Και
επειδή δεν το έκανε σαν πολίτης ή σαν δικαστικός, αλλά σαν εκπρόσωπος του ανώτατου
θεσμού, θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις, μαζί με την ΣΥΓΓΝΩΜΗ της. Θα μου πείτε, περίμενε εσύ και άμα το δεις, γράψε μας αλαμπουρνέζικα….
Καταδίκη της Ελλάδας στην Χάγη για την
απάνθρωπη αντιμετώπιση προσφύγων
Το BBC, o Guardian, οι New York Times, η
Deutsche Welle, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες, το Ελληνικό Συμβούλιο
για τους Πρόσφυγες, η Διεθνής Αμνηστία, το
Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Human Rights Watch), και άλλοι φορείς και
μέσα που προστίθενται στην λίστα κάθε μέρα,
καταγγέλλουν τα εγκλήματα που διαπράττονται στα ελληνικά σύνορα, με την ιδιότυπη
“πολιτική υπεράσπισης των ελληνικών συνόρων” που υιοθέτησε η σημερινή κυβέρνησητσίρκο προς τέρψιν των απανταχού Μπατριωτών που την στηρίζουν. Η Χάγη καταδικάζει την στάση της ελληνικής κυβέρνησης ενάντια
στους πρόσφυγες/μετανάστες που κινδυνεύει να κατηγορηθεί για εγκλήματα κατά της
ανθρωπότητας. Αυτό ισχυρίζεται ο διασώστης προσφύγων και μεταναστών Ιάσονας Αποστολόπουλος, που απάντησε με ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα από ξένο ειδησεογραφικό
πρακτορείο στον βουλευτή της Νέας Δεξιάς ο οποίος τον χαρακτήρισε «επιθετικό επικριτή
της πολιτικής υπεράσπισης των συνόρων της Ελληνικής Δημοκρατίας». «Ό,τι βλέπουμε
σε αυτό το βίντεο συνιστά απόπειρα ανθρωποκτονίας, απαγωγές, βασανιστήρια, άρνηση διάσωσης, έκθεση σε κίνδυνο κατά συρροή, παράνομη απέλαση, βίαιη εκδίωξη, που
όταν γίνονται συστηματικά και σκόπιμα απέναντι σε αμάχους, εν καιρώ ειρήνης, συνιστούν
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.” Και συνεχίζει ο διασώστης: «Ας δούμε πλέον ξεκάθαρα τι σημαίνει "πολιτική υπεράσπισης των ελληνικών συνόρων" την οποία εγώ-ο ανθέλληνας- “επέκρινα επιθετικά”. Στην ερώτηση, ποιος άνθρωπος μπορεί να βάζει μωρά σε
μια σχεδία και να τα παρατάει στην θάλασσα, η απάντηση είναι, τα όργανα της πολιτείας.”
Εμείς ρωτάμε: Μήπως είναι αυτοί οι λόγοι που η Ελλάδα μηνύθηκε φέτος στο Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, ενώ συνολικά εκκρεμούν 5 ακόμα υποθέσεις στο ΕΔΑΑ;
Μήπως η απανθρωπιά αυτής της κυβέρνησης-τσίρκο έχει ξεπεράσει τα όποια όρια που οι
ίδιοι έχουν θέσει; (αμφίβολο). Αλήθεια σήμερα ποιος ενδιαφέρεται για το πώς θα περάσει
στην ιστορία η διακυβέρνηση των ακροδεξιών ανδρείκελων διευκόλυνσης έκνομων συμφερόντων που υποδουλώνουν την πατρίδα μας πολιτικά, οικονομικά και ηθικά; Μια περίοδος
δαιμονοποίησης του ξένου, του πρόσφυγα, που κάνει τον Ξένιο Δία να κλαίει με αναφιλητά,
μια περίοδος ξεπουλήματος και προδοσίας της Ελλάδας και του πολιτισμού της φιλοξενίας
της από κιοτήδες και υποτακτικούς συμφερόντων, μέσα σε κλίμα ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ παρανομιών και αστείρευτης πληρωμένης με δημόσιο χρήμα προπαγάνδας για τη διαιώνιση της
ανισότητας και αδικιών που ταλανίζουν το έρμο “ελληνικό” κράτος; Ποιος; Γυρίστε πλευρό,
ιδρώσατε απ’ την μια πλευρά….
Δίνει “κρατική ενίσχυση” 20 εκατομμύρια Ευρώ στα μέσα συσκότισης και “αύξηση”
13 ΕΥΡΩ σε κάθε χαμηλοεισοδηματία! “Βάλε και μια μπουκάλα κρασί, θα το κάψουμε απόψε κυρ Μανώλη”
Ζεστό χρήμα» για μία ακόμη φορά στα
ΜΜΕ, με ειδική στόχευση σε έντυπα, ραδιόφωνο και περιφερειακά Μέσα. Όπως
αναφέρει σε σχετικό θέμα του το Αθηναϊκό
Πρακτορείο επικαλούμενο ανακοίνωση της
Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε
ελληνικό πρόγραμμα ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την υποστήριξη εφημερίδων,
περιοδικών, παρόχων υπηρεσιών περιφερειακών μέσων ενημέρωσης και ραδιοφωνικών σταθμών που επλήγησαν από την
επιδημία του κορονοϊού και από τα περιοριστικά μέτρα που έπρεπε να εφαρμόσει
η ελληνική κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει τα 1,8 εκατομμύρια
ευρώ ανά εταιρεία και θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021, όπως αναφέρεται σχετικά. Και τελικά, αν το καλοσκεφτείς, το μόνο χρήμα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα
σήμερα είναι το “μπαχτσίς” από τις κρατικές ενισχύσεις στα μέσα συσκότισης δήθεν για
τις καμπάνιες του κορονοϊού. Το περίεργο είναι πως όλοι οι “ευνοημένοι” είναι τόσο “ξεχασιάρηδες” που όλες τις “πατάτες” της κυβέρνησης – τσίρκο τις εξαφανίζουν απ’ τα δελτία
ειδήσεων ή τα παραποιούν ώστε ακόμη και τα αρνητικά να φαίνονται θετικά. Θα μου πείτε,
τι περίμενες, να κακολογούν τους σπόνσορές τους; Θα απαντούσα πως οι σπόνσορες είναι
ο ελληνικός λαός, κρατικό χρήμα είναι το χρήμα των Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών
και το δίνουν για να ενισχυθεί η δημόσια προσφερόμενη ενημέρωση και όχι τα φέικ νιουζ
και τα ευχολόγια για “μωϋσήδες, σιμουλτανέ, γοητευτικούς”, πολυχρονεμένους
βεζύρηδες που καβάλησαν τον σβέρκο
του ραγιά...
συνεχίζεται στη σελίδα 19
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Οι εξαιρέσεις και ο κανόνας…
Ο Άδωνις Γεωργιάδης (ο γνωστός) δημοσίευσε στο τουίτερ πως ασθένησε με COVID
αν και είχε εμβολιαστεί. Ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλησε έτσι να διαψεύσει τις φήμες ότι
έλεγε ψέματα πως ήταν εμβολιασμένος, και
μάλιστα για να το αποδείξει δημοσίευσε και
το πιστοποιητικό εμβολιασμού του, το οποίο
βλέπετε στην φωτό. Στο πιστοποιητικό αποδεικνύονται τα εξής δυο πραγματικά στοιχεία:
1. Ο περίφημος … Άδωνις, είναι ΨΕΥΔΩΝΥΜΟ, το πραγματικό του όνομα είναι ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 2. Φαίνεται πως εμβολιάστηκε 29 Δεκεμβρίου. Όταν δηλαδή εμβολιάζονταν μόνο
οι υγειονομικοί. Πώς, Γιατί; Κατ’ εξαίρεση;
Έκλεψε εμβόλιο γιατρών; Επειδή είναι ο …
Άδωνις; Όπως καταλαβαίνετε, ο περίφημος
Άδωνις προσπάθησε να κάνει damage control. Σου λέει, προκειμένου να με πούνε ψεύτη ότι δήθεν δεν έχω εμβολιαστεί, ας τους δείξω το πιστοποιητικό και ας με βρίζουν που
έκλεψα σειρά άλλων που δικαιούνταν να εμβολιαστούν. Καταλάβατε συμπατριώτες πώς
γίνονται οι δημόσιες σχέσεις στο ελλαδιστάν; Σε φτύνουν και σε πείθουν πως βρέχει. Και
συ το πιστεύεις…
Πέρασε με το “έτσι θέλω” το πιο αντιδραστικό
νομοσχέδιο Παιδείας των τελευταίων δεκαετιών.
Ευάγγελος Παπανούτσος. Ακαδημαϊκός, πανεπιστημιακός δάσκαλος, οραματιστής. Πολλοί από μας
τους εκπαιδευτικούς γαλουχηθήκαμε με τα ιδανικά μιας εκπαιδευτικής φιλοσοφίας που τιμούσε την
γνώση, σεβόταν τους μαθητές και την κοινωνική τους
τάξη, καθιέρωσε την γλώσσα του λαού, τη δημοτική,
ως ακαδημαϊκό όχημα, έκανε υποχρεωτική την 9τάξια εκπαίδευση, ισχυροποίησε τον θεσμό των πανεπιστημίων με πρόβλεψη να μπορούν όλα τα ελληνόπουλα να έχουν πρόσβαση και πολλά άλλα. Ένας
οραματιστής που παρόλο που τα Ιουλιανά του ‘65
(πάλι οι αποστάτες-προδότες Μητσοτάκηδες;) έριξαν την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου - ο οποίος είχε στηρίξει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο έργο του Παπανούτσου,
αλλά οι ιδέες του βρήκαν οπαδό τον Ι. Ράλλη η μεταρρυθμιστική προσπάθεια συνέχισε
και ολοκληρώθηκε απ’ την ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΔΕΞΙΑ των επόμενων δεκαετιών. Θα μου πείτε, γιατί αναφέρομαι στον μεγάλο Παπανούτσο. Διότι ένας ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ένας ΚΟΥΛΗΣ,
βρέθηκε το 2021 να ΑΝΑΙΡΕΣΕΙ και να ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ τον μεγάλο Παπανούτσο. Μάλιστα.
Τέρμα η εκπαίδευση όπως την ξέρετε. Από τώρα, το γυμνάσιο και το λύκειο βρίσκονται
υπό αναθεώρηση, διότι ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ αξιολόγησης με ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΑ μέλη απ’ την υπουργό
παιδείας θα απολύουν όποιον εκπαιδευτικό θέλουν (είδαμε πόσο “αμερόληπτοι” είναι οι
κολλητοί του κούλη και των ομοτράπεζων του στη Νέα Δεξιά), θα κλείνουν όποιο σχολείο
δεν έχει “βιωσιμότητα”, θα δημιουργούν σχολεία με σπόνσορες και επομένως απόλυτα
εξαρτημένα απ’ τα τοπικά συμφέροντα, ενώ η δημόσια παιδεία όπως την ξέρατε, ξεχάστε
την. Άλλωστε, το είπε και ο κούλης, ο ίδιος, δεν χρειάζεται όλοι να πάνε στα πανεπιστήμια.
Ξεχάστε το όνειρο του λαϊκού, χαμηλοεισοδηματία γονιού που οραματίζεται τα παιδιά του
να βγουν απ’ τον βούρκο της ανακύκλωσης της φτώχειας. Το Πανεπιστήμιο θα είναι για
λίγους και θα ανταγωνίζεται τα ιδιωτικά κολλέγια, στα οποία πληρώνεις για να μπεις, και
πληρώνεις για να βγεις, για να πάρεις πτυχίο. Όσο για το αντιδραστικό νομοσχέδιο που η
εντολοδόχος υπουργός Παιδείας Κεραμέως διαμόρφωσε και πρότεινε, αυτό εγκρίθηκε απ’
τη βουλή των Ελλήνων με την πλειοψηφία της Νέας Δεξιάς, δηλαδή του 20% του ελληνικού
λαού (το 40% των ψηφοφόρων της Ν.Δ, επί 50% του συνόλου των ψηφισάντων του ελληνικού πληθυσμού). Αυτό είναι δημοκρατία. Το 20% να καθορίζει το μέλλον των παιδιών
των παιδιών σου. Και συ, κάθεσαι και βλέπεις ένα κούλη, να διαγράφει έναν ΤΕΡΑΣΤΙΟ
Παπανούτσο. Κάτσε και χάζευε….
Εκατομμύρια Ευρώ για εκπαίδευση
των προσφυγόπουλων δίνει η Ευρώπη
στην Ελληνική Κυβέρνηση (κατευθείαν),
αλλά μόνο 2 στα 10 παιδιά μπορούν να
παρακολουθήσουν σχολείο
Καταγγελία του παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον της Ελλάδας
που παρόλο που έχει πάρει ένα πακτωλό
χρημάτων ειδικά μόνο για την εκπαίδευση
των προσφυγόπουλων (3 μήνες μετά την
αποδοχή τους ως προσφύγων είναι υποχρεωμένο το κράτος να τους προσφέρει
εκπαίδευση) που ανέρχεται σε 816 εκατομμύρια Ευρώ, ωστόσο δεν έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να προσφέρει συνθήκες εκπαίδευσης σε 10400 προσφυγόπουλα που
έχουν ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα. Αυτά και πολλά άλλα αναφέρονται στην καταγγελία
του Παρατηρητηρίου που βασίζεται σε αναφορές των Εκπροσώπων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ελλάδα που έχουν συλλέξει στοιχεία απ’ την Ελληνική Κυβέρνηση, τις ΜΚΟ
και άλλες πηγές. Η καταγγελία είναι πολύ ενδεικτική της στάσης της κυβέρνησης-τσίρκο να
“παρκάρει” τους μετανάστες – πρόσφυγες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, όχι πολύ διαφορετικά απ’αυτά απ’ τα οποία δραπέτευσαν στις χώρες που τους φιλοξένησαν στον δρόμο
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τους ως εδώ. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως η κυβέρνηση – τσίρκο παρόλο που είχε τα
Ευρωπαϊκά χρήματα στον προϋπολογισμό της χρησιμοποίησε μπακαλίστικες μεθόδους
καθυστέρησης, όπως για παράδειγμα να κάνει προκήρυξη των θέσεων διδασκόντων στα
μεταναστόπουλα στις 15 Δεκεμβρίου (σε μερικά μέρη ως τα μέσα Ιανουαρίου’21) για το
σχολικό έτος 2020-21 που είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο (!!) ή την άρνηση να διαθέσει
μέσα μεταφοράς των προσφυγόπουλων απ’ τα κέντρα κράτησης στα κατά τόπους σχολεία,
παρόλο που είναι υποχρεωμένο εκ του νόμου (και πληρωμένο απ’ τα Ευρωπαϊκά κονδύλια). Το λοκνταουν των κέντρων κράτησης προσφύγων ήταν αυθαίρετο και δεν άφηνε τους
μαθητές να πάνε στα σχολεία τους μετά τον Μάρτιο του ‘21, ενώ στην Μαλακάσα και στην
Ριτσώνα 480 παιδιά και 850 αντίστοιχα δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν σχολείο διότι
οι αρχές δήλωσαν πως “δεν υπάρχουν σχολικές αίθουσες” για τα προσφυγόπουλα. Όπως
καταγγέλλουν γονείς, καθηγητές και επίσημοι ερευνητικών αρχών του Φορέα καταπάτησης
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Ελλάδα είναι υπόλογη για την ΣΚΟΠΙΜΗ ως ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ άρνηση να εξασφαλίσει συνθήκες εκπαίδευσης σε χιλιάδες παιδάκια που αιτούνται
ασύλου, κάτι ΠΑΡΑΝΟΜΟ και ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΟ απ’ την διεθνή κοινότητα και κυρίως τους
“σπόνσορες”, τους Ευρωπαίους πολίτες. Πιο πάνω γράψαμε για την απόφαση του κούλη
να ικανοποιήσει τους ακροδεξιούς Μπατριώτες στο κόμμα του με το να κάνει την ζωή κόλαση όσων αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα. Έχετε σκεφτεί πόσο θα κοστίσει αυτή η “ικανοποίηση” των φασιστών; Σε χρήμα, σε φήμη, σε ανθρωπιά, σε ΔΙΧΑΣΜΟ; Αυτά τα νέα της
Αλεξάνδρας (που έλεγε πως δεν ξέρει τι εστί άντρας…)
H UNESCO ζητά απ’ την κυβέρνηση-τσίρκο να σταματήσει το τσιμέντωμα της
Ακρόπολης
Καταλαβαίνετε τι γίνεται; Είναι τέτοια η διαφθορά ή η ανημπόρια στην Ελλάδα που ΚΑΝΕΙΣ
(εκτός από τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων που διαμαρτυρήθηκε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) δεν μπορεί να σταματήσει το ΕΓΚΛΗΜΑ ενάντια στον Αρχαίο Βράχο
της Ακρόπολης, όπου η πρώην γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού επί δεκαετίες διορίστηκε πριν 2 χρόνια δερβέναγας στο Υπουργείο για να βάλει και αυτή την ανάλογη σφραγίδα στο πολιτιστικό στερέωμα της αιώνιας Ελλάδας, δηλαδή να ρίξει κι αυτή τα μπετά της
στο Αιώνιο Μνημείο!! Η UNESCO λοιπόν, ζητά απ’ την κυβέρνηση να σταματήσει τα έργα
με το άγαρμπο τσιμέντωμα του μνημείου χωρίς μελέτη από ειδήμονες, έρευνα απ’ τους
επαΐοντες και σχεδιασμό με ευαισθησία για την ιερότητα του μνημείου, απλά για να έχουν
“πρόσβαση τα άτομα με ειδικές ανάγκες”, και να γίνουν εκ νέου διαβουλεύσεις για το αν
χρειάζονται ή οχι οποιαδήποτε “έργα” βελτίωσης . Ιδού το ξένο δημοσίευμα που δείχνει το
δυσθεώρητο “ύψος” των αποφάσεων της Μενδώνη μπροστά στην ευαισθησία των “ξένων”:

