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Mια ματιά στους ηγέτες του Οντάριο στην
πρώτη τηλεοπτική εκλογική αναμέτρηση
Η νέα αναμέτρηση την επόμενη Δευτέρα
θα είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία για όλους,
ιδιαίτερα για τον πρωτοπόρο Doug Ford.
Εν τω μεταξύ, ο ηγέτης των Προοδευτικών
Συντηρητικών του Οντάριο Νταγκ Φορντ, ο
αρχηγός του Νέου Δημοκρατικού Κόμματος
Andrea Horwath, ο ηγέτης των Φιλελευθέρων
Στίβεν Ντελ Ντούκα και ο ηγέτης του
Πράσινου Κόμματος Μάικ Σράινερ είχαν
όλοι ως στόχο να πάρουν διδάγματα από τη
συζήτηση χαμηλού προφίλ της Τρίτης που
επικεντρώθηκε στο βόρειο Οντάριο.
Διαβάστε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της
συζήτησης και τι θα χρειαστεί να επιτύχουν οι
αρχηγοί των κομμάτων στα μάτια ολόκληρης
της Επαρχίας που θα είναι στραμμένα
πάνω τους την επόμενη
εβδομάδα, στην επόμενη
σελίδα 3
τηλεοπτική αναμέτρηση.

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου
Ξυλουργών Mike Yorke μας
ενημερώνει για την απεργία
14
Συνδικαλιστικές
Ενώσεις
και 15000
εργαζόμενοι
έβαλαν
“φρένο” στις
οικοδομικές
εργασίες από
τη Δευτέρα 9
Μαΐου

«Περισσότερες επιλογές,
περισσότερες μέρες, περισσότεροι
τρόποι» για να ψηφίσετε στις
επερχόμενες εκλογές
σελίδα 6
του Οντάριο

σελίδα 14
Συνάντηση Τριντό
Ζελένσκι
Πρόσθετη στρατιωτική
βοήθεια από Καναδά

GTA gas prices
to hit $2.10 per
litre by end of May,
analyst says

σελίδα 7

Page 10

ΕΝΦΙΑ: Άδικoς και
δυσβάστακτος ο φόρος
παρά το face lifting
– Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ

σελίδα 19

Δώδεκα ερωτήσεις
και απαντήσεις
για το νομοσχέδιο
"Γιατρός για όλους"

σελίδα 29
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Garden Centre Now Open

Now Selling

Assorted Flowers & Vegetable Plants in Stock

Ontario Grown

Ontario Grown

1

Skinless, Boneless
Chicken Breast

8

/each

Canadian “AAA” Grade
Certifies Angus Beef

Maple Leaf Prime Brand

3

49

lb/2.84 kg

Sweet Red Seedless Grapes Fresh Green Zucchini

Jumbo Golden
Pineapples

1

29

/each
Canadian “AAA” Grade
Certifies Angus Beef

6 14
lb/15.41 kg

Minute Maid

McCain

355 ml

510 g

Deep & Delicious Cakes

Punches

.99 4

President

Grillable Halloumi
Cheese

2

/each

890 ml

Sirloin BeefBurgers

2 11
49

427 g

Margarine

1

/each

4

99

/each

Dempster’s

Dempster’s

8’s

675 g

Hot Dog or Hamburger
Buns

69

Real Mayonnaise

99

/each

1

/100 g

/each

852 g

220-240 g

/each

4

49

99

2x120 g

Parkay

4

6.76 lb

Kraft

Black Diamond

99

375 g

Black Forest Ham

Regular Bacon

Cardinal Roadhouse

250 g

99

lb/3.28 kg

Deli Sliced

lb/33.05

Tzatziki

/each

Natural Cheese Slices

lb/6.59 kg

Krinos

99

/each

1

49

Schneiders Brand

99

99

lb/19.82 kg

2

99

99

Eye of Round Medallion Steaks New York Striploins Steaks

99

Product of Mexico

Product of Chile

Product of Costa Rica

Large English
Cucumbers

Large Greenhouse
Tomatoes

Beer, Wine
& Cider

2

69
/each

/each

White or Whole
Wheat Bread

2

69
/each

3

13 Μαΐου, 2022 | Ελληνικός Tύπος

Mια ματιά στους ηγέτες του Οντάριο στην πρώτη
τηλεοπτική εκλογική αναμέτρηση
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

Η νέα αναμέτρηση
την
επόμενη Δευτέρα θα είναι
η μεγαλύτερη δοκιμασία
για όλους, ιδιαίτερα για τον
πρωτοπόρο Doug Ford.

Εν τω μεταξύ, ο ηγέτης των Προοδευτικών
Συντηρητικών του Οντάριο Νταγκ Φορντ, ο
αρχηγός του Νέου Δημοκρατικού Κόμματος
Andrea Horwath, ο ηγέτης των Φιλελευθέρων Στίβεν Ντελ Ντούκα και ο ηγέτης του
Πράσινου Κόμματος Μάικ Σράινερ είχαν
όλοι ως στόχο να πάρουν διδάγματα από τη
συζήτηση χαμηλού προφίλ της Τρίτης που
επικεντρώθηκε στο βόρειο Οντάριο.
Παρακάτω τα δυνατά και αδύνατα σημεία
της συζήτησης κάθε ηγέτη και τι θα χρειαστεί να επιτύχει όταν τα μάτια ολόκληρης
της επαρχίας θα είναι στραμμένα πάνω
τους την επόμενη εβδομάδα.

Doug Ford

Ως ο κατεστημένος και ο σημερινός πρωτοπόρος, σύμφωνα με το CBC News Ontario
Poll Tracker, ο Ford έχει τα περισσότερα
να χάσει στις συζητήσεις, επομένως η κυρίαρχη αποστολή του είναι απλώς να μην
σκοντάψει.
Η στρατηγική του Ford για να το πετύχει
αυτό φαίνεται να είναι η ψυχραιμία όπου
αφήνει τους αντιπάλους του να τον “χτυπούν”. Αντίθετα, ο Φορντ προσπαθεί να
ανακατευθύνει την όποια κριτική του προς
τους Φιλελεύθερους και στα 15 χρόνια στην
εξουσία τους.
Το καλύτερο παράδειγμα αυτού ήταν η
απάντηση του Ford σε μια ερώτηση σχετικά με τους αυτοκινητόδρομους στο βορρά.
«Κύριε Ντελ Ντούκα, είχατε την ευκαιρία
σας και αποτύχατε», είπε ο Φορντ. "Ήσουν
υπουργός Μεταφορών. Δεν έχτισες απολύτως τίποτα".
Ο συντονιστής Markus Schwabe του CBC
Radio's Morning North έθεσε στον Ford μια
απλή ερώτηση σχετικά με την απόδοση της
κυβέρνησής του στην πανδημία COVID-19.
Ήταν κάτι που ο Ford θα έπρεπε να είχε
καταφέρει να διαχειριστεί αλλά αντίθετα,
εμφανίστηκε αμυντικός, με έναν τόνο που
υπονοούσε πόσο δύσκολο ήταν να είσαι
πρωθυπουργός σε μια πανδημία.
«Περνούσαμε όλο το εικοσιτετράωρο στο
πόδι», είπε ο Φορντ. «Υπήρξαν μερικές

δύσκολες στιγμές και πραγματικά δύσκολες
αποφάσεις».
Αφού επικεντρώθηκε η συζήτηση για στον
COVID-19 οι άλλοι ηγέτες επέκριναν την
αντιμετώπιση της κυβέρνησης και ο Ford
αντέδρασε στην κριτική τους λέγοντας ότι
ήταν «σοκαρισμένος και απογοητευμένος».
Οι υπεύθυνοι της καμπάνιας του Ford πιθανότατα θα θελήσουν να ξανασκεφτούν τον
τρόπο με τον οποίο απαντά σε ερωτήσεις
που αφορούν την πανδημία την ερχόμενη
Δευτέρα.

Andrea Horwath

Η αρχηγός του NDP φαινόταν νευρική κατά
τη συζήτηση της Τρίτης. Έσπευσε να μιλήσει για γιατρούς και νοσηλευτές σε μια
ερώτηση σχετικά με το δημοτικό σύστημα
φόρου περιουσίας. Με λόγια ασυνάρτητα
επίσης έδωσε την απάντησή της σε μια
ερώτηση σχετικά με τον αντίκτυπο των καταλυμάτων AirBnB.
Κατά τη διάρκεια των 12 χρόνων που ηγήθηκε του NDP, η Horwath δυσκολεύτηκε
κατά καιρούς να εκφράσει τις παρατηρήσεις
της με έντονο, ξεκάθαρο τρόπο, αντί να σταματά συχνά με χμμμ και αχ.
Η Horwath είναι στα καλύτερά της στις
συζητήσεις όταν καρφώνει τον Ford και
τον Del Duca για τις αποτυχίες τους στην
κυβέρνηση.
Η Horwath θα χρειαστεί να δημιουργήσει
περισσότερες τέτοιες στιγμές αν θέλει να
καταφέρει να τραβήξει την προσοχή στη συζήτηση σε όλη την επαρχία και να ενισχύσει
τις πιθανότητές της να κερδίσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες της εκστρατείας.

Steven Del Duca

Οι φιλελεύθεροι του Οντάριο λατρεύουν
να λένε ότι οι αντίπαλοι του Ντελ Ντούκα
τον υποτιμούν σε κίνδυνο. Σε αντίθεση με
τον Ford, ο Del Duca δεν βασίζεται ποτέ
σε τηλεπρομηθευτή και σε αντίθεση με τον
Horwath, δείχνει μηδενική λεκτική αβεβαιότητα όταν μιλάει για πολιτικές.
Η ισχυρή γνώση του υλικού από τον Ντελ
Ντούκα σημαίνει ότι εμφανίζεται ως αρκετά
αδυσώπητος, κάτι που δεν είναι κακό σε
μια συζήτηση. Ωστόσο, υπάρχει κάτι στον
τρόπο με τον οποίο παραδίδει αυτό το υλικό
που μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως επίπεδο και χωρίς πάθος.
Είτε μας αρέσει είτε όχι, τα συναισθήματα

κατέστρεφε την πράσινη ζώνη, τις γεωργικές εκτάσεις και τους υγροτόπους και θα
εξοικονομούσε μόνο λίγα δευτερόλεπτα».