Αποκαλύψεις από τον διεθνή ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το «τσιμέντωμα» στην
Ακρόπολη - Η UNESCO ζητά να σταματήσουν τα έργα
Έκθετη είναι η Λίνα Μενδώνη από τις αποκαλύψεις του ραδιοτηλεοπτικού φορέα PBS σύμφωνα με τον οποίο η UNESCO είναι δυσαρεστημένη με το «τσιμέντωμα» της Ακρόπολης
καθώς δεν της ζητήθηκε η γνώμη πριν τις παρεμβάσεις. Μάλιστα σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο οργανισμός παγκόσμιας κληρονομιάς των Ηνωμένων Εθνών, ζητά από την
κυβέρνηση να σταματήσει τα έργα. Ειδικότερα, σε δημοσίευμα που υπογράφουν οι δημοσιογράφοι Μάλκολμ Μπράμπαντ και Τζούντι Γούντραφ, τονίζεται ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό επιθυμεί
οι αρχές της χώρας μας να σταματήσουν άμεσα τις παρεμβάσεις στο εμβληματικό μνημείο.
Ειδικότερα, η Γούντραφ επισημαίνει πως μεγάλο μέρος των εργασιών έχει ολοκληρωθεί, την
ώρα που οι επικριτές χαρακτηρίζουν εγκληματικές τις τροποποιήσεις. Ο Μπράμπαντ, που
ήρθε σε αποστολή στην Αθήνα για να καλύψει το κρίσιμο ζήτημα, μεταφέρει τις απαντήσεις
που πήρε από την Λίνα Μενδώνη και τον Μανώλη Κορρέ, οι οποίοι τον διαβεβαίωσαν ότι
δεν υπάρχουν ανησυχίες για τη στάση της UNESCO. Η υπουργός Πολιτισμούς ισχυρίζεται
πως ο Οργανισμός «γνωρίζει γι' αυτά τα έργα αποκατάστασης από το 2002. Σύμφωνα με
τη Σύμβαση για την Προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής, κάθε κράτος θα πρέπει να ειδοποιεί πριν κάνει σημαντικές αλλαγές σε ένα μνημείο». Ωστόσο, ο Μπράμπαντ σημειώνει
πως «από την UNESCO οι αξιωματούχοι σίγουρα δεν είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο
με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν οι ελληνικές αρχές. Η UNESCO θέλει να σταματήσουν όλες
οι εργασίες μέχρι να γίνουν οι κατάλληλες διαβουλεύσεις. Η UNESCO ανησυχεί επίσης για
το γεγονός ότι έπρεπε να μάθει για τις τροποποιήσεις από επικριτές, αντί από το ελληνικό
κράτος». Στο δημοσίευμα φιλοξενούνται μεταξύ άλλων δηλώσεις της προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, Δέσποινα Κουτσούμπα η οποία αναφέρει: «Για μένα, είναι
φρικτό. Νομίζω ότι η Ακρόπολη είναι πραγματικά πληγωμένη από τους τσιμεντένιους διαδρόμους. Έχουμε έναν αρχαιολογικό χώρο μεγάλης σημασίας και με τσιμέντο μετατρέπεται
σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο».
Άλλη μια διεθνής αρνητική πρωτιά στον πολιτισμό
Ξυπνήστε: Το κακό που γίνεται στην Ελλάδα απ’ την διακυβέρνηση των ανίκανων μεσιτών ιδιωτικών συμφερόντων της κυβέρνησης-τσίρκο – αν κρατήσει 4 χρόνια- θα είναι τόσο
ανυπολόγιστο που θα κάνουμε δεκαετίες να το απαλείψουμε. Η κυβέρνηση – τσίρκο και τα
τσιράκια της, οι προεστοί της Θεσσαλονίκης, υπέγραψαν την καταδίκη των αρχαίων που
βρέθηκαν στο σταυροδρόμι της Βενιζέλου με Εγνατία. Το έχουμε ξαναγράψει, το έγκλημα
που συντελείται εκεί, δεν έχει ΚΑΜΙΑ κάλυψη απ’ τα “πετσωμένα” (πληρωμένα με λεφτά
φορολογούμενων της λίστας Πέτσα) μέσα συσκότισης. Ωστόσο οι πολίτες, οι φορείς και οι
“ξένοι” που νοιάζονται για το έγκλημα των πολιτικάντηδων και των εργολάβων είναι στο
πόδι. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα έγραφα στη στήλη αυτή για την συγκέντρωση
δεκάδων θεσσαλονικέων στο εργοτάξιο όπου ετοιμάζονται να τεμαχίσουν τα αρχαία και να
τα φυγαδέψουν σε αποθήκη του Μετρό. Σήμερα διαβάζω για την σημαντική διαμαρτυρία
του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών της UNESCO του ICOMOS ενάντια
στην απόφαση της κυβέρνησης – τσίρκο για την απόσπαση και επανατοποθέτηση των
αρχαίων (κάτι σαν LEGO) στον μελλοντικό σταθμό ΜΕΤΡΟ της Βενιζέλου. Για να μην τα
πολυλογούμε, ιδού η δημοσίευση απ’ την Ναταλί Χατζηαντωνίου της εφημερίδας ΕΦΣΥΝ.
Αυτά από την στήλη και τον γράφοντα γι’αυτή την εβδομάδα, να είστε καλά, να προσέχετε
τον κορονοϊό, και όσοι καταφέρετε και πάτε στην πατρίδα, κάντε και καμιά βουτιά στην θάλασσα και για όσους έμειναν πίσω στον ζεστό Καναδά...
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Μήλος: Ένα νησί πέρα από τα συνηθισμένα

Διάσημη για τις πολλές και εκπληκτικές
παραλίες της, αλλά και για τα μοναδικά
γεωλογικά τοπία της, η Μήλος είναι από
τα νησιά εκείνα που κρύβει μικρούς θησαυρούς σε κάθε γωνιά του
Σμιλεμένη όπως και η Αφροδίτη της από
την καυτή λάβα του ηφαιστείου, που δημιΓιάννης
Κακαγιάννης ούργησε τοπία απαράμιλλης ομορφιάς, η
Μήλος είναι ένα από τα πιο ρομαντικά και
εντυπωσιακά ελληνικά νησιά. Οι εικόνες σε
αυτό το ξεχωριστό νησί των Κυκλάδων συναγωνίζονται σε
ομορφιά η μία την άλλη: λευκοί ηφαιστειακοί βράχοι καμπυλώνουν σαν μάρμαρο σε τιρκουάζ νερά, εξωτικές παραλίες
βγαλμένες από καρτ ποστάλ, ψαροχώρια από άλλες εποχές
εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες με τη γραφικότητα και τα
χρώματά τους.
Πολλοί την αποκαλούν «ζευγαρονήσι», εξαιτίας των συγκλονιστικών της τοπίων που είναι ιδανικά για ρομαντικές στιγμές.
Όµως η Μήλος είναι το ίδιο ωραία για διακοπές µε οικογένεια
ή παρέα. Στο νησί όπου ανακαλύφθηκε η περίφημη Αφροδίτη
της Μήλου, οι ταξιδιώτες σήμερα ανακαλύπτουν τους δικούς
τους θησαυρούς. Οι πολλές και εκπληκτικές παραλίες (πάνω
από 70) αποτελούν βασικό λόγο για να επισκεφτείτε τη Μήλο.
Όταν όμως γνωρίσετε το νησί, οι λόγοι για τους οποίους θα
θέλετε να επιστρέψετε είναι πολύ περισσότεροι.

Το νησί των χρωμάτων

Η πρώτη εικόνα που αντικρίζει κανείς καθώς πλησιάζει το καράβι είναι ο Αδάμαντας, το κύριο λιμάνι του νησιού, που είναι
πάντα ζωντανό, με τουριστικά μαγαζιά, καφέ και ταβέρνες.
Εδώ, θα κάνετε βόλτα στα γραφικά κυκλαδίτικα σοκάκια με
τα κατάλευκα σπιτάκια και τις ανθισμένες αυλές. Το βράδυ
θα σας βρει σίγουρα πάλι εδώ αφού είναι σημείο συνάντησης
για τη νυχτερινή διασκέδαση του νησιού.
Η πρωτεύουσα του νησιού είναι η Πλάκα, η οποία χτίστηκε
το 1800 από τις αρχαίες πέτρες του κάστρου της. Χτισμένη
σε ύψωμα 220 μ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, με
νησιώτικο χρώμα και κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, με πλακόστρωτα γραφικά σοκάκια, με μικρά παραδοσιακά μαγαζάκια,
εστιατόρια και μαγευτική θέα στον κόλπο της Μήλου, η Πλάκα
θα κλέψει κάμποσο από τον χρόνο σας.
Ανηφορίστε μέχρι τα ερείπιά του κάστρου του 13ου αιώνα για
να απολαύσετε ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα του
Αιγαίου και την πανοραμική θέα προς τον κόλπο του νησιού,
καθώς και σε γειτονικά κυκλαδονήσια. Επιπλέον, στην Πλάκα
θα βρείτε και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Μήλου, που φιλοξενεί ένα πιστό αντίγραφο της Αφροδίτης της Μήλου.
Τα Πολλώνια ή Απολλωνία είναι το δεύτερο λιμάνι της Μήλου. Πρόκειται για ένα γραφικό ψαροχώρι, χτισμένο γύρω
από έναν όμορφο κολπίσκο στο βορειοανατολικό άκρο του
νησιού. Ο οικισμός διαθέτει παραλία με αμμουδιά, πολλά
ενοικιαζόμενα δωμάτια και προσεγμένα ξενοδοχεία, καθώς
και αρκετές ταβέρνες και εστιατόρια που απλώνονται μέχρι το
δεξί άκρο του οικισμού, την εκκλησία της Aγίας Παρασκευής.
Στον μόλο που βρίσκεται μπροστά από την εκκλησία μπορείτε να βρείτε τα αλιευτικά σκάφη των ντόπιων που κάθε πρωί
έρχονται φορτωμένα με ψάρια, χταπόδια και αστακούς. Από
τα Πολλώνια μπορείτε να πάρετε το καραβάκι και να πάτε στη

προσεγγίζεται μόνο μέσω θαλάσσης και προσφέρεται για κολύμπι και εξερεύνηση. Αξίζει να κάνετε τον γύρο του νησιού
με ένα από τα ιστιοπλοϊκά ή καΐκια, που αναχωρούν καθημερινά από το λιμάνι του Αδάμαντα, για να δείτε μαγευτικά
τοπία και σπηλιές, πέρα από το Κλέφτικο, όπως η Συκιά με
τη βαθιά θαλάσσια σπηλιά, τα Αγκάθια ή το σύμπλεγμα των
Τριάδων στη δυτική πλευρά του νησιού.

Τα «σύρματα» της Μήλου

Τα σύρματα αποτελούν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα της Μήλου και ένα εξαιρετικό δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για υπόσκαφα, συνήθως, καταλύματα όπου
οι ψαράδες και οι βαρκάρηδες έσερναν εκεί μέσα τις βάρκες
τους για να ξεχειμωνιάσουν ή για να γλιτώσουν από την κακοκαιρία. Στο κάτω μέρος των σπιτιών αυτών αποθήκευαν τις
βάρκες, ενώ στον πάνω όροφο υπήρχε συνήθως το κατάλυμα του βαρκάρη. Σύρματα θα συναντήσετε στα ψαροχώρια
και τους παραθαλάσσιους οικισμούς του νησιού, όπως το
Κλήμα, τα Μανδράκια, ο Φυροπόταμος, ο Άγιος Κωνσταντίνος και ο Εμπουριός. Τα σύρματα είναι βαμμένα σε έντονα
και διαφορετικά χρώματα, που χαρίζουν μια ιδιαίτερη όψη
στο παραδοσιακό τοπίο της Μήλου. Οι γειτονικές στους οικισμούς παραλίες προσφέρονται για μια δροσιστική βουτιά.
γειτονική Κίμωλο για μια ημερήσια εκδρομή.

Οι καλύτερες παραλίες της Μήλου

Η Μήλος έχει συνολικά πάνω από 70 παραλίες – ανάμεσά
τους και μερικές από τις ωραιότερες του Αιγαίου. Λόγω της
ηφαιστιογενούς προέλευσης του εδάφους της, η Μήλος έχει
εντυπωσιακή μορφολογία και ποικιλία παραλιών. Θα συναντήσετε άλλοτε παραλίες με λευκόχρυσες αμμουδιές και άλλοτε κόλπους με βότσαλα που περικυκλώνονται από πέτρες,
λευκά, κόκκινα, κίτρινα ή και μαύρα βράχια.
Το Σαρακήνικο, η «σεληνιακή» παραλία της Μήλου, είναι
ένα από τα πιο πολυφωτογραφημένα τοπία του Αιγαίου. Τα
ολόλευκα βράχια που έχουν σμιλευτεί από την αλμύρα και
τους ανέμους συνδυάζονται με το βαθύ γαλάζιο της θάλασσας σε ένα μοναδικό σε ομορφιά μέρος. Στο Σαρακήνικο θα
βρείτε μια μικρή αμμουδιά αλλά κυρίως όμορφα βράχια για
να απλώσετε την πετσέτα σας και να κάνετε βουτιές στα καταγάλανα νερά.
Η λίστα με τις παραλίες δεν τελειώνει ποτέ σε αυτό το νησί.
Μία από τις ομορφότερες είναι η Φυριπλάκα, μια τεράστια
παραλία με κρυστάλλινα νερά και βράχους διαφόρων χρωμάτων. Το Τσιγκράδο με τα απότομα βράχια, την ψιλή άμμο
και τα σμαραγδένια νερά είναι μόνο για τους τολμηρούς επισκέπτες που θα κατέβουν το σχεδόν κατακόρυφο μονοπάτι. Στα Θειωρυχεία θα κάνετε μπάνιο σε μια παραλία άγριας ομορφιάς κάτω από το ερειπωμένo oρυχείο. Προβατάς,
Παπάφραγκας, Πλάθιενα, Παλιοχώρι και Αγία Κυριακή είναι
μερικές ακόμη παραλίες που αξίζουν την προσοχή σας. Καθεμία έχει τον δικό της χαρακτήρα και τη δική της ομορφιά.
Εντυπωσιακό και πολυφωτογραφημένο και το Κλέφτικο, λημέρι πειρατών στα παλιά τα χρόνια. Δεν είναι η παραλία με
τον κλασικό ορισμό που όλοι ξέρουμε, είναι όμως ένα μαγευτικό τοπίο, ένα σύμπλεγμα από εντυπωσιακούς ηφαιστιογενείς άσπρους βράχους μέσα στα τιρκουάζ νερά, που

Αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφτείτε

Κατακόμβες Μήλου: Ένα από τα σημαντικότερα και πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα είναι οι Κατακόμβες της Μήλου, στο χωριό Τρυπητή. Οι Κατακόμβες είναι μοναδικές σε μέγεθος στον
ελλαδικό χώρο και από τις πιο αξιόλογες, μαζί με αυτές της
Pώμης και των Aγίων Tόπων, σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για έναν αρχαιολογικό χώρο με τάφους, που χρονολογούνται από τον 1ο μέχρι τον 5ο αιώνα μ.Χ ο οποίος ανακαλύφθηκε από αρχαιοκάπηλους και έγινε γνωστός στο ευρύ
κοινό μετά τη σύλληψη τους, το 1840. Οι κατακόμβες είναι
τρεις τον αριθμό, και μαζί με πέντε διαδρόμους και ένα νεκρικό θάλαμο αποτελούν ένα δαιδαλώδες σύστημα συνολικού
μήκους 185 μ. που είναι υποβλητικά φωτισμένος.
Αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο: Το αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο βρίσκεται στον μεγάλο αρχαιολογικό χώρο ανάμεσα στην Τρυπητή
και το Κλήμα, χτισμένο σε μια πλαγιά με θέα στον κόλπο της
Μήλου. Αρχικά κατασκευάστηκε από τους κατοίκους της αρχαίας πόλης του Κλήματος, πιθανότατα κατά την Ελληνιστική
περίοδο. Μετά την καταστροφή της πόλης κατά τα ρωμαϊκά
χρόνια, πάνω στις βάσεις του κλασσικού θεάτρου χτίστηκε
ένα μεγαλύτερο, χωρητικότητας 700 θέσεων, από ολόλευκο
παριανό μάρμαρο.
Αρχαιολογικό Μουσείο: Στεγάζεται σε νεοκλασικό κτήριο του
Τσίλερ στην Πλάκα και φιλοξενεί ευρήματα από την προϊστορική περίοδο, γλυπτά και ανάγλυφα κλασικών και ρωμαϊκών
χρόνων καθώς και ένα πιστό αντίγραφο της Αφροδίτης της
Μήλου.
Μεταλλευτικό Μουσείο: Βρίσκεται στο λιμάνι του Αδάμαντα
και προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίσετε την πλούσια γεωλογική και μεταλλευτική ιστορία της Μήλου. Αντικείμενα, εικόνες και φωτογραφίες παρουσιάζουν την εντυπωσιακή γεωλογική ιδιαιτερότητα της Μήλου και αφηγούνται με τον τρόπο
τους τη μεταλλευτική ιστορία του νησιού.