Mike Schreiner

είναι παράγοντας στην πολιτική και στις
προεκλογικές εκστρατείες. Ο Ντελ Ντούκα
θα μπορούσε να ωφεληθεί από το να ελκύει
τις καρδιές των ψηφοφόρων όσο και το κεφάλι τους.
Η μεγαλύτερη επίδειξη δύναμης του συναισθήματος του Del Duca την Τρίτη ήρθε όταν
διέλυσε τα σχέδια του Ford να κατασκευάσει τον αυτοκινητόδρομο 413, κάνοντας μια
άμεση πρόταση σχετικά με το γιατί οι ψηφοφόροι πρέπει να ενδιαφέρονται. Ο ηγέτης των Φιλελευθέρων το περιέγραψε ως
«ξοδεύοντας 10 δισεκατομμύρια δολάρια
από τα χρήματά σας» σε ένα έργο που «θα

Ο ηγέτης του Κόμματος των Πρασίνων του
Οντάριο έχει τα περισσότερα να κερδίσει
και τα λιγότερα να χάσει από αυτές τις συζητήσεις, και σαφώς αρπάζει την ευκαιρία.
Ο Σράινερ ήταν ο διαταράκτης στη συζήτηση στο βόρειο Οντάριο, ικανός να προχωρήσει στην επίθεση εναντίον όλων των
άλλων ηγετών χωρίς να γίνει το επίκεντρο
οποιασδήποτε από τις επιθέσεις τους.
Ο Σράινερ είναι γνωστός εδώ και πολύ
καιρό σε όσους παρακολουθούν στενά το
Queen's Park ως ισχυρή επικοινωνιακή
προσωπικότητα. Η επόμενη συζήτηση δεν
μπορεί παρά να του δώσει ένα ευρύτερο
προφίλ και μεγαλύτερη άνοδο στους Πράσινους υποψηφίους σε όλη την επαρχία. Το
αν θα είναι πραγματικά αρκετό για να κερδίσουν οι Πράσινοι τυχόν πρόσθετες έδρες
παραμένει υπό αμφισβήτηση.

Προγράμματα πτήσεων με
ταξιδιώτες εκτός πρακτικής
μπορει να συμβάλλουν στις μεγάλες
ουρές στα καναδικά αεροδρόμια
Ο υπουργός Μεταφορών
Omar Alghabra λέει ότι η
υπηρεσία ασφαλείας αεροδρομίου του Καναδά αυξάνει το προσωπικό της, αλλά
ότι η έλλειψη εργαζομένων
δεν είναι ο κύριος ένοχος για τις απαράδεκτες καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν οι
επιβάτες αυτή την άνοιξη.
Πολλά αεροδρόμια αναφέρουν εξαιρετικά
μεγάλες ουρές στα σημεία ελέγχου ασφαλείας και ελέγχου των συνόρων, ενώ οι επιβάτες λένε ότι αναγκάζονται να περιμένουν
για ώρες -- και μερικές φορές χάνουν τις
πτήσεις τους.
Η Αρχή Αεροδρομίων του Ευρύτερου Τορόντο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα
ότι οι προκλήσεις στελέχωσης στην Καναδική Αρχή Ασφάλειας Αεροπορικών Μεταφορών συνέβαλαν στις μεγάλες ουρές στο
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

αεροδρόμιο Pearson του Τορόντο.
Αλλά ο Alghabra λέει ότι το προσωπικό της
CATSA βρίσκεται στο 90% των επιπέδων
πριν από την πανδημία, ενώ οι όγκοι πτήσεων εξακολουθούν να είναι κάτω από το
70%, οπότε αυτό δεν μπορεί να είναι το κύριο πρόβλημα.
Αντίθετα, λέει ότι οι ταξιδιώτες βρίσκονται
εκτός πρακτικής προκαλώντας καθυστερήσεις στα σημεία ελέγχου ασφαλείας, καθώς
οι Καναδοί επιστρέφουν στις διαδικασίες
ταξιδιού αφού πέρασαν το μεγαλύτερο μέρος των δύο τελευταίων ετών εκτός και χωρίς ταξίδια λόγω του COVID-19.
Ο Alghabra λέει ότι η αλλαγή των προγραμμάτων πτήσεων είχε επίσης ως αποτέλεσμα
μεγάλους όγκους πτήσεων που αναχωρούν
και φτάνουν ταυτόχρονα, προκαλώντας μεγάλα σημεία συμφόρησης ορισμένες ώρες
της ημέρας.
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ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Εκλογές!
Μετά από δύο χρόνια
απραξίας, η Παμμακεδονική ΟμοσπονΓιάννης
δία Καναδά καλεί τα
Κακαγιάννης μέλη συλλόγους της,
σε εκλογές τη Κυριακή 15 Μαΐου 2022. Θα
προηγηθεί το Συνέδριο – Γενική Συνέλευση των μελών τη Παρασκευή 13 Μαΐου 2022.
Τα μέλη της Παμμακεδονικής είναι οι
σύλλογοι της Μακεδονίας, οι οποίοι καλούνται μέσω των αντιπροσώπων τους να ψηφίσουν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης.
Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με πληροφορίες μας, τα υποψήφια άτομα για τη θέση του
προέδρου είναι ο Γιώργος Παπαδάκης (νυν πρόεδρος) και ο Γιώργος Δημητρακόπουλος
(πρώην πρόεδρος).

Οικουμενικό Πατριαρχείο: «Έκοψε» το «μακεδονική» από
την εκκλησία των Σκοπίων

Αναγνωρίζει τη σχισματική εκκλησία
με την ονομασία, Αρχιεπισκοπή της
«Αχρίδος»
Το Φανάρι αναγνώρισε την Εκκλησία των
Σκοπίων υπό τον αρχιεπίσκοπο Στέφανο.
Μεταξύ άλλων αποφάσεών της η Σύνοδος
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπό την
Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.
Βαρθολομαίου ανακοίνωσε ότι αναγνωρίζει
την Εκκλησία των Σκοπίων και τον Αρχιεπίσκοπο αυτής κ. Στέφανο, μετά από 55 χρόνια από το σχίσμα του 1967. Την αναγνωρίζει
όμως με τον τίτλο της αρχιεπισκοπής Αχρίδος και όχι με αναφορά στη λέξη «Μακεδονία»
ή Μακεδονική.
Όπως ανακοινώθηκε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο δέχεται σε ευχαριστιακή κοινωνία τη
μέχρι σήμερα σχισματική Εκκλησία των Σκοπίων. Όπως αναφέρει, ότι αφού αξιολόγησε την υποβληθείσα προσφυγή και τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις του γειτονικού κράτους,
αποφάσισε ότι: «Δέχεται εις ευχαριστιακήν κοινωνίαν την Ιεραρχίαν, τον κλήρον και
τον λαόν της υπό τον Αρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Εκκλησίας ταύτης, θεραπεύουσα
την πληγήν του σχίσματος, και επιχέουσα εις το τραύμα των εκεί σε αδελφών ημών
Ορθοδόξων "έλαιον και οίνον". Προς τούτο εκδίδεται και η σχετική Πατριαρχική και
Συνοδική Πράξις».
Όσον αφορά τη ρύθμιση των διοικητικών θεμάτων μεταξύ αυτής της Εκκλησίας και του Πατριαρχείου Σερβίας, τα επαφίει στο Πατριαρχείο Σερβίας. Αναγνωρίζει και αποδέχεται την
ονομασία «Αχρίδος» και αποκλείει τον όρο «Μακεδονική», όπως ανακοίνωσε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κίνηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι «ρελάνς» στην
προσπάθεια της εκκλησίας της γειτονικής χώρας να εκμεταλλευτεί την κατάσταση που έχει
δημιουργήσει στο εσωτερικό της εκκλησίας ο πόλεμος στην Ουκρανία και η τάση που τηρεί
το πατριαρχείο της Μόσχας το οποίο είναι πολύ κοντά στο Πατριαρχείο της Σερβίας...

Η επιστροφή του πράσινου
ήλιου

Επιστροφή στα «ιερά και όσια» της παράταξης
αποφάσισαν, όπως αναμενόταν, οι δεκάδες χιλιάδες φίλοι και μέλη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με τη
συμμετοχή τους στις εσωκομματικές κάλπες να
ξεπερνά κάθε προσδοκία. Πάνω από 179.000
πολίτες έδωσαν στην ηγεσία του Κινήματος «καθαρή εντολή», σε ποσοστό 95%, για αλλαγή ονομασίας και επαναφορά του ιστορικού εμβλήματος, του πράσινου ήλιου.

Ενωτικό μήνυμα
Το μήνυμα που εκπέμπει η ηγεσία του Κινήματος είναι ενωτικό και δεν επιθυμούν με τίποτα
παρενέργειες που μπορεί να βάλουν εμπόδια στη θετική ορμή που έχει δημιουργηθεί. Στο
πλαίσιο αυτό ο κ. Ανδρουλάκης φαίνεται αποφασισμένος να βάλει τάξη και σε «αμαρτίες»
του παρελθόντος, όπως τα κομματικά χρέη. «Τα χρέη δεν τα δημιούργησε η γενιά μου,
αλλά οφείλουμε απέναντι στον ελληνικό λαό να τα διαχειριστούμε με διαφάνεια. Δέσμευση
και προτεραιότητά μου είναι να ρυθμιστούν όλα αυτά τα χρέη, ώστε να είμαστε 100% συνεπείς απέναντι σε αυτά που ανέφερα», υποστήριξε..

Ελπίδα και ευθύνη
Μήνυμα ελπίδας και ευθύνης χαρακτήρισε τη μεγάλη συμμετοχή στην ψηφοφορία και ο
ανθυποψήφιος του κ. Ανδρουλάκη και πρώην πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου. «Σε εμάς
εναπόκειται να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη που μας έδειξε ο κόσμος της παράταξης, τα μέλη μας, για να σηκώσουμε τον ήλιο ψηλά, να δώσουμε προοδευτικές και

δημοκρατικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Να απαντήσουμε στις προκλήσεις της νέας εποχής με τρόπο πάντα ανθρωποκεντρικό, αποτελεσματικό, δίκαιο. Τα
μέλη μας αποφάσισαν ότι σε αυτήν τη συγκυρία είναι απαραίτητο να συνδυάσουμε την
παρακαταθήκη της ιστορίας και των αρχών του ΠΑΣΟΚ με την ευρύτητα του Κινήματος
Αλλαγής», σημείωσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Από 21.478 εισιτήρια ο κάθε
φιναλίστ

Από 21.478 εισιτήρια θα πάρουν οι δύο φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, Παναθηναϊκός
και ΠΑΟΚ, για τον τελικό που θα γίνει το μεθεπόμενο Σάββατο 21 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αν
προσθέσουμε και τα 5.500 εισιτήρια που θα
πάρει η ΕΠΟ, τότε στο σύνολο θα είναι περίπου 50.000 στο στάδιο.
Αυτό αποφασίστηκε στην τελική σύσκεψη που
έγινε με τους φορείς του τελικού και την αστυνομία. Οι δυο ΠΑΕ εγγυήθηκαν ότι θα δώσουν
τα εισιτήρια στους οργανωμένους, βέβαια, αλλά μόνο σε αυτούς που έχουν διαρκείας και
τα υπόλοιπα σε απλούς φιλάθλους. Μένει να δούμε αν θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους.
Είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να διαπιστωθεί αν οι ΠΑΕ μπορούν να ελέγξουν κυρίως τους οργανωμένους.