Ο λαβύρινθος του ταξιδιώτη - Γιατί χρειαζόμαστε το
τουριστικό γραφείο για τις διακοπές μας
Μετά από περιοριστικά μέτρα διάρκειας
ενός έτους, έφτασε η επίσημη έναρξη της
φετινής τουριστικής περιόδου. Η ανάγκη
για ταξίδια είναι πιο έντονη από ποτέ. Το
διαδίκτυο, όλη αυτή την περίοδο, ανέλαβε
τον πρώτο ρόλο για πολλά καθημερινά ζητήματα, και πλέον “φλερτάρει” και με τη διαδικασία λήψης απόφασης για διακοπές, με
τους ταξιδιώτες να μπαίνουν στη λογική να
οργανώνουν μόνοι τους το ταξίδι τους. Γιατί
όχι; Τί μπορεί να πάει στραβά;
Η FedHATTA ζητά να παρακολουθήσουμε
τις κινήσεις ενός ταξιδιώτη που προσπαθεί
να οργανώσει τις διακοπές του μόνος, μέσω

διαδικτύου.
“Θέλω να κάνω κράτηση σε ενοικιαζόμενο σπίτι στο νησί Χ” – ή “Θέλω ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο”.
Τί πιο απλό από το να ξεκινήσεις με έρευνα
σε μηχανή αναζήτησης, με τις λέξεις “ενοικιαζόμενα σπίτια στο νησί Χ”, ή “ξενοδοχεία”.
Θα χρειαστεί φυσικά να ψάξεις ανάμεσα
σε χιλιάδες αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν μπροστά σου. Εάν ξεκινήσεις
με μέσο χρόνο 10 δευτερόλεπτα για κάθε
ιστοσελίδα που θα εμφανιστεί, θα χρειαστείς μέρες για να τις επισκεφθείς όλες,
χωρίς ακόμα να έχεις αποφασίσει για την

κράτηση. Πολλές φορές, επίσης, συμβαίνει
να βλέπεις πολύ όμορφες φωτογραφίες από
δωμάτια ή σπίτια που δεν ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα. Μοιάζει με την ανάρτηση φωτογραφιών μας στα social media,
που πριν αναρτηθούν, τις επεξεργαζόμαστε
με φίλτρα. Θα σου έχει τύχει ξανά, η πληροφορία “100 μέτρα από την παραλία” π.χ. να
σημαίνει ότι πρέπει να περπατήσεις αρκετά
ή να νοικιάσεις δίκυκλο. Ή το “περιλαμβάνεται πρωινό” να σημαίνει ότι θα αρκεστείς
σε συσκευασμένες φρυγανιές...
“Θα οργανώσω μόνος μου το πρόγραμμά μου”.

Θα βρεθείς λοιπόν στο νησί ή στο χωριό, ή
στην πόλη που επέλεξες, σκεπτόμενος ότι
θα αποφασίσεις επί τόπου για το πώς θα
γεμίσεις τον χρόνο σου. Το διαδίκτυο σου
έδωσε πληροφορίες για την ιστορία του
τόπου, για τα μνημεία κ.λπ. Αυτό όμως για
το οποίο δεν σε πληροφόρησε επαρκώς το
διαδίκτυο, είναι πως σε σχέση με το κατάλυμά σου θα είναι καλό να ακολουθήσεις
μια συγκεκριμένη διαδρομή, αν θέλεις να τα
προλάβεις όλα – ή, πως καλό θα είναι να
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Καταγγελία για δεκάδες ενοικιαζόμενα
οχήματα που κυκλοφορούν ληγμένα
Δεκάδες ενοικιαζόμενα οχήματα πάσης φύσεως τα οποία θα έπρεπε να έχουν αποσυρθεί και διαγραφεί από τον στόλο των
επιχειρήσεων εδώ και πολλά χρόνια συνεχίζουν να βρίσκονται σε κυκλοφορία όπως
καταγγέλει με σχετική επιστολή του στους
συναρμόδιους φορείς ο κ. Μανώλης Καναβάκης, ιδιοκτήτης εταιρείας ενοικιάσεων
οχημάτων στη Κω.
Όπως αναφέρει σχετικά «η κυκλοφορία τέτοιων οχημάτων παραβιάζει όχι μόνο τον
νόμο αλλά και την ουσία του ανταγωνισμού
δεδομένου ότι αυτά ενοικιάζονται σε πολύ
χαμηλότερες τιμές με αποτέλεσμα να υπάρχει στρέβλωση στην αγορά. Αυτονόητο βέβαια και πάνω απ’ όλα είναι το ζήτημα της

ασφάλειας αυτών των οχημάτων».
Επίσης, σημειώνει στην επιστολή του «Είναι
σίγουρο ότι πλέον ο τουρισμός μας διέρχεται μια πρωτόγνωρη κρίση και οι προσπάθειες μας είναι άοκνες και συνεχείς για την
παρουσίαση και ενίσχυση της εικόνας του
τόπου μας συμπληρώνοντας τις προσπάθειες του Υπουργείου Τουρισμού και του
ΕΟΤ. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να
συμβεί κάποιο ή κάποια ατυχήματα που να
αμαυρώσουν την εικόνα της περιοχής μας
και τα οποία θα προέρχονται από οχήματα
που θα κυκλοφορούν παράνομα».
Στο πλαίσιο αυτό καταθέτει δύο δραστικές λύσεις οι οποίες θα εξαλείψουν το
πρόβλημα.
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ξεκινήσεις να περνάς τον ελεύθερο χρόνο
σου – αλλά, τι θα γίνει στην περίπτωση
που χρειαστεί να γνωρίζεις σε πόση απόσταση βρίσκονται δωμάτια ασφάλειας για
τον κορωνοϊό; Ή στην περίπτωση που θα
πρέπει να επιστρέψεις εκτάκτως; Πού θα
απευθυνθείς για αλλαγές εισιτηρίων, δρομολόγια, πολιτικές ακυρωτικών κ.λπ.; Αυτό
το καλοκαίρι θα πρέπει να λάβεις σοβαρά
υπόψη σου ότι αυτές οι πληροφορίες σου
είναι απαραίτητες, όπου κι αν πας.
“Έκλεισα οικονομική θέση και με αυτήν
θα ταξιδέψω”.
Γιατί να μην επωφεληθείς από πιθανή δυνατότητα αναβάθμισης υπηρεσιών, που
μπορεί να συμβεί είτε στο πλοίο, είτε στο
αεροπλάνο, είτε ακόμη και στο ξενοδοχείο;
Το διαδίκτυο δεν θα σε πληροφορήσει για
τέτοιες δυνατότητες, γιατί σου παρέχει μόνο
την πληροφορία. Οι αναβαθμίσεις αυτές
αποτελούν ένα πλεονέκτημα που μπορεί
να σου παρέχει μόνον ένας επαγγελματίας τουριστικός πράκτορας. Ο τουριστικός
πράκτορας, έχει την δυνατότητα να εξασφαλίζει, από τους συνεργάτες του, υπηρεσίες
που μπορεί να «απογειώσουν» το ταξίδι
σου. Γιατί να μείνεις σε δίκλινο ενώ μπορείς
να μείνεις ακόμη και σε σουίτα, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες; Γιατί να μην πληροφορηθείς μια έκπτωση, που μπορεί να σε
ενδιαφέρει;
Και εδώ φτάνουμε στον επίλογο.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν μια φιλόδοξη προσπάθεια να οργανώσεις τις διακοπές
σου μόνος, με την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα των ταξιδιωτικών επιλογών σου
θα είναι πιο φθηνό, και πιο αρεστό. Λάθος.
Αυτά ήταν λίγα μόνο παραδείγματα για το τι
μπορεί να πάει στραβά, όχι γιατί δεν μπορείς να το κάνεις, αλλά γιατί δεν είναι αυτή
η εξειδίκευσή σου. Καθένας μπορεί να φτιάξει μια βρύση, αλλά στο τέλος θα χρειαστεί
υδραυλικός. Καθένας μπορεί να κάνει κράτηση για ένα ταξίδι, αλλά θα καταλήξει να
ταξιδεύει μόνος, να πληρώνει για αβέβαιης
ποιότητας χώρους και υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να αποκομίσει απλώς “ένα ταξίδι” και
όχι “μια εμπειρία”.
Οι περισσότεροι μιλούν για “ταξίδια ζωής”,
εννοώντας ότι μια φορά στη ζωή σου θα κάνεις ένα ταξίδι που θα σου μείνει αξέχαστο.
Λάθος. Η δουλειά του τουριστικού γραφείου είναι να διοργανώνει «ταξίδια ζωής» για
όλους, πάντα.
Εμπιστεύσου τα τουριστικά γραφεία για το
ταξίδι σου. Μπορούν να σχεδιάσουν τις διακοπές σου στα μέτρα σου, και να προλάβουν τις κακοτοπιές.
Ειδικά τώρα, χρειάζεσαι μια εξασφάλιση
για ποιοτικές διακοπές, χωρίς δυσάρεστες
εκπλήξεις.

εντάξεις και την τοπική γιορτή του τσίπουρου που διοργανώνουν οι παραγωγοί – ή,
πως ο Χ χώρος που σου είχε φανεί ενδιαφέρων έχει κλείσει εδώ και χρόνια (το διαδίκτυο δεν οφείλει να ανανεώνει τις πληροφορίες του), και πως αν πάρεις ένα όχημα θα
μπορέσεις να δεις άλλα πέντε ενδιαφέροντα
πράγματα σε απόσταση μισής ώρας... Γιατί
το διαδίκτυο δεν οφείλει να κάνει συνδυασμούς, για να σου φτιάξει ένα πακέτο διακοπών. Πόσες φορές δεν επισκέφθηκες ένα
νησί, και κατέληξες να περνάς τον χρόνο
σου σε μια συγκεκριμένη διαδρομή: δωμάτιο – παραλία – εστιατόριο;
“Θα ταξιδέψω στο εξωτερικό και θα οργανώσω μόνος μου τις πτήσεις μου”.
Είναι πραγματικά πολύ απλό, μόνο που θα
πρέπει να αποφασίσεις ανάμεσα σε εκατοντάδες προτάσεις πτήσεων, μέσα από ιστοσελίδες απρόσωπες, στις οποίες θα πρέπει
να καταχωρήσεις πολύ προσωπικά σου δεδομένα. Και βέβαια, καθώς ζούμε σε περίεργη περίοδο, στην περίπτωση που ακυρωθεί
η πτήση, τότε θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να τρέξεις έναν μαραθώνιο για να
βρεις την λύση στο πώς και πότε τελικά θα
πετάξεις, ή πώς θα επιτύχεις την επιστροφή
των χρημάτων σου, ή πώς θα αλλάξεις τις
ημερομηνίες διαμονής στο κατάλυμα που
έχεις επίσης επιλέξει και προπληρώσει κ.λπ.
“Θέλω ένα ταξίδι στα δικά μου οικονομικά μέτρα”.
Με αυτό το πολύ σεβαστό και λογικό κριτήριο, γράφεις στην μηχανή αναζήτησης την
λέξη “φθηνά (π.χ. δωμάτια, εισιτήρια κ.λπ.)”.
Γίνεται κατανοητό τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται για την ποιότητα των υπηρεσιών
που θα λάβεις. Γιατί δεν θα μπορέσεις να
έχεις τον έλεγχο μέσα από μια οθόνη κι ένα
πληκτρολόγιο. Με ένα δωμάτιο το οποίο
κοστίζει πολύ λίγα χρήματα ανά διανυκτέρευση, δεν σημαίνει ότι έχεις οργανώσει
φθηνές διακοπές. Ένα πακέτο διακοπών
έρχεται στα μέτρα σου, μόνο όταν έχει ληφθεί μέριμνα για όλες τις λεπτομέρειες, από
την στιγμή που κλειδώνεις το σπίτι σου για
να φύγεις, μέχρι και την στιγμή που θα επιστρέψεις: εισιτήρια, μεταφορά, διαμονή, διατροφή, επισκέψεις, περιηγήσεις – όλα. Και
φυσικά “φθηνές διακοπές” δεν είναι απαραίτητο να σημαίνει “βαρετές διακοπές”!
“Θα πάω διακοπές και θα φοράω την μάσκα μου, αρκεί”.
Όχι, δεν αρκεί. Σε μια περίοδο αυστηρών
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, εν μέσω
πανδημίας, η σκέψη “σιγά μην συμβεί σε
μένα” δεν ευσταθεί καθόλου, ούτε σε ατομικό επίπεδο, ούτε σε επίπεδο συλλογικής ευθύνης. Θα κλείσεις ένα δωμάτιο, θα
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

2 Αυγούστου στον τελικό ο
Λευτέρης Πετρούνιας
Ο Πετρούνιας προκρίθηκε με την καλύτερη βαθμολογία
(15,333) από όλους
τους
αντιπάλους
του στα προκριμαΝτίνος
τικά και αποτελεί το
Μέλλιος
μεγάλο φαβορί για
την κατάκτηση του
χρυσού μεταλλίου. Εξάλλου, αυτό
δήλωσε και ο ίδιος σε δηλώσεις του
αμέσως μετά την προσπάθειά του.
"Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω
για να περάσω και δεν νομίζω ότι
κανείς θα με βγάλει από την πρώτη θέση.
Δεν έκανα καν ζέσταμα. Είδα τους κρίκους,
τα φώτα, τα σύρματα. Τώρα δεν ανησυχούμε. Έχουμε όλον το χρόνο μπροστά μας να
ηρεμήσουμε, είναι εννέα ημέρες, περισσότερες κι απ' όσες ήρθα. Θα είμαι πιο ζεν
από ποτέ. Όλα θα πάνε καλά. Στον τελικό
ακόμη ψηλότερη βαθμολογία. Δεν φοβάμαι
καθόλου", δήλωσε.
Αν και το ελληνικό κοινό δεν παρακολούθησε live την προσπάθεια του χρυσού ολυμπιονίκη στο Ρίο, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
Ο Πετρούνιας εκτέλεσε άψογα το πρόγραμμά του και θα μπει στη μάχη των μεταλλίων

ως το απόλυτο φαβορί για τη νίκη. Ο Λευτέρης Πετρούνιας ζήτησε να μπει ένα τέλος
στο σχολιασμό της μη ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης της προσπάθειάς του στα
προκριματικά των κρίκων στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ώστε να προετοιμαστεί απρόσκοπτα για τον τελικό. "Σε περίπτωση που
δεν το είδατε, τελείωσε ο τελευταίος όμιλος
και προκρίθηκα 1ος. Ας μη δώσουμε περισσότερη βάση στο τι συνέβη με τη μετάδοση
και ας εστιάσουμε στο χαρούμενο γεγονός,
πως πάμε για το δεύτερο χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες, πέντε χρόνια μετά! Κόσμο
δεν είχε, αλλά η ενέργεια των Ελλήνων με
συνόδευσε σίγουρα! Πάμε δυνατά Ελλάδα
μου στις 2 Αυγούστου"

“ΑΔΙΚΑ ΑΝΗΣΥΧΟΥΜΕ” Κάποιος παραπονέθηκε στον γείτονα του,
που είχε κότες κι έναν πετεινό. Η σκέψη του κόκορα ότι κάποια στιγμή
ίσως φωνάξει, του έκλεβε τον ύπνο. Ο γείτονας του είπε τα εξής: “Γιατί
ενοχλείσαι; Ο πετεινός μου σπάνια φωνάζει κι αυτό το κάνει μόνο την
ημέρα. Ποτέ δεν φωνάζει τη νύχτα.” Ο άνθρωπος της ιστορίας μας
τότε του είπε: “Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Εκείνο που μ’ ενοχλεί
είναι που δεν ξέρω πότε μπορεί να φωνάξει. Με τη σκέψη αυτή, μένω
ξύπνιος!”
Πολλοί από μας είμαστε σαν αυτόν τον άνθρωπο. Χάνουμε τον ύπνο
μας και ανησυχούμε. Εκείνο που ο Θεός θέλει να κάνουμε είναι να
κοιτάζουμε τη σημερινή μέρα. Το χθες πέρασε. Το αύριο είναι
άγνωστο. Το μόνο που είναι δικό μας είναι το σήμερα. Ο Χριστός μας
λέει: “Ριξτε πάνω μου όλες σας τις φροντίδες και τις έγνοιες κι εγώ θα
φροντίσω για σας.” Εχουμε κάπου να να ακουμπήσουμε τα βάρη μας,
τις στεναχώριες μας. Τις πήρε όλες πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ο
θάνατος νικήθηκε! Χαιρόμαστε που έχουμε έναν τέτοιο Σωτήρα. Δόξα
αλληλούια στο τρισευλογημένο του όνομα τώρα και πάντοτε!
Αν είσαι παιδί του Θεού, προχώρα, ζησε τη ζωή σου χωρίς ανησυχίες
και φόβους. Αν όμως δεν είσαι ακόμη παιδί του Θεού, μαζί με τον
Χριστό θα έχεις χαρά και δύναμη στο δρόμο σου. Ευχόμαστε να γίνεις
και συ ένας πιστός άνθρωπος με ειρήνη στην καρδιά 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

Τζούντο: Με ιππόν στο Golden score
ηττήθηκε η Τελτσίδου, κατετάγη 7η
Η Ελισάβετ Τελτσίδου γνώρισε την ήττα από τη Γερμανίδα Γιοβάνα Σκοτσιμαρο στα
ρεπεσάζ του τζούντο γυναικών β -70 κιλών των και έμεινε εκτός βάθρων.
Η κανονική διάρκεια έληξε
χωρίς σκορ (0-0), στη διάρκεια της οποίας η Ελληνίδα
πρωταθλήτρια δέχθηκε δύο
ποινές. Στο Golden score και
έπειτα από 2:42, η Γερμανίδα
αθλήτρια πήρε τη νίκη με ιππόν και μπήκε στη μάχη για
το χάλκινο μετάλλιο. Αντιθέτως η Τελτσίδου ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις στη διοργάνωση, καταλήγοντας στην έβδομη θέση.
Στην εξέλιξη της κατηγορίας, χρυσή Ολυμπιονίκης αναδείχθηκε η Γιαπωνεζα Κιζούρου Αράι, καθώς στον τελικό νίκησε με

vazari την Αυστριακή Μικαέλα Πολέρες. Τα
χάλκινα μετάλλια πήραν η Ρωσίδα Μαντίνα
Ταϊμάζοβα, η οποία επικράτησε με vazari
της Κροάτισας Μπάρμπαρα Μάτιτς και η
Ολλανδέζα Σάνε φαν Ντίκε η οποία νίκησε
με ippon την Τζιοβάνα Σκοκιμάρο.

Την 5η θέση κατέλαβαν οι Μ.
Κυρίδου/Χ. Μπούρμπου
Στην πρώτη παρουσία τους σε
Ολυμπιακούς Αγώνες οι Μαρία
Κυρίδου και Χριστίνα Μπούρμπου κατέλαβαν την 5η θέση
στον τελικό της δικώπου, με
χρόνο 6:57.11 στο Τόκιο. Οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες, τα είχαν
δώσει όλα στην ημιτελική σειρά
τους χθες (28/7) και αν και είχαν
τον δεύτερο καλύτερο χρόνο
από τα πληρώματα του τελικού
δεν κατάφεραν να πλασαριστούν στις τρεις πρώτες θέσεις
και ν' ανέβουν στο βάθρο.
Το χρυσό μετάλλιο στη δίκωπο γυναικών
κατέκτησαν στους 32ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο οι Νεοζηλανδές
Γκρέις Πρέντεργγκαστ και Κέρι Γκόουλερ
με χρόνο 6:50.19, οι οποίες χθες είχαν καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ που έκαναν

οι Κυρίδου/Μπούρμπου στον αγώνα τους
για την 1η ημιτελική σειρά (6:48.70), μόλις
λίγα λεπτά αργότερα παίρνοντας την πρώτη θέση στη 2η ημιτελική σειρά (6:47.41). Το
ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν οι Ρωσίδες
Βασιλίσα Στεπάνοβα/Έλενα Οριανμπίσκαγια (6:51.45) και το χάλκινο μετάλλιο κρέμασαν στο στήθος οι Κάλειφ Φίλμερ και Χίλαρι
Γιάνσενς (6:52.10).

Σκοποβολή: Έκτη η Κορακάκη
στα 10μ. αεροβόλο πιστόλι
Δεν μπόρεσε να ανέβει ξανά στο βάθρο
των Ολυμπιακών Αγώνων η Άννα Κορακάκη. Η σπουδαία σκοπεύτρια αγωνίστηκε
για τρίτη φορά σε τελικό κάτι που από μόνο
του αποτελεί σπουδαίο κατόρθωμα.
Η Άννα Κορακάκη έμεινε πίσω μετά τις
πρώτες δέκα βολές και στη συνέχεια παρά
την προσπάθειά της δεν μπόρεσε να καλύψει το χαμένο έδαφος.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Βιταλίνα
Μπατσαράσκινα (Ρωσία) με 240.03, μια
επίδοση που αποτελεί νέο Ολυμπιακό
ρεκόρ. Το ασημένιο μετάλλιο φόρεσε στο
στήθος η Αντοανέτα Κοσταντίνοβα (Βουλγαρία), ενώ η Ρανσίν Γιανγκ (Κίνα), που
είχε κάνει στον προκριματικό γύρο Ολυμπιακό ρεκόρ κατέλαβε την τρίτη θέση.
Φυσικά, η παρουσία της Άννας Κορακάκη
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο δεν

ολοκληρώθηκε τώρα. Η Ελληνίδα σκοπεύτρια θα αγωνιστεί και στα 25μ. εκεί όπου
είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους
Αγώνες του Ρίο.
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Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο ελληνικός απολογισμός της ημέρας (29/7)
Η πρόκριση της Εθνικής πόλο ανδρών
στα προημιτελικά των Ολυμπιακών
Αγώνων αλλά και η πολύ καλή εμφάνιση
της Άννας Κορακάκη στην σκοποβολή
αποτελούν τα πιο σημαντικά αποτελέσματα στον ελληνικό απολογισμό της
ημέρας. Εκτός ημιτελικών στο μεικτό
βρέθηκαν οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη.
Την πρόκριση στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο εξασφάλισε
μαθηματικά η εθνική υδατοσφαίρισης των
ανδρών, χάρη στη δύσκολη νίκη της με
10-9 επί της Ιαπωνίας. Μετά το αποτέλεσμα
αυτό, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα
ανέβηκε στην κορυφή του Α΄ ομίλου με πέντε βαθμούς, όσους έχει και η Ιταλία.
Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη
έχασαν την ευκαιρία να μπουν στη "ζώνη"
των μεταλλίων στο μεικτό διπλό του Ολυμπιακού τουρνουά τένις. Το ελληνικό δίδυμο ηττήθηκε στον προημιτελικό γύρο με
4-6, 6-4, 6-10 από τους Αυστραλούς Τζον
Πιρς και Άσλεϊ Μπάρτι και ολοκλήρωσε την
παρουσία του στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο.
Στην κωπηλασία, ο Στέφανος Ντούσκος
προκρίθηκε στον τελικό του απλού σκιφ.
Ο Γιαννιώτης πρωταθλητής κατέκτησε την
πρώτη θέση στην 2η ημιτελική σειρά του
αγωνίσματος με επίδοση 6:41.61.