Παγκόσμιο Πανομογενειακό Συνέδριο 2022: Στη
Θεσσαλονίκη
με θέμα «Ο
Αριστοτέλης
συναντά τον
Ιπποκράτη»
Το 1ο Παγκόσμιο Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
& Δημόσιας Διπλωματίας του
Υπουργείου Εξωτερικών με το
Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από 15 έως 17 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη
– υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης).
Στο Ιατρικό Συνέδριο εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν χιλιάδες γιατροί και απασχολούμενοι
στον χώρο της Υγείας. Το Συνέδριο, το οποίο θα τιμήσουν με την παρουσία τους κορυφαίοι ερευνητές, διακεκριμένοι επιστήμονες, Καθηγητές και θεσμικοί παράγοντες απ’ όλο
τον κόσμο, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής της πόλης (Μ2) – με παράλληλη
δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης και συμμετοχής. Το Παγκόσμιο Πανομογενειακό
Ιατρικό Συνέδριο θα αναπτυχθεί σε δύο άξονες. O πρώτος με τίτλο «Ο Ιπποκράτης συναντά τον Αριστοτέλη» τελεί υπό την ευθύνη του Aristotle Medical Forum που διοργανώνεται
από το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (https://diaspora.
med.auth.gr/amf2022/). Ο δεύτερος, με τίτλο 1st International Conference of the Hellenic
Medical Diaspora, είναι αμιγώς επιστημονικός και φέρει τη σφραγίδα των Hellenic Medical
Societies.
Επισημαίνεται ότι το Συνέδριο θα πλαισιώνεται από αξιόλογες πολιτιστικές
εκδηλώσεις.
Ενδιαφερόμενοι/ες, γιατροί Ομογενείς, βιοεπιστήμονες, ειδικοί της Υγείας, φοιτητές Ιατρικών Σχολών, αλλά και Ομογενείς απ’ όλο τον κόσμο, μπορούν να εγγραφούν στον ακόλουθο σύνδεσμο (https://www.medevents.gr/congress/amf22). Η συμμετοχή στο Συνέδριο
είναι δωρεάν.
Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη πρωτοπόρων επιτευγμάτων της Ιατρικής και της
βιοϊατρικής τεχνολογίας, καθώς και ο σχεδιασμός δράσεων για την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας. Η πραγματοποίηση παράλληλων Συνεδρίων διευκολύνει τη σφυρηλάτηση δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων και μία άνευ προηγουμένου διάδραση, που θα οδηγήσει
σε καινοτόμες συνέργειες των ελληνικής καταγωγής επιστημόνων μεταξύ τους, αλλά και
με το μητροπολιτικό κέντρο. Επιπλέον, θα αναδείξει το αξιόλογο δυναμικό των Ελλήνων
γιατρών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στρατηγικός στόχος της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας – κεντρικού πυλώνα προώθησης της Ελλάδας στο εξωτερικό, συνδετικού κρίκου και
σημείου αναφοράς για τον Απόδημο Ελληνισμό – είναι να τεθούν ισχυρά, θεσμικά θεμέλια
για την πολυεπίπεδη διασύνδεση των Ομογενών, με τη Θεσσαλονίκη να ανάγεται σε παγκόσμιο κέντρο της Ομογένειας.

Η ομογένεια υποδέχεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

Στο ξενοδοχείο Wiallard InterContenetal, στη λεωφόρο Πενσυλβάνια της Ουάσιγκτον, δίπλα στον Λευκό Οίκο, η Ελληνοαμερικανική κοινότητα θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
Το δείπνο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη
εβδομάδα.
συνεχίζεται στη σελίδα 5
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Την πρόσκληση απευθύνουν οι ισχυρότερες οργανώσεις των ομογενών μεταξύ
των οποίων οι AHEPA , National Hellenic
Society , The Hellenic Initiative , Order
of Saint Andrew the Apostle , Hellenic
American Leadership Council , Leadership
100, Federation of Cypriot American
Organizations και Oxi Day Foundation. Στην
πρόσκληση αναφέρεται ότι η υποδοχή θα
γίνει στις 6.00 το απόγευμα της Τρίτης 16
Μάϊου και στις 7.00 θα ακολουθήσει το επίσημο δείπνο.
Το σημείωμα που συνοδεύει την πρόσκληση προς τους πιο ισχυρούς παράγοντες της
κοινότητας των Ελλήνων στις ΗΠΑ υπογράφουν οι γνωστοί λομπίστες Άντυ και Μάικ
Μανάτος επισημαίνοντας χαρακτηριστικά:
«Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει στην Ουάσιγκτον στις 15-17
Μαΐου για έναν ιστορικό εορτασμό για τα
200 χρόνια της Ελλάδας και την επιστροφή
της δημοκρατίας στη γενέτειρά της. Αυτή η
επίσκεψη θα περιλαμβάνει μια ομιλία στο
Κογκρέσο -την πρώτη στην ιστορία που θα
απευθύνει Έλληνας πρωθυπουργός- μια
συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων
Πολιτειών και μια γιορτή στον Λευκό Οίκο.
Στο τέλος αυτής της ιστορικής επίσκεψης, η ηγεσία της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας θα
τιμήσει τον Πρωθυπουργό σε δείπνο στο ξενοδοχείο Willard InterContinental την Τρίτη 17
Μαΐου.
Εκ μέρους των διοργανωτών αυτού του δείπνου θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να
συμμετάσχετε μαζί μας για αυτήν την ξεχωριστή βραδιά».

Tελετή απονομής πτυχίων
της Πατριαρχικής Ορθόδοξης
Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο

Πραγματοποιήθηκε τη Παρασκευή 6 Μαΐου η τελετή απονομής πτυχίων της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Ακαδημίας Τορόντο.
Φέτος, αποφοίτησαν τρία άτομα. Τελετάρχης της
βραδιάς ήταν ο γιατρός κ. Νικ. Βοζόρης, ενώ στο τραπέζι των επισήμων παρευρέθηκαν ο
Γενικός Πρόξενος κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης και η πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Παρασκευή Σκουτάκη.
Στα 24 χρόνια λειτουργίας της Ακαδημίας αποφοίτησαν 54 άτομα από τους οποίους χειροτονήθηκαν τα 34 άτομα. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά το ένα τρίτο (1/3) των ιερέων της
Αρχιεπισκοπής είναι απόφοιτοι της Θεολογικής Ακαδημίας.
Έχω τη ταπεινή άποψη, πως ο Σεβαμιώτατος θα πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτερη έμφαση και ώθηση στο πνευματικό έργο και αποτέλεσμα της Θεολογικής Ακαδημίας. Ενώ τα
αποτελέσματα των ερανικών προσπαθειών είναι συνήθως άκρως επιτυχημένα, η σχολή
μέχρι στιγμής, δεν έχει πετύχει το στόχο της με αποτέλεσμα στις περισσότερες μεγάλες
ενορίες να υπάρχουν κουρασμένοι και ηλικιωμένοι ιερείς, που ουσιαστικά δεν μπορούν να
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της ενορίας, εκτός από τα βασικά καθήκοντα.

Στην «Αγιά Σοφιά» ο τελικός του
Conference League

Στο νεότευκτο γήπεδο της ΑΕΚ «OPAP Arena - Αγιά
Σοφιά» θα γίνει ο τελικός του Conference League το
2024. Σε αυτή την απόφαση κατέληξε η UEFA έπειτα
από εισήγηση του εκτελεστικού της διευθυντή Θόδωρου Θεοδωρίδη. Τελευταία φορά που η Ελλάδα φιλοξένησε ευρωπαϊκό τελικό ήταν το 2007 στο Champions
League, όπου η Μίλαν νίκησε 2-0 τη Λίβερπουλ.

Εκλογές Οντάριο 2022: Υπάρχει μια εφαρμογή για αυτό

Το Elections Ontario ξεκίνησε έναν νέο σύγχρονο τρόπο σύνδεσης με τους ψηφοφόρους.
Μια εφαρμογή είναι πλέον διαθέσιμη στα καταστήματα Google Play και Apple App. Περιέχει
ένα ευρύ φάσμα εκλογικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών ψηφοφόρων, τοποθεσιών ψηφοφορίας, καταλόγων υποψηφίων στο Ontario ridings και μια σαρώσιμη έκδοση της εκλογικής σας κάρτας.
Αν και δεν μπορείτε να ψηφίσετε μέσω της εφαρμογής, μπορείτε να ελέγξετε αν βρίσκεστε
στη λίστα ψηφοφόρων.
«Προτρέπω όλους τους δικαιούχους κατοίκους του Οντάριο να επιβεβαιώσουν, να ενημερώσουν ή να προσθέσουν τα στοιχεία τους στη λίστα ψηφοφόρων. Η έγκαιρη εγγραφή
διευκολύνει την εμπειρία της ψηφοφορίας, επιτρέποντάς μας να μοιραζόμαστε σημαντικές
εκλογικές πληροφορίες με τους ψηφοφόρους προτού κατευθυνθούν στις κάλπες», δήλωσε
ο Greg Essensa, επικεφαλής εκλογικός διευθυντής του Οντάριο.

Υπάρχει επίσης μια βολική αντίστροφη μέτρηση στο επάνω μέρος της εφαρμογής που
επιτρέπει στον χρήστη να γνωρίζει πόσο κοντά είναι η ημέρα των εκλογών.
Η εφαρμογή είναι ένα πρώιμο βήμα από το Elections Ontario στην ψηφιακή αρένα. Επιτρέπει στον οργανισμό να επικοινωνεί απευθείας με τους ψηφοφόρους.
Μια τρέχουσα λίστα με τους εγγεγραμμένους υποψηφίους σε μια δεδομένη εκλογική περιοχή ενημερώνεται στη συσκευή του χρήστη. Υπάρχουν επίσης σύνδεσμοι, εάν είναι διαθέσιμοι, προς τους ιστότοπους των υποψηφίων.
Η εφαρμογή κυκλοφόρησε επίσημα την 1η Απριλίου. Ωστόσο, η πλειονότητα των δυνατοτήτων του δεν είχε ενεργοποιηθεί μέχρι τις 4 Μαΐου.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2022
4 έως 27 Μαΐου: Υποβάλετε την αίτησή σας για ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου έως τις 6
μ.μ. στις 27 Μαΐου. Υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά ή κατεβάστε μια αίτηση στη διεύθυνση
www.elections.on.ca.
5 Μαΐου έως 1 Ιουνίου: Ψηφοφορία με ειδική ψηφοφορία σε τοπικό γραφείο επιστροφής
μέχρι τις 6 μ.μ. την 1η Ιουνίου.
12 Μαΐου: Βρείτε μια πλήρη λίστα υποψηφίων για την εκλογική σας περιφέρεια στο choices.
on.ca μετά το κλείσιμο των υποψηφιοτήτων στις 2 μ.μ.
19 έως 28 Μαΐου: Ψηφίστε σε οποιαδήποτε τοποθεσία εκ των προτέρων ψηφοφορίας στην
εκλογική σας περιφέρεια από τις 10 π.μ. έως τις 8 μ.μ.
21 έως 27 Μαΐου: Ψηφίστε στο γραφείο επιστροφής σας από τις 10 π.μ. έως τις 8 μ.μ.
1 έως 2 Ιουνίου: Σε ισχύ μπλακάουτ πολιτικής διαφήμισης.
2 Ιουνίου: Ημέρα εκλογών. Οι κάλπες είναι ανοιχτές από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Η Γενοκτονία των Ποντίων

Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων το 1915,
οι τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά
Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό
μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους
Ελληνοπόντιους.
Ένα εκλεκτό τμήμα του Ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου,
μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους
Οθωμανούς δεν τους αλλοίωσε το φρόνημα και
την ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό. Μπορεί
να αποτελούσαν μειονότητα -το 40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην
οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα.
Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με τη δημογραφική και την πνευματική τους
άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονταν σε 265.000 ψυχές, το 1880 σε 330.000
και στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1401, ανάμεσά τους και το περίφημο Φροντιστήριο της
Τραπεζούντας. Εκτός από σχολεία διέθεταν τυπογραφεία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες
και θέατρα, που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο.
Το 1908 ήταν μια χρονιά - ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη
χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων, που έθεσε στον περιθώριο τον Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της θνήσκουσας Αυτοκρατορίας.
Σύντομα, όμως, οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και
εκτουρκισμού της περιοχής, επωφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στο Α'
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το «Κρητικό Ζήτημα», δεν είχε
τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με την Τουρκία.
Οι Τούρκοι με πρόσχημα την «ασφάλεια του κράτους» εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του
ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα, μέσω των λεγόμενων «ταγμάτων εργασίας» («Αμελέ Ταμπουρού»). Στα «Τάγματα Εργασίας» αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό. Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και
στη διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Οι περισσότεροι πέθαιναν από
πείνα, κακουχίες και αρρώστιες.
Αντιδρώντας στην καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυρπολήσεις
των χωριών τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι Αρμένιοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά
για να περισώσουν ό,τι ήταν δυνατόν. Μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι τούρκοι
εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για
να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες το
πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια!
Το 1919 οι Έλληνες μαζί με τους Αρμένιους και την πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης Βενιζέλου προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο ελληνοαρμενικό κράτος. Το
σχέδιο αυτό ματαιώθηκε από τους Τούρκους, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός για να
προχωρήσουν στην «τελική λύση».
Στις 19 Μαΐου 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει
τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας, υπό την καθοδήγηση των
γερμανών και σοβιετικών συμβούλων του. Μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή το 1922
οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί
ανεβάζουν τον αριθμό τους στις 350.000.
Όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ
γύρω στις 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα. Με τις γνώσεις και το έργο τους συνεισέφεραν τα
μέγιστα στην ανόρθωση του καθημαγμένου εκείνη την εποχή ελληνικού κράτους και άλλαξαν τις πληθυσμιακές ισορροπίες στη Βόρειο Ελλάδα.
Με αρκετή, ομολογουμένως, καθυστέρηση, η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα στις
24 Φεβρουαρίου 1994 την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία
του Ποντιακού Ελληνισμού.
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«Περισσότερες επιλογές, περισσότερες μέρες, περισσότεροι τρόποι»
για να ψηφίσετε στις επερχόμενες εκλογές του Οντάριο

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι
με τους οποίους οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν
στις επαρχιακές εκλογές
του Οντάριο.
Η ψηφοφορία στις 2 Ιουνίου
— την ίδια ημέρα των εκλογών — είναι μόνο
μία από τις επιλογές.
Πριν από αυτήν την ημερομηνία, οι ψηφοφόροι μπορούν να πάνε στο τοπικό εκλογικό γραφείο, να προχωρήσουν σε πρόωρη
ψηφοφορία ή να ψηφίσουν μέσω ταχυδρομείου, μεταξύ άλλων επιλογών.
Για να ψηφίσει κάποιος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών την ημέρα των εκλογών,
Καναδός πολίτης και κάτοικος Οντάριο.
Ακολουθούν όλοι οι διαφορετικοί τρόποι
ψηφοφορίας, όπως επισημαίνεται στον
ιστότοπο Elections Ontario:
Προσθήκη, ενημέρωση ή επιβεβαίωση των
ψηφοφόρων
Οι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο θα λάβουν μια κάρτα πληροφοριών κάποια στιγμή μεταξύ 12 και 20 Μαΐου με λεπτομέρειες
για το πότε και πού θα ψηφίσουν.
Οι εκλογείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο εγγραφής στον ιστότοπο
Elections Ontario για να προσθέσουν ή να
ενημερώσουν τα στοιχεία τους πριν από
τις 23 Μαΐου, προκειμένου να λάβουν μια
κάρτα πληροφοριών ψηφοφόρου. Οι ψηφοφόροι μπορούν επίσης να ενημερώσουν τα
στοιχεία τους σε ένα εκλογικό γραφείο ή
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

ένα εκλογικό τμήμα.
Εάν ένας ψηφοφόρος λάβει ένα δελτίο
πληροφοριών, θα πρέπει να το φέρει
μαζί του κατά την ψηφοφορία ένα έγγραφο ταυτότητας στο οποίο αναγράφεται το όνομά του.
Εάν ένας ψηφοφόρος δεν λάβει κάρτα
πληροφοριών, μπορεί να ψηφίσει φέρνοντας ένα έγγραφο ταυτότητας που
έχει το όνομά του και την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας του.
Ημέρα εκλογών 2 Ιουνίου
Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές από τις 9 το
πρωί έως τις 9 το βράδυ στις 2 Ιουνίου. Οι
ψηφοφόροι θα μπορούν να πάνε σε μια καθορισμένη τοποθεσία με βάση την τρέχουσα διεύθυνση κατοικίας τους.
Ένας εκλογικός υπάλληλος θα εκδώσει ένα
ψηφοδέλτιο και οι ψηφοφόροι μπορούν
να σημειώσουν ένα Χ στον κύκλο δίπλα
στο όνομα του υποψηφίου που έχουν επιλέξει. Σε εκλογικά τμήματα με τεχνολογία
tabulator, οι ψηφοφόροι θα τοποθετήσουν
το σημειωμένο ψηφοδέλτιό τους σε έναν
φάκελο μυστικότητας και θα το μεταφέρουν
σε έναν εκλογικό υπάλληλο που χειρίζεται
το μηχάνημα. Εάν δεν υπάρχει πίνακας
στην τοποθεσία, οι ψηφοφόροι θα διπλώσουν το ψηφοδέλτιό τους και θα το τοποθετήσουν οι ίδιοι σε μια κάλπη.
Πρόωρη Ψηφοφορία
Από τις 19 έως τις 28 Μαΐου, οι ψηφοφόροι
μπορούν να ψηφίσουν σε προκαταρκτικές
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κάλπες στην εκλογική τους περιφέρεια. Θα
είναι ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 8
το βράδυ.
Οι ψηφοφόροι θα μπορούν να σημειώσουν ένα Χ στον κύκλο δίπλα στο όνομα

του υποψηφίου που έχουν επιλέξει και να
επιστρέψουν το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Οι
εκλέκτορες θα τοποθετήσουν το σημειωμένο ψηφοδέλτιο σε ένα φάκελο μυστικότητας
και θα το παραδώσουν σε έναν εκλογικό
υπάλληλο που χειρίζεται έναν πίνακα.
Εκλογικά Γραφεία
Από τις 5 Μαΐου έως τις 6 μ.μ. την 1η Ιουνίου, οι ψηφοφόροι μπορούν να ψηφίσουν
στο τοπικό γραφείο της εκλογικής τους
περιφέρειας.
Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης και τη
λήψη δήλωσης, στους ψηφοφόρους θα εκδοθεί ειδικό ψηφοδέλτιο το οποίο στη συνέχεια θα συμπληρώσουν και θα επιστρέψουν στην κάλπη.

Οι τιμές ρεκόρ του φυσικού
αερίου μπορεί να αναγκάσουν
τις ομοσπονδιακές, επαρχιακές
κυβερνήσεις να προσφέρουν βοήθεια
Με την τιμή της αντλίας να
συνεχίζει την άνοδο ρεκόρ
της σε ολόκληρο τον Καναδά, οι ομοσπονδιακές και
επαρχιακές
κυβερνήσεις
μπορεί να μην έχουν άλλη
επιλογή από το να προσφέρουν κάποια
μορφή ανακούφισης.
Ενώ υπάρχουν περιορισμένες επιλογές για
να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη τιμή του
φυσικού αερίου σε όλο τον κόσμο, μέχρι
στιγμής δεν έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από τις κυβερνήσεις στον Καναδά να
μειώσουν την επιβάρυνση των οδηγών.
Ωστόσο, εάν η άνοδος ρεκόρ δεν επιβραδυνθεί, ο πρώην κοινοβουλευτικός υπάλληλος προϋπολογισμού, Kevin Page, λέει ότι
μπορεί να αναγκαστούν να δράσουν για να
αντιμετωπίσουν μια πιθανή κρίση οικονομικής προσιτότητας.
«Είναι δύσκολοι καιροί για τους καταναλωτές, νομίζω επειδή τα προσωπικά τους
διαθέσιμα εισοδήματα μειώνονται με διαφορετικούς τρόπους. Είναι αέριο, αλλά είναι
επίσης φαγητό και στέγη».
Ορισμένες επαρχίες έχουν δει τις τιμές να
ξεπερνούν τα 2,20 $ ανά λίτρο για το κανονικό φυσικό αέριο τις τελευταίες ημέρες.
Πολλοί αναλυτές δεν βλέπουν την κατάσταση να βελτιώνεται ιδιαίτερα τους επόμενους
μήνες.
«Μακροπρόθεσμα, δεν μπορώ να δω αυτήν
την κατάσταση να βελτιώνεται έως ότου τακτοποιηθεί η γεωπολιτική στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού καθώς η κατάσταση του
εφοδιασμού μας, όσον αφορά το αργό πετρέλαιο, τη βενζίνη και το ντίζελ, τακτοποιείται σε αυτή την πλευρά του Ατλαντικού»,
δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής πετρελαίου
Roger McKnight στην En-Pro International.
Ο Page σημειώνει επίσης ότι γίνονται διεθνείς προσπάθειες για την αύξηση της
προσφοράς και της παραγωγής καθώς
υπάρχουν αντισταθμίσεις πολιτικής για
τις υψηλότερες τιμές του φυσικού αερίου,
όπως η ώθηση στον ενεργειακό τομέα, τα
αυξημένα έσοδα για κυβερνητικά προγράμματα και ο αναγκασμός περισσότερων ανθρώπων να μειώσουν την εξάρτησή τους
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