Οι Μαρία Κυρίδου και Χριστίνα Μπούρμπου
κατέλαβαν την πέμπτη θέση στον τελικό της
δικώπου. Στην πρώτη παρουσία τους σε
Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες σημείωσαν επίδοση 6:57.11, η
οποία δεν τους επέτρεψε να πλασαριστούν
στην τριάδα του βάθρου.
Για τις θέσεις κατάταξης 7-12 θα παλέψει η
Αννέτα Κυρίδου στο απλό σκιφ, καθώς αποκλείστηκε από τον τελικό του αγωνίσματος,
αφού τερμάτισε στην 6η και τελευταία θέση
της 1ης ημιτελικής σειράς με χρόνο 7:40.81.
Στη σκοποβολή, το πρώτο βήμα για την
πρόκριση στον τελικό των 25μ σπορ πιστόλι έκανε η Αννα Κορακάκη. Η δις Ολυμπιονίκης πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση
και με επίδοση 294/300 στις βολές ακριβείας, κατέχει την 2η θέση κι ενώ απομένει
ακόμη ένας προκριματικός γύρος. Η συμμετοχή στον τελικό θα κριθεί αύριο, μετά
τον προκριματικό γύρο rapid, αλλά η Αννα
Κορακάκη δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή
αγωνιστική κατάσταση και θα επιδιώξει να
υπερασπισθεί το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο αγώνισμα το 2016, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο Ντε Τζανέιρο.
Στην κολύμβηση, με μία αξιοπρεπέστατη εμφάνιση και νέο πανελλήνιο ρεκόρ
συνδύασε η εθνική ομάδα την παρουσία
της στην πρωτοεμφανιζόμενη σε Ολυμπιακούς Αγώνες «σκυταλοδρομία» 4Χ100μ.

Ιστιοπλοΐα: Στην έβδομη θέση της
γενικής κατάταξης η Καραχάλιου
Δύο ακόμα ιστιοδρομίες είχαμε σήμερα (27/07) στα Rasel Radial για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες με την
Βασιλεία Καραχάλιου να έχει μία
μέτρια μέρα.
Συγκεκριμένα τερμάτισε στην 21η
και στην 20η θέση αντίστοιχα με
αποτέλεσμα στο σύνολο να πέσει
στην έβδομη θέση από την δεύτερη που βρισκόταν χτες.
Φυσικά αυτό δεν σημαίνει τίποτα
αφού έτσι είναι η φύση της ιστιοπλοΐας. Αν εξαιρέσει κανείς το
μεγάλο φαβορί, την Αν-Μαρί Ρίντομ όλες
οι άλλες αθλήτριες της πρώτης δεκάδας
βρίσκονται κοντά και αναμένονται πολλές

ανατροπές.
Το σημαντικό για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια είναι η κούρσα των μεταλλίων να τη
βρει μέσα στην πρώτη πεντάδα και εκεί θα
παιχτούν όλα.

Κολύμβηση: στην Καναδή ΜακΝιλ
το «χρυσό» στα 100μ. πεταλούδα
Η Μάργκαρετ ΜακΝιλ, μετά τον
τίτλο της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γκουανγκζού, κρέμασε στο στήθος της και το χρυσό
μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδα των Ολυμπιακών Αγώνων
του Τόκιο.
Η Καναδή κολυμβήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση
τερματίζοντας στην κορυφή με
χρόνο 55.59, αφήνοντας πίσω
της την Κινέζα Γιουφέι Ζανγκ με
55.64, ενώ το χάλκινο μετάλλιο
κατέκτησε η Αυστραλή Εμα ΜακΚίον με
55.72.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η επίδοση αυτή από την ΜακΝιλ αποτελεί ρεκόρ
Αμερικής και τη δεύτερη καλύτερη επίδοση
όλων των εποχών, μετά το 55.48 που είχε

κάνει η Σιέστρεμ στους Ολυμπιακούς του
Ρίο.
Η τελική κατάταξη στα 100 μέτρα πεταλούδα γυναικών:
1. Μάργκαρετ ΜακΝιλ (Καναδάς) 55.59 2.
Γιουφέι Ζανγκ (Κίνα) 55.64 3. Εμα ΜακΚίον
(Αυστραλία) 55.72

μικτή ομαδική mixed. Οι Απόστολος Χρήστου, Κώστας Μερετσόλιας, Άννα Ντουντουνάκη και Νόρα Δράκου κατετάγησαν
στην 11η θέση με 3:44.77, βελτιώνοντας το
3:45.38 που είχαν πετύχει οι ίδιοι στις 30
Μαΐου στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο του μίτινγκ
«Ακρόπολις».
Με «ψηλά το κεφάλι» αποχαιρέτησε τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο η Ευαγγελία
Ψάρρα. Η 47χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια
της τοξοβολίας, η οποία συμμετείχε για 6η
φορά στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση,
αποκλείσθηκε μετά την ήττα της στη φάση
των «64» από την Εν Τσία Λιν από την Κινεζική Ταϊπέι με 6-4.
Στην ιστιοπλοΐα, στην 4η θέση της γενικής
κατάταξης ανέβηκαν οι Παναγιώτης Μάντης
και Παύλος Καγιαλής, μετά τις δύο σημερινές κούρσες στην κατηγορία σκαφών 470
ανδρών. Το ελληνικό πλήρωμα ολοκλήρωσε την 3η ιστιοδρομία στην 3η θέση και την

4η στην 15η θέση, έχοντας συνολικά 14
βαθμούς ποινής.
Στην 9η θέση της γενικής κατάταξης στα
Laser Radial Γυναικών, με 75 βαθμούς ποινής, υποχώρησε η Βασιλεία Καραχάλιου,
μετά την ολοκλήρωση της 8ης ιστιοδρομίας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε
9η στην 7η κούρσα και 26η στην 8η.
Ο Ιωάννης Μιτάκης "έπεσε" στην 11η θέση
της γενικής κατάταξης των Finn, έχοντας 44
βαθμούς ποινής. Ο Έλληνας πρωταθλητής
τερμάτισε 11ος στην 5η ιστιοδρομία και
10ος στην 6η.
Εκτός του αγώνα μεταλλίων στα RS:X
ανδρών έμεινε ο Βύρωνας Κοκκαλάνης,
ο οποίος κατετάγη 11ος με 110 βαθμούς
ποινής, μετά την διεξαγωγή των σημερινών
ιστιοδρομιών, ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε 7ος στην 10η, 8ος στην 11η και 4ος
στη 12η κούρσα.
Στην 17η θέση της γενικής κατάταξης στα
470 γυναικών, με 39 βαθμούς ποινής, υποχώρησαν οι Αιμιλία Τσουλφά και Αριάδνη
Σπανάκη. Οι Ελληνίδες αθλήτριες ακυρώθηκαν για πρόωρη εκκίνηση στην 3η ιστιοδρομία, ενώ κατέλαβαν την στη 17η θέση
στην 4η κούρσα.
Η Κατερίνα Δίβαρη ολοκλήρωσε στη 19η
θέση της γενικής κατάταξης, με 204 βαθμούς ποινής, την παρουσία της στα RS:X
γυναικών. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν
κατάφερε να πλασαριστεί στην πρώτη δεκάδα που θα συνεχίσει στον τελικό, αφού
στη 10η ιστιοδρομία τερμάτισε 19η, στην
11η ήταν και πάλι 19η και στην τελευταία και
12η κούρσα ήταν 23η.

Ιστιοπλοΐα: Ο Μιτάκης στην 6η θέση
της γενικής κατάταξης στα Finn
Ο Ιωάννης Μητάκης βρίσκεται στην
6η θέση της γενικής κατάταξης στα
Finn, μετά το πέρας της δεύτερης
ιστιοδρομίας των Ολυμπιακών
Αγώνων του Τόκιο. Ο Ιωάννης
Μιτάκης δεν κατάφερε να επαναλάβει και στην 2η ιστιοδρομία της
κατηγορίας σκαφών Finn στην ιστιοπλοϊα, την καλή εμφάνιση με την
1η στους Ολυμπιακούς Αγώνες του
Τόκιο. Ο Έλληνας πρωταθλητής
κατετάγη στην 13η θέση και στη γενική κατάταξη είναι 6ος με 17 βαθμούς ποινής.
Προηγείται ο Τούρκος Αλικάν Καϊνάρ (2 β/π), με δεύτερο τον Ούγγρο Ζόμπορ
Μπέρεκς (4 β/π) και τρίτο τον Ισπανό Χουάν

Καρντόνα Μέντες (6 β/π), οποίοι κατά σειρά
τερμάτισαν στην 2η ιστιοδρομία στις θέσεις
1η, 2η, 3η, όπως ακριβώς και στην πρώτη.
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«Χρυσή» η Καναδέζα
Τσάρον στα 64 κιλά

Η Μοντ Τσάρον από τον Καναδά κατέκτησε
το χρυσό μετάλλιο στα 64 κιλά της άρσης
βαρών, καθώς στο αρασέ σήκωσε 105 κιλά
και στο ζετέ 131, έχοντας στο σύνολο 236
κιλά. Το αργυρό μετάλλιο θα παραλάβει
η Ιταλίδα Τζιόρτζια Μπορντινιόν με 232κ
(104κ και 128κ) και το χάλκινο η Χουέϊ Γουέν
Τσεν από την Κινεζική Ταϊπέϊ με 230 κιλά
(103κ και 127κ)

Χάλκινο μετάλλιο στο
σόφτμπολ γυναικών
Ο Καναδάς με τις, Τζένιφερ Γκίλμπερτ,
Νάταλι Γουάιντεμαν, Τζάνετ Λουνγκ, Τζένιφερ Σάλινγκ, Τζοάν Λι, Έρικα Πολιντόρι,
Κάλεϊ Ράφτερ, Βικτόρια Χέιγουορντ, Έμα
Έντσμινγκερ, Τζένα Κάιρα, Κέλσι Χάρσμαν,
Σάρα Γκρουνιουέγκεν, Λαρίσα Φράνκλιν,
Λόρεν Ρεγκούλα, Ντανιέλ Λόρι, κατέκτησε
το χάλκινο μετάλλιο στο σοφτμπολ
Η οικοδέσποινα χώρα των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σόφτμπολ γυναικών, νικώντας στον
τελικό τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
με 2-0.