από τα ορυκτά καύσιμα.
Εδώ στον Καναδά, οι ομοσπονδιακές και οι
επαρχιακές κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τις πωλήσεις ειδικών φόρων κατανάλωσης ή τους φόρους άνθρακα
για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.
Στις εκλογές του Οντάριο, υπάρχουν
υποσχέσεις για περικοπές φόρων. Στην
Αλμπέρτα, η επαρχιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε τον Μάρτιο ότι μειώνει τον φόρο
καυσίμων των 13 λεπτών από την 1η Απριλίου για να βοηθήσει τους οδηγούς αυτοκινήτων να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις
των υψηλών τιμών στην αντλία.
Ωστόσο, ο McKnight σημειώνει ότι η παροχή «λίγης ανακούφισης» στους οδηγούς
μέσω προσωρινών φορολογικών ελαφρύνσεων δεν είναι μόνιμη λύση.
«Αυτό θα επανέλθει και θα ανανεωθεί. Ο
μόνος τρόπος για να μειώσετε τις τιμές, και
είναι βάναυσο να το πούμε, αλλά πρέπει
να έχετε αυτό που λέμε «καταστροφή ζήτησης». Πρέπει να κλείσετε τη ζήτηση για να
μπορέσουμε να αυξήσουμε τα αποθέματα
αργού πετρελαίου, να αυξήσουμε τα αποθέματα βενζίνης, να αυξήσουμε τα αποθέματα ντίζελ. Εάν χρησιμοποιείτε λιγότερη
ενέργεια, τότε τα αποθέματα αυξάνονται και
η τιμή μειώνεται», εξήγησε.
Ο McKnight προσθέτει ότι υπάρχει μια
εσφαλμένη αντίληψη ότι οι τιμές του φυσικού αερίου "κατασκευάζονται στον Καναδά".
«Τα σύνορα δεν υπάρχουν όταν πρόκειται
για τις τιμές της βενζίνης. Εάν οι τιμές ανεβαίνουν νότια των συνόρων… τότε οι τιμές
αλλάζουν και βόρεια των συνόρων. Δεν
υπάρχει κανένας έλεγχος σε αυτό. Η βενζίνη και το ντίζελ ρέουν πέρα δώθε από τα
σύνορα, κατά βούληση, ανάλογα με το πού
βρίσκεται το πλεονέκτημα τιμής».
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Θεσσαλονίκη-Κόμβος: Δίκτυα
Του Παγκόσμιου Ελληνισμού
Ομάδα έγκριτων μελών του απόδημου ελληνισμού ίδρυσαν μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία «Κόμβος: Δίκτυα του
Παγκόσμιου Ελληνισμού». Χρειάστηκε
προετοιμασία ετών για να καρποφορήσει
το εγχείρημα και βασικό κίνητρο για τη δημιουργία του Κόμβου υπήρξε η διαπίστωση
της ανάγκης να δημιουργηθεί μια υπερκομματική αξιόπιστη πλατφόρμα για τη διαμόρφωση μιας συναινετικής εθνικής στρατηγικής με ενεργό συμμετοχή του Ελληνισμού
της Διασποράς.
Η έμφαση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κόμβου, θα δοθεί στην επεξεργασία
καινοτόμων προτάσεων, με αναπτυξιακό
και γεωστρατηγικό περιεχόμενο, που προωθούν τη διεθνή παρουσία και επιρροή του
Ελληνισμού. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί
με τη δημιουργία ad hoc δικτύων του παγκόσμιου Ελληνισμού και τη συνεργασία
τους με άλλα κατάλληλα διεθνή ή εθνικά
δίκτυα για την προώθηση κοινών δράσεων.
Εταίροι του Κόμβου είναι διακεκριμένοι Έλληνες της Διασποράς και της Ελλάδας, από
τα σημαντικότερα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδας, ο προέδρος, ο γεν. γραμματέας και διακεκριμένα μέλη της Ακαδημίας
Αθηνών, πρόεδροι ΔΣ τραπεζών, επί τιμή
και εν ενεργεία διπλωμάτες, επιχειρηματίες
με διεθνή εμβέλεια, πρόεδροι και γεν. διευθυντές έγκριτων ομίλων σκέψης και ανώτατα στελέχη διεθνών οργανισμών.
Το Δ.Σ του Κόμβου απαρτίζεται από τους κ.
Γιάννη Παπανικολάου (πρόεδρο), Άγγελο
Χανιώτη (αντιπρόεδρο), Νικηφόρο Διαμαντούρο (γ. γραμματέα), Χριστόφορο Σαρδελή (ταμία), Χρύσα Κουβελιώτου, Βασίλη
Ντζιαχρήστο, Σπύρο Παππά, Γιώργος Προβόπουλο, Vicky Pryce, Μιχάλη Χαλιάσο και
Γιώργο Χρούσο.
Ο φορέας προετοιμάζει σειρά προτάσεων
για δράσεις με ιδιαίτερη περιφερειακή διάσταση. Ενδεικτικά αναφέρονται η δημιουργία πράσινου Ναυτιλιακού Τεχνολογικού
Πάρκου, η ανάδειξη της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού και μεταφορικού
κόμβου, η διασύνδεση της Θεσσαλονίκης
με τον Δούναβη, η προώθηση του Πειραιά
ως ναυτιλιακής πρωτεύουσας της ΕΕ, η
δημιουργία Πράσινου Νηογνώμονα, η αξιοποίηση της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, σε συνεργασία
με την ΔΟΕ, η ενεργότερη ελληνική συμμετοχή στη δημιουργία διεθνών μηχανισμών
διακυβέρνησης (Global Governance) και τον
σχεδιασμό μιας νέας θεσμικής αρχιτεκτονικής της Ε.Ε.
Επιπλέον, σχεδιάζονται πρωτοβουλίες σχετικές με τον τομέα της υγείας, με έμφαση την
βιοτεχνολογία και την ψυχική υγεία, την οικονομική εκπαίδευση των νοικοκυριών, τη
δημιουργία Τράπεζας δεδομένων με διακεκριμένους Έλληνες, τόσο του εξωτερικού

όσο και ζώντων στην Ελλάδα και την οργάνωση μεγάλης ετήσιας συνάντησης αφιερωμένης στον ευρύτερο ελληνισμό.
Οι δράσεις αυτές θα παρουσιαστούν σε συνάντηση (εκτός απροόπτου στο Ναύπλιο)
των εταίρων και φίλων του Κόμβου, στη
μνήμη του πρόσφατα εκλιπόντος μέλους
του Δ.Σ., Οδυσσέα Κυριακόπουλου, πριν το
τέλος του χρόνου. Τότε θα γίνει η τελική επιλογή δράσεων αφού επιβεβαιωθεί ότι συνάδουν και προς τις επίσημες προτεραιότητες
της χώρας και διαπιστωθεί ότι μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο ευρύτερης εθνικής συναίνεσης.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., οικονομολόγος, Γιάννης Παπανικολάου, δήλωσε: «Η πανδημία,
η αναδιαμόρφωση του διεθνούς ευρωπαϊκού και περιφερειακού περιβάλλοντος που
γίνεται ακόμα πιο απρόβλεπτη με την κρίση στην Ουκρανία, τα κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα που την τελευταία δεκαετία
ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, καθιστούν
επιτακτική την ανάγκη η Ελλάδα να αναπτύξει ένα νέο μεσομακροπρόθεσμο σχέδιο».
Όπως εξηγεί ο ιστορικός Άγγελος Χανιώτης, αντιπρόεδρος του φορέα: «Οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια εξεύρεσης αποτελεσματικών λύσεων καθιστά απολύτως
αναγκαία την ενεργοποίηση και συστράτευση όλων των δυνάμεων του Ελληνισμού»,
Ο κ. Παπανικολάου, δήλωσε επίσης ότι: «Η
Ελλάδα παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει, διαθέτει σημαντικότατο δυναμικό, όντας παγκόσμια υπερδύναμη στον πολιτισμό, τη ναυτιλία και τη διασπορά, που
αθροιστικά, αποτελούν ισχυρότατο ειρηνικό
υπερόπλο».
Την προσπάθεια στήριξε από το ξεκίνημα
της εδώ και οκτώ χρόνια ο αείμνηστος τ.
πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, που διετέλεσε ένας από τους τρεις
επίτιμους προέδρους της σχετικής ομάδας
πρωτοβουλίας. Οι άλλοι δυο ήταν, ο τ.
πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Προκόπης
Παυλόπουλος και ο τ. πρωθυπουργός κ.
Λουκάς Παπαδήμας, οι οποίοι παραμένουν
επίτιμοι πρόεδροι και του Κόμβου.
Περισσότερες πληροφορίες για τον Κόμβο
στην ιστοσελίδα: https://komvos-node.org
Το εικαστικό του Κόμβου φιλοτέχνησε ο ζωγράφος και ομότιμος καθηγητής της Σχολής
Καλών Τεχνών, Γιάννης Ψυχοπαίδης.
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Συνάντηση Τριντό Ζελένσκι
Πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια από Καναδά
Στο Ιρπίν βρέθηκε ο πρωθυπουργός του Καναδά
Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό πραγματοποίησε την Κυριακή 8
Μαΐου μια επίσκεψη- έκπληξη στην ουκρανική
πόλη Ιρπίν, στα περίχωρα
του Κιέβου, την οποία είχαν θέσει υπό την κατοχή
τους προσωρινά τα ρωσικά
στρατεύματα, έγινε γνωστό
από τον δήμαρχο της πόλης στο Telegram.
«Είχα μόλις την τιμή να
συναντηθώ με τον πρωθυπουργό του Καναδά Τζάστιν Τριντό, που ήρθε στο
Ιρπίν για να δει ιδίοις όμασι όλη τη φρίκη
που οι Ρώσοι κατακτητές προκάλεσαν στην
πόλη μας», ανέφερε ο Ολεκσάντρ Μαρκούσιν στο δίκτυό του στο Telegram, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με φωτογραφίες που
έβγαλε με τον Τριντό στην κατεστραμμένη
πόλη.
Μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη που
πραγματοποίησε στο Κίεβο, ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε
την αποστολή νέων όπλων και εξοπλισμού
στην Ουκρανία.
Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, ο Τριντό είπε
ότι ο Καναδάς θα επιβάλει νέες κυρώσεις
σε Ρώσους πολίτες και επιχειρήσεις που
σχετίζονται με την εισβολή στην Ουκρανία.