Τζούντο γυναικών 63 κ. Χάλκινο
η Καθρίν Μποσεμάν
Τα δύο χάλκινα πήραν οι Καθρίν Μποσεμάν Πινάρντ από τον Καναδά και η Μαρία
Τσεντράσιο από την Ιταλία. Στην Κλαρισέ
Αγκμπενένου -κάτοχος 10 χρυσών σε παγκόσμια και Ευρωπαϊκά- κατέληξε το χρυσό της κατηγορίας των -63 κιλών. Η Γαλλίδα επικράτησε με ένα Waza-Ari στον τελικό
της Σλοβένας Τίτα Τρστένιακ.

2η Θέση για την Κάιλι Μάσε
στα 100 μ. ύπτιο γυναικών
Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Καναδή Κάιλι
Μάσε με χρόνο 57.72
στα 100 μέτρα ύπτιο γυναικών.
Η Κέιλι ΜακΚίον κέρδισε το χρυσό σε μία
όπως αναμενόταν μεγάλη μάχη με την Καναδή Κάιλι Μάσε και την Αμερικανίδα Ρέγκαν Σμιθ, αλλά ήταν εκείνη που έφτασε
πρώτη στον τερματισμό σε 57.47. Την τρίτη
θέση κατέλαβε η Αμερικανίδα Ρέγκαν Σμιθ
με 58,05

100 μ. ελεύθερο γυναικών Χάλκινο μετάλλιο για τον Καναδά
Η Καναδή Πένι Ολεκσιακ με 1:54.70 κατέκτησε την τρίτη θέση στο βάθρο των Ολυμπιακών
αγώνων στο Τόκιο. Η Αριάρνε Τίτμους, μετά τα
400μ., πήρε το χρυσό μετάλλιο και στα 200μ.
ελεύθερο, πετυχαίνοντας μάλιστα Ολυμπιακό
ρεκόρ με 1:53.50. Η Σιόμπαν Χάουγκι χάρισε
στο Χονγκ Κονγκ το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο στην κολύμβηση, παίρνοντας τη δεύτερη θέση με ρεκόρ Ασίας (1:53.92)

ΑΣΗΜΕΝΙΟ μετάλλιο για τις
Καναδές Τζένιφερ Άμπελ, Μελίσα
Τσιτρίνι Μπολιέ στις καταδύσεις
Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησαν οι Καναδέζες στις
καταδύσεις των Ολυμπιακών
Αγώνων του Τόκιο, με τις δύο
αθλήτριες των συγχρονισμένων καταδύσεων στα 3μ., να
θριαμβεύουν για την κατάκτηση του μεταλλίου τους.
Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν για την Κίνα οι Τινγκμάο
Σι και Χαν Γουάνγκ ενώ το
χάλκινο κέρδισαν οι Γερμανίδες Γερμανία Λένα Χέντσελ,
Τίνα Πούντσελ.

Κωπηλασία γυναικών
Χάλκινο ο Καναδάς
Το χάλκινο μετάλλιο κρέμασαν στο
στήθος οι Κάλειφ Φίλμερ και Χίλαρι Γιάνσενς (6:52.10) στη δίκωπο
γυναικών. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν στους 32ους Θερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο
οι Νεοζηλανδές Γκρέις Πρέντεργγκαστ και Κέρι Γκόουλερ με χρόνο
6:50.19, ενώ το ασημένιο μετάλλιο
κατέκτησαν οι Ρωσίδες Βασιλίσα
Στεπάνοβα/Έλενα Οριανμπίσκαγια (6:51.45)

Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε
στο τζούντο η Τζέσικα Κλιμκάιτ
Τα δύο χάλκινα πήραν, η Καναδή, Τζέσικα Κλιμκάιτ η οποία επιβλήθηκε της Κάγια Κάϊζερ από τη Σλοβενία και η Τσουκάσα Γιοσίντα από την Ιαπωνία (νίκησε την
Γεωργιανή, Ετέρι Λιπαρτελιάνι με ippon).
Η τζουντόκα από το Κόσοβο, Νόρα Τζιάκοβα, ήταν η μεγάλη νικήτρια στην κατηγορία των 57κ. γυναικών του Ολυμπιακού
τουρνουά τζούντο.
Στον τελικό επικράτησε της Γαλλίδας,
Σάρα Λεονί Σιζίκ με ippon και πανηγύρισε
την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Αργυρό μετάλλιο στα 4x100
μ. ελεύθερο γυναικών
Στην κούρσα των 4χ100 μ. ελεύθερο το αργυρό μετάλλιο πήγε
στον Καναδά με τις αθλήτριες
Kayla Sanchez, Maggie MacNeil,
Rebecca Smith and Penny Oleksiak
και χρόνο 3.32.78 ενώ το χάλκινο
στις ΗΠΑ με 3.32.81.
Το χρυσό επάξια κατέλαβαν οι Αυστραλέζες κολυμβήτριες αφού κατάφεραν να καταρίψουν όχι ένα αλλά
δύο ρεκόρ. Ένα παγκόσμιο και ένα
ολυμπιακό! Η φοβερή τετράδα της
Αυστραλίας με τις Μπρόντι και Κέιτ
Κάμπελ, Μεγκ Χάρις και Έμα ΜακΚίον με 3.29.69 κατέρριψε το δικό
της παγκόσμιο και ολυμπιακό ρεκόρ από τους Αγώνες της Κοινοπολιτείας το

2018 και το Ρίο το 2016 αντίστοιχα.
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BisRing Inc. an innovative Real Estate Digital platform
Last Friday on July 23rd
Greek Press had the
honor to be invited on
a reveal of a new digital
platform by Mr. Akilan
Theva Founder & CEO of BisRing Inc.
In his speech Mr.Theva a real estate
investor took us through the journey and
the creation of the platform after himself
being in the high-tech industry for over
20 years designing products that led to
hundreds of millions of dollars in revenue.
Currently a real estate investor himself,
and having invested in various cities across
the province of Ontario, he encountered
challenges commonly faced by many real
estate investors. After investing in distant
properties, he required cost effective and
reliable management using Power Teams.
However, he realized that if properties are
not managed properly, cash flow could be
negative, and the financial damages would
be very high. Also, whenever real estate
investors run into problems, they tend to be
lonely similar as entrepreneurs and reach
out to inexperienced friends and family for
advice.
He realized that currently there was no
platform available where real estate
investors and service providers can build
long lasting business relationships. It tends
to be a one-time transaction and investors
would need to visit multiple sites to find a
variety of service providers for their single
real estate project. The dream was born! He
quit his high paying engineering job, move to
Richmond Hill, and founded BisRing in 2017.
BisRing initially launched across Ontario in
early 2019, as of now we have over 11,600
business listed from Ottawa, the Greater
Toronto Area, Kitchener-Waterloo, and the
Niagara Region. As of right now, BisRing
is absolutely free for real estate investors.
On the other hand, service providers, have
the freemium version called ProBisRinger
Lite, and the premium subscription is called
ProBisRinger Gold. ProBisRinger Lite is free
and service providers can market up to 3 of
their businesses. The ProBisRinger Gold
subscription fee used to be $27, although
due to COVID we have reduced the price by
over 60% to be $9.99. Whoever subscribes
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός

now for $9.99, would be rewarded as early
technology adopters and will not increase
the price even when we go back to $27
per category in fall this year. The standard
promotional free period for ProBisRinger
gold users is 2 months, with your own
branded promo code, which can be shared
amongst your readers, listeners, and
audience, to add an extra 30 days free so
that altogether they could enjoy a 90-days
free trial period with no contract or any
hidden fees.
How does BisRing benefit Real Estate
investors and service providers?
Real estate investors could sign up as
BisRingers for free to take advantage of a
single stop solution for all their real estate
needs. They could create their own Power
Team called My Virtual Team to manage
their service providers in multiple cities. They
could also write Blogs to share their wealth
of knowledge to attract new investments.
Competitors like Homestars, Hozz, don’t let
outsiders to write Blogs. Only their content
writers write the Blog for SEO purpose.
As users become more and more active on
BisRing, they will be able to earn badges
and points as a reward. These rewards
can be used towards buying BisRing Gold
subscriptions and in the future, BisRing
merchandise.
Our current product development:
This summer, we have interviewed around
100 real estate investors and service
providers and have identified their major
challenges. We have discovered that
service providers are looking for low costing
or free leads while real estate investors are

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

looking for investment
deals,
advice
and
support when they run
into problems. Based
on the knowledge we
have gathered, we are working on a feature
called BisBoard, that would greatly benefit
all our users. BisBoard has the potential to
take BisRing to become the LinkedIn of real
estate. We will share all the details when we
launch the product in the coming months.
Our long-term vision:
As of now, BisRing has been launched only
in the province of Ontario to get validated
and gain traction, so later this year we can
go nationwide. Next year we would like to
make BisRing available in the U.S as well.
In the coming years, we want BisRing to
assist real estate investors when it comes to
raising capital to purchase their investment
properties, find suitable investment partners,
and have long lasting relationship with real
estate service partners as part of their Power

Teams. BisRing would also assist service
providers in finding higher lifetime value
customers, free leads, and increasing their
reputation and credibility through BisBoard.
BisRing is envisioned to become a single
stop platform where real estate investors
and service providers can collaborate and
help each other as a community.
As BisRing continues to grow, we are
determined to give back to our local
community, at the same time we plan on
building 1000 houses to underprivileged
families that live in third world countries.
BisRings’s goal is to become The Ultimate
Real Estate Network for real estate investors
and service providers.
In this effort our Readers can enjoy
a branded coupon code to get three
months FREE Gold subscription.

Coupon code: bisgreekpress
We would like to wish Mr. Thevas great
success on his future endeavours!

COMMUNITY
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Απ. Σιλά,
Σιλουανού,
Ανδρονίνου,
Κρήσκεντος,
Επαινετού
εκ των Ο΄
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31 Σάββατο

1 Κυριακή

2 Δευτέρα

3 Τρίτη

4 Τετάρτη

5 Πέμπτη

Αγ. Ιωσήφ
Αριμαθαίας /
Ευδοκίμου
Δικαίου

Πρόοδος Τιμίου
Σταυρού / Επτά
Μακκαβαίων
μαρτύρων

Αγ. Φωτεινής
(Φωτού) Κυπρίας
/Στεφάνου
Προτομαρτυρος/
Βασιλείου του δια
Χριστόν σαλού

Αγ. Σαλώμης
Μυροφόρας/
Ισαακίου/
Δαλμάτου
Φαύστου/
Θεοκλητούς

Των εν Εφέσω Ζ
Παίδων/ Αγ.
Ευδοκίας μαρτ.
/Ιωάννου επ.
Εφέσου /
Θαθουήλ μαρτ.

Αγ. Χρήστου εκ
Πρεβέζα 1668/
Ευσιγνίου/
Νόννας/
Όσουαδ Βασ.
Αγγλίας

Γιάννης Αντετοκούμπο
συνέχεια από τη σελίδα 12
Θανάση είναι το φωτεινό παράδειγμα για
όλα τα παιδιά του κόσμου γιατί δικαιούνται το μερίδιο που τους αναλογεί στη
ζωή. Να αφήσουν τα παιδιά να αναπτυχθούν σε ένα ειρηνικό περιβάλλον μακριά
από την εκμετάλλευση των δουλεμπόρων
και το ρατσιστικό μίσος, έξω από την φτώχια και την μιζέρια να προσπαθήσουν να
φτάσουν τα όνειρά τους χωρίς εμπόδια.
Τι κι αν αναδείχτηκε ως ο κορυφαίος παίκτης στο σπουδαιότερο πρωτάθλημα
μπάσκετ του κόσμου, τι και αν οι δηλώσεις ή πράξεις του σε όποιον τόπο κι αν
βρεθεί τιμούν την Ελλάδα, τι κι αν είναι
ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα
του τόπου μας, παγκοσμίως; Ο Αντετοκούμπο «δεν θα είναι Έλληνας ποτέ»
στη συνείδηση κάποιων «Ελλήνων» που
δεν αντέχουν να βλέπουν τις ιδέες και τις
κοσμοθεωρίες τους να καταρρέουν από
έναν «αράπη». Αυτές οι ιδέες και απόψεις
προέρχονται από έναν, δυο, τρεις και περισσότερους πολιτικούς τσαρλατάνους,
εθνοκάπηλους, ακραίων αντιλήψεων και
απόψεων, όταν όμως εκφράζονται μέσα
στην Ελληνική βουλή από τους δεξιούς
στα άκρα, τότε έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα ως λαός που επιτρέπει σε
τέτοια πολιτικά υποκείμενα να είναι στο

Πρωταθλητής στο Μπάσκετ και στη Ζωή.

κοινοβούλιο. Μπογδάνοι, Γεωργιάδηδες, Πλεύρηδες και άλλα δεξιά
παράσιτα. Έχουμε πρόβλημα για το
μέλλον μια πατρίδας, που οι περισσότεροι δηλώνουν: «δεν είμαστε ρατσιστές, αλλά…». Εκείνο το «αλλά»
είναι που κρύβει την υπόλοιπη
πρόταση που πονάει. Όταν οι Ελληναράδες προτείνουν τα ξερονήσια
της εξορίας όπως Μακρόνησο και
Γιάρο και κάτι άλλα μικρά να γίνουν
νησιά που θα βάζουν τους μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα, η
δεξιά πανούκλα της κυβέρνησης το
χειροκροτεί.
Κι όταν γυρίσει στην πατρίδα του, την Ελλάδα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο για τους
πολλούς θα είναι ο «Γιάννης» ο δικός
τους, ο «Γιάννης» που έκανε προκοπή.
Όμως, για έναν έστω και για έναν ακόμα, αν θα είναι ο «αράπης», ως λαός θα
έχουμε εκφυλιστεί, κι όσο υπάρχουν αυτοί τόσο θα χαίρονται οι «Χίτλερ» αυτού
του κόσμου…
-Γιάννη πριν σε αφήσω να
συνεχίσεις το όνειρο σου θέλω να σου
δώσω να διαβάσεις ένα γράμμα από
μία γυναίκα από την Ελλάδα που είναι
πολύ υπερήφανη και χαρούμενη για
εσένα.
Το δίνω στον Γιάννη και αυτός το ανοίγει προσεκτικά και στην επάνω γραμμή

προσφέρεις. Να είσαι πάντα καλά.
Η δασκάλα σου Πολύζου-Μπαλτούνα Σωτηρία.»

γράφει με κεφαλαία γράμματα.
«Εγώ σου έμαθα τραγουδάκια, εσύ μου
έδωσες μαθήματα ζωής.»
Και ακολουθεί το μήνυμα της¨
«Μπράβο Γιάννη. Βέβαια ένα μπράβο είναι λίγο μπροστά σε αυτό που έχεις καταφέρει. Είσαι ασύλληπτος, είσαι γενναίος.
Σε καμαρώνω πραγματικά έστω και από
μακριά και πάντα λέω με καμάρι “Ο Γιάννης ήταν μαθητής μου”.
Όταν με ρωτούσαν οι γονείς των μαθητών μου “πώς βλέπεις το παιδί μου;” τους
απαντούσα ότι δεν μπορώ εγώ να κρίνω
αυτή τη στιγμή το τι θα καταφέρει και που
θα φθάσει το κάθε παιδί. Παράδειγμα ο
Γιάννης.
Σου εύχομαι υγεία πάνω απ’ όλα και μια
όμορφη ζωή, μια γλυκιά ζωή.
Σε ευχαριστούμε όλοι γι’ αυτό που μας

Ο Γιάννης έσκυψε το κεφάλι του και
έμεινε για λίγα λεπτά αμίλητος. Αισθάνθηκα την σπουδαιότητα που
είχε αυτή η στιγμή για τον Γιάννη.
Στο μυαλό του θα έφερνε εκείνες
τις στιγμές της φτώχιας μπροστά
σε αυτή τη δασκάλα του με το πιο
ευγενικό παρουσιαστικό και με την
αγάπη που πάντα πλέρια μοίραζε
στα μικρά παιδιά. Ήταν τα πρώτα
βήματα του Γιάννη στο σχολείο. Με κοίταξε με ένα βλέμμα που θα το θυμάμαι για
πολύ καιρό και με την παλάμη του σκούπισε ένα δάκρυ από το μάγουλο του.
Σε ευχαριστώ Γιάννη από μέρους όλων
των παιδιών που αγωνίζονται στη ζωή
κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Σε ευχαριστώ για αυτό που μας δίνεις.
Σου ευχόμαστε να συνεχίζεις να αγωνίζεσαι για αυτά που πιστεύεις και να έχεις
επιτυχίες.
Στο πρόσωπό του φάνηκε ένα πλατύ χαμόγελο, πήρε το τρόπαιο στα χέρια του
και με μεγάλη μου χαρά και έκπληξη άρχισε να τραγουδάει τον ύμνο του Ολυμπιακού: «Είσαι στο μυαλό μου κάτι μαγικό
όπου πας εσύ θα μαι πάντα εδώ να σου
τραγουδώ.»
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Γιόρτασε ο Ι. Ναός των Αγίων
Παντελεήμονα, Άννης και Παρασκευής

Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΑΠΟΣΤΥΓΟΥΝΤΕΣ ΤΟ ΠΟΝΗΡΟΝ, ΚΟΛΛΩΜΕΝΟΙ ΤΩ ΑΓΑΘΩ».
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ «Προς Ρωμαίους, κεφ. 12:6-14)

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΦΟΒΕΡΟΤΕΡΗ ΜΟΛΥΝΣΗ
Σοφοί, επιστήμονες και παγκόσμια Συνέδρια
ζητούν από τα κράτη και από τον κάθε πολίτη
του πλανήτη μας, να σταματήσουν να μολύνουν το φυσικό μας περιβάλλον με τις διάφορες ρυπάνσεις. Και κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου ότι αν συνεχισθεί το σημερινό
κακό, με τη ρύπανση της γης και της θάλασσας, γρήγορα η καταστροφή θα απειλήσει
την οικουμένη.
Είναι σωστά όλα αυτά και έχομε όλοι καθήκον
να διαφυλάξουμε τη φύση και το περιβάλλον
καθαρό για τον εαυτό μας και για τις επόμενες γενιές. Είναι υποχρέωση κάθε ανθρώπου
να προστατεύει το ζωικό και φυτικό βασίλειο,
την ξηρά και την θάλασσα...
Το κακό, όμως, είναι πως οι διαταραχές και
οι ρυπάνσεις αυτές, δεν περιορίζονται μόνο
στο φυσικό περιβάλλον, αλλά επεκτείνονται
και στο ηθικό και πνευματικό περιβάλλον
της εποχής μας. Κυκλοφορούν εκατομμύρια
βρώμικα περιοδικά και βιβλία, απερίγραπτες
και άθλιες ταινίες, ελεεινά βίντεο και τόσα
άλλα...
Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Η ηθική
ατμόσφαιρα του καιρού μας, όσο πάει, και
πιο μολυσμένη γίνεται. Πολλοί γονείς λένε: Τι
θα γίνει με τα παιδιά μας! Όπου και να σταθούν το μολυσμένο περιβάλλον τα πνίγει!
Τα πεζοδρόμια, οι αυλές των σχολείων, οι
αίθουσες της δήθεν ψυχαγωγίας, τα θεάματα τα δηλητηριάζουν ηθικά και πνευματικά.
Αναζητούν τεχνητούς παραδείσους στα ναρκωτικά και παρασύρονται στα πολυποίκιλα
εγκλήματα!...
Κι έρχεται ο Απ. Παύλος να μας τονίσει σήμερα ποια πρέπει να είναι η στάση του Χριστιανού μπροστά σ’ αυτό το κατακλυσμιαίο
κακό. Θα σταθούμε απαθείς; Όχι. Θα αντιδράσουμε στην πρόκληση του κακού. Λέει:
«Αποστυγούντες το πονηρόν». Να αποστρέφεστε και να μισείτε με όλη σας τη δύναμη το
πονηρό. Και συγχρόνως να είσθε και να μείνετε πάντοτε προσκολλημένοι στο αγαθόν.

«Κολλώμενοι τω αγαθώ».
Ναι, καμμιά σχέση με το κακό, δεν πρέπει να
έχει ο αληθινά πιστός. Αποστροφή στο κακό.
Μακριά από το κακό. Περνάμε από ένα ανοιχτό βόθρο, και τρέχομε να απομακρυνθούμε,
διότι δεν αντέχομε τη δυσοσμία του. Κι όμως
μπροστά σε τόσους ηθικούς και πνευματικούς βόθρους, αντί να απομακρυνόμαστε,
περιεργαζόμαστε το κακό και, μερικές φορές,
μετέχομε στην πολυποίκιλη ανατομία του
καιρού μας.
Δεν αρκεί, όμως να αποφεύγουμε το κακό:
τα διάφορα ελεεινά «υποπροϊόντα» του, τους
τόπους, τις ιδέες και τους τρόπους του κακού.
Οφείλουμε να έχουμε και ιερό ζήλο, για να
πολεμάμε το κακό και τις εστίες του. Καθήκον
μας είναι να διαμαρτυρόμαστε για το κακό,
που δημόσια οργιάζει στην κοινωνία. Να
κάνουμε μια ιερή σταυροφορία, να τρέξουμε, να φωνάξουμε, να διαμαρτυρηθούμε με
επιστολές, τηλεφωνήματα, επιτροπές, που
θα πηγαίνουν στους αρμοδίους και θα απαιτούν από συγγραφείς, δημοσιογράφους,
σεναριογράφους να σέβονται τον άνθρωπο
και τις αιώνιες αξίες, να μην εξευτελίζουν
τη γυναίκα, να στέκονται με δέος μπροστά
στην οικογένεια και το παιδί. Να ενισχύουν
τη διάδοση της αλήθειας, της τιμιότητας, της
ηθικής. Να παρουσιάζουν το καλό, πράξεις
θυσίας και αυταπαρνήσεως, πράξεις αληθινού πολιτισμού.
Η σιωπή των πιστών -όταν και όπου παρουσιάζεται- γιατί υπάρχουν και οι υπέροχες εξαιρέσεις, αποθρασύνει το κακό. Και η
σιωπή αυτή αποτελεί ενοχή, συνενοχή για
την εξάπλωση της αμαρτίας. Καιρός να συνειδητοποιήσουμε τη θέση μας έναντι του
κακού. Όχι μόνο εμείς να μη παρασυρόμαστε
από την ποικίλη ανομία, αλλά και να νικάμε
το κακό με τη δύναμη του καλού! Είναι η μεγάλη αποστολή που μας αναθέτει ο Κύριος.
Είναι το μεγάλο κάλεσμα που μας απευθύνει
η εποχή μας. Θα το αρνηθούμε;

Εμβολιαστείτε.
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