«Σήμερα, ανακοινώνω περισσότερη στρατιωτική βοήθεια, κάμερες για μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δορυφορικές απεικονίσεις,
ελαφρά όπλα, πυρομαχικά και άλλα, όπως
χρηματοδότηση για επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης», σημείωσε.
«Και θα προτείνουμε νέες κυρώσεις σε 40
Ρώσους και πέντε οντότητες, ολιγάρχες και
στενούς συνεργάτες του καθεστώτος στον
αμυντικό τομέα, που είναι όλοι τους συνένοχοι στον πόλεμο του Πούτιν», συνέχισε.
Ο Καναδάς θα δώσει επίσης 25 εκατ. δολάρια στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ στο πλαίσιο των προσπαθειών
για τη διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας ενώ θα άρει τους εμπορικούς δασμούς
για όλα τα προϊόντα που θα εισαχθούν από
την Ουκρανία κατά το επόμενο έτος.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

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

Εκπτωτικό Κουπόνι
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Ν. Δένδιας: Η ενίσχυση της
ενεργειακής συνεργασίας και η
διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου,
Ισραήλ στην τηλεδιάσκεψη 3 +1
Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η
ενίσχυση της συνεργασίας στο πλαίσιο και
του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ + ΗΠΑ) είναι απολύτως απαραίτητη,
υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δήλωσή του μετά το πέρας
της τηλεδιάσκεψης που είχε με τους ομολόγους του της Κύπρου Ιωάννη Κασουλίδη,
του Ισραήλ Γιαΐρ Λαπίντ και των Ηνωμένων
Πολιτειών της Αμερικής Άντονι Μπλίνκεν.
Εξίσου, ο Νίκος Δένδιας τόνισε τη σημασία
που η Ελλάδα αποδίδει στη διασυνδεσιμότητα και στην ενεργειακή ασφάλεια και στο
πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στο νέο πλωτό
σταθμό μετατροπής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, την
έναρξη υλοποίησης του οποίου εγκαινίασε
ο πρωθυπουργός εδώ και λίγες ημέρες.
Επίσης, αναφέρθηκε και στην ενεργειακή
και την ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, μέσω
του αγωγού EastMed, αλλά και της ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector.
Αυτά τα δύο έργα ακολουθούν την ίδια γεωγραφική όδευση, επισήμανε ο υπουργός
Εξωτερικών.
Περαιτέρω, οι υπουργοί Εξωτερικών εξέτασαν τη συνεργασία στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 στην οικονομία, στις νέες τεχνολογίες, στην προστασία του περιβάλλοντος και
στην πολιτική προστασία και συμφώνησαν,
όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας, για μια
νέα συνάντηση, είτε στην Ουάσιγκτον, είτε
στην Ελλάδα, είτε στην Κύπρο, με φυσική
παρουσία, πριν από το τέλος του έτους.
Σκοπός αυτής της συνάντησης, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών, «θα είναι η
περαιτέρω εμβάθυνση της πολυμερούς
συνεργασίας, αλλά κυρίως αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και από τη σημερινή
συνάντηση, τη διάχυση του μηνύματος ότι
η Ελλάδα, μαζί με την Κύπρο, το Ισραήλ
και τις ΗΠΑ είναι πυλώνες της ειρήνης, της
ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή μας».
Σημειώνεται πως ο υπουργός Εξωτερικών

δεν παρέλειψε να ευχηθεί περαστικά στον
Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος έχει προσβληθεί
από κορονοϊό.
Κοινό ανακοινωθέν των ΥΠΕΞ του σχήματος 3+1: Κοινή δέσμευση για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας
και της ευημερίας στην Αν. Μεσόγειο
Με στόχο να επαναβεβαιώσουν την κοινή
τους δέσμευση για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο, οι υπουργοί
Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας,
της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Κράτους
του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών
πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη σήμερα,
τονίζεται σε κοινό ανακοινωθέν των υπουργών Εξωτερικών του σχήματος 3+1.
Υπογραμμίζεται, επίσης, πως σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη, τις Ηνωμένες
Πολιτείες και τον κόσμο, οι υπουργοί επιβεβαίωσαν την δέσμευσή τους στο σχήμα
3+1 και αποφάσισαν να εντείνουν τη συνεργασία τους στους τομείς της ενέργειας, της
οικονομίας, των δράσεων για το κλίμα, της
ετοιμότητας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα,
την ενεργειακή ασφάλεια και τη διασυνδεσιμότητα στην περιοχή.
Επίσης, σημειώνεται πως οι υπουργοί του
σχήματος 3+1 υποστηρίζουν πρόσθετες
πρωτοβουλίες, όπως η Υπουργική Συνάντηση στην έρημο Νεγκέβ, οι οποίες προάγουν τη συνεργασία στην περιοχή.
Παράλληλα, οι υπουργοί καταδίκασαν τις
πρόσφατες αποτρόπαιες τρομοκρατικές
επιθέσεις κατά ισραηλινών, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατικής επίθεσης της
5ης Μαΐου στην πόλη Ελάντ.
Καταληκτικά στο ανακοινωθέν αναφέρεται
πως οι υπουργοί αποφάσισαν να καταρτίσουν έναν οδικό χάρτη με συγκεκριμένους
στόχους για το επόμενο έτος και να προετοιμάσουν το έδαφος για μια επόμενη συνάντηση πριν από το τέλος του 2022.

Πληθωρισμός: Εκτινάχθηκε
στο 10,2% τον Απρίλιο
Στο 10,2% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός
στην Ελλάδα τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 10,2% τον
μήνα Απρίλιο 2022, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου 2021, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:
Επιστροφή στο 1994
Ο διψήφιος πληθωρισμός γυρίζει την Ελλάδα πίσω, στο μακρινό 1994. Μετά από 28
έτη ο καταναλωτής στην Ελλάδα νιώθει το
βάρος της ακρίβειας όχι μόνο στους λογαριασμούς του ρεύματος αλλά και σε βασικά
είδη διατροφής. Με το νέο, πρόσφατο πακέτο παρεμβάσεων ύψους 3,2 δισ. ευρώ στην

ενέργεια προβλέπεται να συγκρατηθεί ο
πληθωρισμός το 2022 πέριξ του 5%.
Φιλοξενούνται πρωτοσέλιδα και αρθρογραφία από τα έτη όπου ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στην Ελλάδα (στις κρίσεις της δεκαετίας του ‘70,’80, ‘90), ταξιδεύοντας στον
χρόνο μέσω του ιστορικού αρχείου του Οικονομικού Ταχυδρόμου, των ΝΕΩΝ και του
Βήματος.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία της Eurostat, τα οποία δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή σκαρφάλωσε στο 9,4% έναντι επίδοσης -1,1% τον
αντίστοιχο μήνα του 2021. Τον Μάρτιο του
2022 ο αντίστοιχος δείκτης είχε διαμορφωθεί στο 8%, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ είχε καθοριστεί στο 8,9%.

Ανδρουλάκης: Παρουσίασε το
προγραμματικό πλαίσιο του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την οικονομία
-Με σοσιαλδημοκρατικό στίγμα
Δύο εβδομάδες πριν από το συνέδριο του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, 20-22 Μαΐου στο γήπεδο
του Τάε Κβο Ντο, και δυο μέρες μετά τη
«συγκλονιστική και απρόσμενη», συμμετοχή για την επιλογή του ονόματος, των νέων
κομματικών οργάνων και των αντιπροσώπων, όπως ο ίδιος τη χαρακτήρισε, ο Νίκος
Ανδρουλάκης παρουσίασε, με τον επικεφαλής του In Social και πρώην υπουργό
Νίκο Χριστοδουλάκη και το σύμβουλο επί
οικονομικών θεμάτων της ΚΟ Ηλία Κικίλια,
το προγραμματικό πλαίσιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.
Πρόκειται για ένα πλαίσιο προγραμματικών
θέσεων με εμφανές σοσιαλδημοκρατικό
στίγμα, όπου προσδιορίζονται οι πολιτικές
κατευθύνσεις και μεταρρυθμίσεις ώστε να
υπάρξουν απαντήσεις στα μείζονα προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες και την
πορεία της χώρας, εν μέσω των νέων συνθηκών που διαμορφώνει ο πόλεμος στην
Ουκρανία σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο.
Στη συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του κόμματος και οι κκ Χριστοδουλάκης και Κικίλιας, αναφέρθηκαν στη διαμόρφωση και τη
διαρκή επικαιροποίηση του προγραμματικού σχεδίου «ως μελλοντικής κυβερνητικής
δύναμης», όπως είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

παράταξη έχει την ευθύνη όταν περιέγραψε
την Ευρώπη ως αργοκίνητο καράβι που δεν
θα περιμένει να στρίψει. «Η ευρωπαϊκή δεξιά που επιμένει στην ομοφωνία, δίνοντας
ευκαιρία στον κάθε Όρμπαν να αρνείται»,
υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης.
Ως σαφές δείγμα μιας σύγχρονης σοσιαλδημοκρατικής πολιτικής, ο πρόεδρος του
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημείωσε το πρόγραμμα
κοινωνικής κατοικίας, τονίζοντας ότι «είναι
κρίσιμο να υπάρχει απόθεμα κοινωνικής
στέγης ώστε τα νέα ζευγάρια να μπορούν να
χτίσουν τη ζωή τους με καλύτερους όρους.
Αυτό δείχνει ότι εμείς δεν περιφρονούμε τα
μεγάλα κοινωνικά προβλήματα της εποχής.
Χρειάζεται βούληση, σχέδιο. Για αυτό καλούμε τον προοδευτικό λαό, τους δημοκράτες πολίτες, τα μέλη μας, να συζητήσουμε
και να βάλουμε ψηφίδα-ψηφίδα αυτό το νέο
κάδρο πολιτικής που έχει ανάγκη ο τόπος».

Ο πρώην υπουργός και ομότιμος καθηγητής στο ΟΠΑ, Νίκος Χριστοδουλάκης, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες, επεξεργασμένες και μελετημένες προτάσεις που θα είναι
η βάση ενός ανοιχτού δημόσιου διαλόγου
το αμέσως προσεχές διάστημα. Μίλησε για
την ανάγκη επανακαθαρισμού των προτεραιοτήτων του Ταμείου Ανάκαμψης, την ουσιαστική μεταρρύθμιση στη Παιδεία που θα
βοηθήσει στην ενίσχυση της βιομηχανικής
παραγωγής και της μεταποίησης. Επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των παραγωγικών
επενδύσεων και των υποδομών, παρεμβάσεων στο φορολογικό σύστημα με στόχευση στη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών και των υπερκερδών.

Ο κ. Ανδρουλάκης χαιρέτισε τη μαζική συμμετοχή των μελών του Κινήματος στις εκλογές της 8ης Μαΐου, λέγοντας πως όλες οι γενιές μαζί έστειλαν την Κυριακή ένα μεγάλο
και ισχυρό μήνυμα για ένα σύγχρονο και θεσμικό κόμμα που η κατεύθυνσή του είναι ξεκάθαρα προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική.

Από την πλευρά του, ο Ηλίας Κικίλιας τόνισε
την ανάγκη εκσυγχρονισμού και διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης της χώρας με
ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, προκειμένου να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. «Το σχέδιο έχει
ως επίκεντρο τη νέα γενιά», ανέφερε και
συμπλήρωσε ότι «είναι ένα συμβόλαιο μαζί
της».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για την ακρίβεια στα προϊόντα και τα καύσιμα, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Σε αυτή την περιπέτεια
που περνάει η Ευρώπη, η χώρα μας είναι
περισσότερο ευάλωτη, διότι ΣΥΡΙΖΑ και
Νέα Δημοκρατία έκαναν την πατρίδα μας
βαθιά εξαρτώμενη από ένα εισαγόμενο
ορυκτό καύσιμο χωρίς κανέναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό σε ένα κρίσιμο εθνικό
ζήτημα όπως είναι η ενεργειακή αυτονομία
της Ελλάδας. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο
όφελος από το κράτος λόγω του πληθωρισμού. Αυτά τα χρήματα πώς μπαίνουν στην
ελληνική οικονομία για να θωρακίσουν τον
πιο ευάλωτο Έλληνα; Εμείς μιλήσαμε συγκεκριμένα για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά
αγαθά, είπαμε για τον κατώτατο μισθό στα
751 ευρώ, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Όσον αφορά στο
πλαφόν, θα σας δώσω μια καθαρή λύση. Τι
σημαίνει πλαφόν στη λιανική; Σημαίνει ότι
αύριο το πρωί ο καταναλωτής βλέπει στο
τιμολόγιο του τη διαφορά».

Νίκος Ανδρουλάκης: «Με τους προοδευτικούς πολίτες ψηφίδα-ψηφίδα, θα χτίσουμε το πρόγραμμά μας»
Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στην κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τις κατηγορίες ότι δεν καταθέτει προτάσεις και
θέσεις. «Η κυβέρνηση είναι τροχονόμος των
υπερκερδών των εταιρειών ενέργειας. Πώς
γίνεται εμείς να μην έχουμε θέσεις και να
βάζουν μετά στο στόμα τους τις προτάσεις
μας, οι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ;» επεσήμανε ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ
κάλεσε τον πρωθυπουργό να εξηγήσει ποια

Το προγραμματικό πλαίσιο θα αναρτηθεί
στην ψηφιακή πύλη του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος
Αλλαγής προς διαβούλευση και το επόμενο
διάστημα θα διοργανωθεί σειρά θεματικών
εκδηλώσεων. Στην τελική του μορφή θα
εγκριθεί σε προγραμματική συνδιάσκεψη το
φθινόπωρο, για να αποτελέσει το εκλογικό
πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.
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Υπέρ της Αμυντικής Συμφωνίας
Ελλάδος – ΗΠΑ στην Επιτροπή Άμυνας
και Εξωτερικών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
Με ΝΔ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να δηλώνουν
τη στήριξή τους στην Αμοιβαία Αμυντική Συνεργασία Ελλάδος – ΗΠΑ, και με
τα υπόλοιπα κόμματα της Αντιπολίτευσης να εκφράζουν την διαφωνία τους,
ολοκληρώθηκε στην Επιτροπή ‘Αμυνας
και Εξωτερικών της Βουλής, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου
Εξωτερικών για τη κύρωση του δεύτερου πρωτοκόλλου τροποποίησης της
Συμφωνίας.
Η συζήτηση της ελληνοαμερικανικής
αμυντικής συμφωνίας θα συνεχιστεί και
θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Πέμπτη,
12 Μαΐου, με την κύρωσή της από την Ολομέλεια. Σήμερα στην Επιτροπή, οι εισηγητές
όλων των κομμάτων ξεκαθάρισαν τη στάση
τους απέναντι στη Συμφωνία.
«Με την κύρωση της συμφωνίας Ελλάδας
– ΗΠΑ ενισχύεται και διευρύνεται η γεωπολιτική – γεωστρατηγική αξία της Ελλάδας και ο σταθεροποιητικός ρόλος της στο
κρίσιμο σταυροδρόμι Βαλκάνια, Μαύρη
Θάλασσα, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο»,
τόνισε ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Γιώργος
Κουμουτσάκος.
Τη διαφωνία του κόμματός του για την Αμυντική Συμφωνία Ελλάδος – ΗΠΑ εξέφρασε
ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος
Κατρούγκαλος, χαρακτηρίζοντάς την «λεόντεια σε βάρος των ελληνικών εθνικών
συμφερόντων» και υποστηρίζοντας ότι «η
κυβερνητική πολιτική του προκεχωρημένου φυλακίου και του δώστα όλα βλάπτει τη
χώρα». «Αυτή η Συμφωνία εντάσσεται στο
πλαίσιο της γενικότερης πλειοδοσίας πίστης
προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματι, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε κάτι που ζητούσαν οι Αμερικάνοι από όλους τους πρωθυπουργούς της μεταπολίτευσης και κανείς
δεν το έδωσε. Την παραμονή επ’ αόριστο
των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα.
Όχι ο Καραμανλής, όχι ο Παπανδρέου, όχι
ο Σημίτης, όχι ο Σαμαράς και προφανώς
όχι εμείς. Μακάρι, όμως, να ήταν μόνο αυτό
και να μην επρόκειτο για απλώς ένα ακόμη
κρίκο σε μία αλυσίδα πλήρους ανατροπής
των πάγιων δογμάτων της εξωτερικής πολιτικής στην οποία ο κ. Μητσοτάκης έχει
προχωρήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Κατρούγκαλος.
Υπέρ της ελληνοαμερικανικής Αμυντικής
Συμφωνίας δήλωσε ότι τάσσεται το κόμμα
του, ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Βασίλης Κεγκέρογλου, ζητώντας ταυτόχρονα
από την κυβέρνηση να δώσει σαφείς απαντήσεις για σειρά ζητημάτων που χρίζουν,
όπως είπε, απαραίτητες διευκρινήσεις.
«Διαχρονικά, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και
εθνικής άμυνας, πολιτεύτηκε με γνώμονα
πάντα το εθνικό συμφέρον. Όπως και όλες
οι πολιτικές δυνάμεις και δεν αμφισβητούμε καμία πολιτική δύναμη ανεξάρτητα αν
συμφωνούμε ή όχι με τις θέσεις ή τον τρόπο
που το αντιλαμβάνονται. Η θέση μας είναι
υπέρ της Συμφωνίας. Αλλά, για να είμαστε
ξεκάθαροι θέλουμε και ξεκάθαρες απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων για να γνωρίζει ο
ελληνικός λαός τι διαπραγματευτήκαμε και
δεν το πετύχαμε ή τι δεν διαπραγματευτήκαμε και επιβλήθηκε με τη Συμφωνία σε ότι

έχουν να κάνουν με το θέμα της στρατηγικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής», ανέφερε ο κ. Κεγκέρογλου.
Κατά της Συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας την
«κατάπτυστη», τάχθηκε ο ειδικός αγορητής
του ΚΚΕ, Γιώργος Μαρίνος, κατηγορώντας
τη ΝΔ ότι συνεχίζει την επικίνδυνη ιμπεριαλιστική εξωτερική πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων.
«Η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει προς κύρωση στην ελληνική Βουλή μια κατάπτυστη,
επικίνδυνη και επιθετική συμφωνία με την
οποία διατηρούνται επ’αόριστόν και επεκτείνονται σε όλη τη χώρα οι αμερικανικές
βάσεις ενώ οι στρατιωτικές και πολιτικές
υποδομές ελέγχονται από τον αμερικανικό
στρατό», είπε ο κ. Μαρίνος. Όπως υποστήριξε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, «οι
Ένοπλες Δυνάμεις εντάσσονται πιο βαθιά
στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ και η Ελλάδα γίνεται ιμπεριαλιστικό πολεμικό ορμητήριο,
θύτης κατά άλλων λαών και στόχος αντιποίνων, όπως έχει προειδοποιήσει η Ρωσική
ηγεσία».
«Λεόντειο σε βάρος των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδος» χαρακτήρισε την
ελληνοαμερικάνικη Αμυντική Συμφωνία,
ο ειδικός εισηγητής της Ελληνικής Λύσης,
Αντώνης Μυλωνάκης, δηλώνοντας ότι το
κόμμα του θα την καταψηφίσει. «Η Ελληνική
Λύση, η οποία ψηφίζει κάθε τι που συμφέρει την Ελλάδα και τον Έλληνα, έχουμε πει
ότι θα στηρίζουμε κάθε συμφωνία που είναι
συμφέρουσα για την πατρίδα μας. Λεόντειες
συμφωνίες, συμφωνίες κοροϊδίας και υποτέλειας, δεν θα ψηφίσουμε ποτέ. Η Ελληνική Λύση, η οποία μάχεται για την Ελλάδα
και τους Έλληνες, λέει ναι στις συμμαχίες,
ναι στις συμφωνίες, αλλά στις ισοβαρείς και
στις ισομερείς. Όχι λεόντειες συμφωνίες, όχι
να δίνουμε τα πάντα και να μην παίρνουμε
τίποτα, γιατί αυτό έγινε και στην τροποποιητική. Αυτό είναι σίγουρα σωστό και προς
την πλευρά της ιστορίας τη σωστή», υποστήριξε ο κ. Μυλωνάκης. Ταυτόχρονα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι ασκεί εξωτερική
πολιτική υποτέλειας.

Ν. Ανδρουλάκης: Στη νέα όχθη
της προσπάθειάς μας ο λαός μάς
έδωσε νέα ψήφο εμπιστοσύνης
«Το ΠΑΣΟΚ δεν χρειάζεται να ξεχάσει την
ιστορία του και η επαναφορά του συμβόλου και του ονόματος είναι γιατί τιμούμε
την ιστορία μας», υπογράμμισε ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος
Ανδρουλάκης, σε συνέντευξή του στο Ρ/Φ
RΕΑL fm.
Σημείωσε ότι «στη νέα όχθη της προσπάθειας που κάνουμε, της προσπάθειας που
έδωσε εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης ο ελληνικός λαός με μια τεράστια, συγκλονιστική
συμμετοχή, κρατάμε όλα τα θετικά ως φάρο
και πυξίδα», ενώ δεσμεύτηκε πώς «τα αρνητικά δεν πρόκειται να τα αντιμετωπίσει
ποτέ ξανά κανένας ψηφοφόρος μας, κανένας άνθρωπος που πιστεύει στις ιδέες και
τις αρχές της δημοκρατικής παράταξης».
Ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε δημόσια συγνώμη από τον κόσμο της παράταξής για
την ταλαιπωρία που υπήρξε χθες, καθώς,
όπως είπε, «είχαμε λιγότερες κάλπες για
τεχνικούς λόγους απ' ό,τι στην εκλογή του
προέδρου. Παρόλα αυτά ήρθαν περίπου
180.000 μέλη να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να δώσουν εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης στην προσπάθεια που κάνουμε».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι η ενίσχυση της δημοκρατικής παράταξης θα ανατρέψει το σημερινό
μικρό δικομματισμό, «που παράγει μόνο τοξικότητα, μια άγονη πολιτική συζήτηση που
δεν λύνει προβλήματα», όπως ανέφερε, και
τόνισε: «Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας
πολλαπλασιάζουν τα προβλήματα που έχει
να αντιμετωπίσει ο ελληνικός λαός. Όπως ο
κ. Μητσοτάκης πριν από μερικές εβδομάδες
μιλούσε για συνεργασίες έτσι και ο κ. Τσίπρας καταλαβαίνει ότι το πολιτικό σκηνικό
άλλαξε. Αυτό για το οποίο είχαν συνηθίσει
και είχαν βολευτεί ο ένας να λέει "στηρίξτε με
γιατί θα επανέλθει ο Τσίπρας" και ο άλλος
"στηρίξτε με για να φύγει ο Μητσοτάκης",
πλέον δεν περνάει από αυτούς αλλά από
εμάς και η απάντησή μου και στους δύο είναι ότι ο ελληνικός λαός αξίζει να μας δώσει

τη δυνατότητα ώστε να απαλλαχτεί και από
τους δύο και να έχει μια προοδευτική κυβέρνηση με σοσιαλδημοκρατικό κορμό που θα
οδηγήσει την Ελλάδα σε καλύτερες μέρες».
Επανέλαβε την πρότασή του για πλαφόν
στη λιανική τιμή της ενέργειας ως μια καθαρή πολιτική επιλογή, και άσκησε έντονη
κριτική στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας
για «θολή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης» και πρόσχημα του «δεν πληρώνω» τα
όσα υποστηρίζει ο κ. Τσίπρας, «Από αύριο
να αποκλιμακωθούν οι τιμές στην ενέργεια
για να ξέρουμε τι πληρώνει το ελληνικό νοικοκυριό, ο καταναλωτής, τι πληρώνει το
κράτος και τι πληρώνουν οι μεγάλοι παραγωγοί» ανέφερε.
Σχολιάζοντας τη στάση της Τουρκίας, ο
Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «το 2023 η
Τουρκία έχει εκλογές και για να κρατήσει
την καρέκλα του ο κ. Ερντογάν θα κάνει ό,τι
μπορεί. Θα πρέπει να καταλάβουν οι εταίροι ότι είναι ένας μικρός Πούτιν, αναθεωρητής, αυταρχικός, που δεν σέβεται το διεθνές
δίκαιο».
Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τα χρέη του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι δεν τα δημιούργησε η γενιά του και δεσμεύτηκε απέναντι στον ελληνικό λαό να υπάρχει διαφανής
διαχείριση. Ανακοίνωσε ότι θα ρυθμιστούν
τα πάντα, σημειώνοντας ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν σχετικές ανακοινώσεις
από τον γενικό διευθυντή του κόμματος
Νίκο Σαλαγιάννη.

ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση Τσίπρα σε
Μητσοτάκη για την ενέργεια

Να το ξανασκεφτούν και
να υπερψηφίσουν την
τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑΠΣ που προβλέπει ότι
«όσο διαρκεί η κρίση και
αναμένουμε την κρίση της
ελληνικής
Δικαιοσύνης
για τη νομιμότητα της ρήτρας αναπροσαρμογής,
να μην κόβετε το ρεύμα
στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», κάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ
Για «ασύμμετρη Συμφωνία» που εξυπηρε- και την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας, σε
τεί μόνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ, έκανε σημερινή παρέμβασή του, από το βήμα της
λόγο η ειδική αγορήτρια του ΜέΡΑ25, Σο- Βουλής.
φία Σακοράφα, δηλώνοντας ότι το κόμμα
της την καταψηφίζει. Όπως είπε, «η χρονική «Έλλειμμα ενσυναίσθησης»
επιλογή για τη συγκεκριμένη κύρωση δεν Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε
στοχεύει στο ελληνικό ακροατήριο καθώς ο την κυβέρνηση για «έλλειμμα ενσυναίσθηλαός μας δεν θα έχει κανένα όφελος, αλλά σης» ως προς το τι συμβαίνει στην κοινωσυνδέεται με την επικείμενη επίσκεψη του νία και προσωπικά τον πρωθυπουργό, ότι
πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες «ακούει όσα εντέλλονται οι πάροχοι και η
και απευθύνεται σε αυτούς που θα επωφε- διαπλοκή». Σημείωσε ότι «η ΡΑΕ διαδίδει
ληθούν από τη νέα διαμόρφωση της συγκε- δεξιά κι αριστερά διαρροές χωρίς έρχεται
κριμένης συμφωνίας».
να δώσει τα ακριβή νούμερα ως οφείλει να

κάνει, να ενημερώσει
τον λαό και το κοινοβούλιο πόσα είναι τα
υπερκέρδη».
«Σιγά μη φορολογήσει
ο κ. Μητσοτάκης τους
φίλους του που έχουν
μπει στη ΔΕΗ ως μέτοχοι και παίρνουν τα μερίσματα ή τους ιδιώτες»,
σχολίασε.
Ο κ. Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες, κάθε
κομματικής προτίμησης «να αντισταθούν
στη χυδαία αισχροκέρδεια και εκμετάλλευση του μόχθου της, στην ανοχή και τη συνενοχή της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη».
Τους κάλεσε «στη ρήτρα αναπροσαρμογής
που εμείς την ονομάζουμε «ρήτρα Μητσοτάκη», να αντιτείνουμε τη ρήτρα πολιτικής
αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος, το συντομότερο». Γιατί, τόνισε, «όσο παραμένει
αυτή η κυβέρνηση στην εξουσία, τόσο συσσωρεύονται δεινά και δυσκολεύει η επόμενη
μέρα, η μέρα της ανοικοδόμησης της κοινωνίας και της οικονομίας».
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Former Bank of Canada governor slams Poilievre's assertion central bank is 'financially illiterate'
Former Bank of Canada governor David
Dodge is strongly disputing Conservative
Party MP and leadership candidate
Pierre Poilievre’s claim the central bank is
“financially illiterate.”
In an interview on CTV’s Question Period
airing Sunday, Dodge, who was governor
from 2001 to 2008, called the assertion
“bull****."
“I’m very insulted by that…They understand
what's going on,” he said, adding that the
Bank of Canada’s navigation of the last
two years has effectively kept Canada out
of a “real depression” coming out of the
pandemic.
Poilievre’s criticism of Canada’s central bank
is a key pillar of his leadership campaign.
He’s questioned its independence, has
vowed to have it audited, and will bar it from
using its own digital currency.
On April 22, he tweeted that the “Bank of
Canada says #Bitcoin-ers lack financial
literacy. This from the same people who
promised we’d have “deflation” right before
inflation hit a 30 year high. It is our central
bank that is financially illiterate. Restore
sound money.”

That comment came after the release of a
Bank of Canada report noting that there’s
been a slight demographic shift in Bitcoin
owners in terms of gender, age and income
level from 2018 to 2020 compared to 2017.
“However, Bitcoin ownership remained
concentrated among young, educated
men with high household income and low
financial literacy,” the report reads.
It goes on to say that at the same time,
“Canadians who are financially literate are
more likely to be aware of bitcoin [than the
average Canadian] but less likely to own it.”
On another Poilievre stance -- that
cryptocurrency allows people to “opt out” of
inflation -- Dodge said “he has no idea what
he’s talking about.”
“He’s just wrong because the issue of
rising prices…that you have to cope with
out of your income is fundamentally at the
moment a structural one,” he said. “We
have limitations on supply, in part because
of a war, in part because of COVID, in part
because of ongoing features of the economy
– we’re all getting older – the labour force is
not growing as fast.”
But Poilievre has said he isn’t trying to win

GTA gas prices to hit $2.10 per
litre by end of May, analyst says
Prices at the pumps are estimated to hit
a whopping $2.10 per litre in the Greater
Toronto Area by the end of the month,
according to one analyst.
Gas prices are currently at a record 195.9
cents per litre and are expected to hit
199.9 cents per litre tomorrow, after weeks
of escalating fuel costs primarily due to
Russia’s invasion of Ukraine.
One Expert says it likely won’t just stop
there. Canadians for Affordable Energy
President Dan McTeague tells CP24 that
gas prices will probably soar well past the
$2 per litre mark by the end of May.
“We're looking at $2.10; another 10 cents
the next two weeks,” he told CP24 Saturday
morning.
In addition to the war, the European Union’s
recent decision to stop Russian gas imports
by the end of the year can also be attributed
to rising gas prices.
Earlier this week, McTeague predicted that
gas costs would hit $2 per litre by May long
weekend but admits that prices are rising
faster than he thought.
“(The) highest prices and they are

happening at least a week to two weeks
before even I could have predicted in my
wildest estimations, that we would see $2 by
the May two-four weekend,” he said.
However, McTeague notes that there is
a chance Russian forces could retreat in
Ukraine as soon as this week in light of
the nation’s Victory Day, causing a drop in
prices at the pumps.
“May 9 is the big day in which Russia may
make a decision to perhaps, we would
hope, change its mind on Ukraine. It's a
big important Memorial Day for Russians in
terms of the Second World War.”
“If Russia decides to back off look for gas
prices to drop, as well as oil, that would
probably lead to an unexpected decrease in
prices,” he added.
Gas prices have risen by about 50 per cent
since last May, when drivers were paying
around $1.30 per litre to fill up.
Yesterday, a spokesperson for Metrolinx
said the transit agency is not planning to
raise GO and UP Express fares amid rising
fuel costs.

over the opinions of past or current central
bankers in his pledge to help every day
Canadians suffering from the high costs of
living.
"If you think I'm going to be silent about that
to protect the ego of bankers and politicians,
then you're in for a surprise," Poilievre told
reporters on a campaign stop in Ottawa on
April 28.
The Bank of Canada has been under fire as
inflation continues to reach new heights. It
currently sits at 6.7 per cent, far above the
central bank’s two per cent target.
In a speech before the Women in Capital
Markets this week, senior deputy governor
Carolyn Rogers acknowledged Canadians’
uncertainty with the current economic
climate.
“We are acutely aware that, with some of the

extraordinary actions we have taken during
the pandemic and with inflation well above
our target, some people are questioning that
trust,” she said.
“Tough questions, added scrutiny and
informed debate are entirely appropriate in
the current environment. We welcome them
as an opportunity to engage with Canadians
about what we do, how we do it and how we
can improve.”

Here are the different ways voters can
cast a ballot in the Ontario election
There are several ways voters are able
to cast a ballot in the Ontario provincial
election.
Voting on June 2 — election day itself —
is just one of the options.
Before then, electors can go to their local
returning office, advance polling location, or
vote by mail, among other options.
In order to vote, a person must be at least 18
years old on election day, a Canadian citizen
and a resident of Ontario.
Here is a look at all of the different ways to
vote, as highlighted on the Elections Ontario
website:
Adding, updating, or confirming your
voter information
Electors on the voters list will receive an
information card sometime between May 12
and 20 with details on when and where to
vote.
Electors can use the registration tool on the
Elections Ontario website to add or update
their information before May 23 in order to
receive a voter information card. Voters can
also update their information at a returning
office or polling station.
If a voter receives an information card, they
should bring it with them when they vote
along with a piece of ID showing their name.
If a voter doesn’t get an information card,
they can still vote by bringing one piece of ID
that has their name and current residential
address.

Election day
Polls will be open from 9 a.m. until 9 p.m.
eastern time on June 2. Voters will be able
to go to an assigned location based on their
current residential address.
An election official will issue a ballot and
voters can mark an X in the circle beside the
name of their chosen candidate. In a voting
location with tabulator technology, voters will
place their marked ballot in a secrecy folder
and take it to an election official operating
the machine. If there isn’t a tabulator on site,
voters will fold their ballot and place it into a
ballot box themselves.
Advance polls
Between May 19 and May 28, voters
can cast a ballot at advance polls in their
electoral district. They will be open from 10
a.m. until 8 p.m. eastern time.
Voters will be able to mark an X in the
circle beside the name of their chosen
candidate and return the ballot to the ballot
box. Electors will place the marked ballot in
a secrecy folder and hand it to an election
official operating a tabulator.
Returning office
From May 5 until 6 p.m. eastern on June
1, voters can cast a ballot at their local
returning office.
After completing an application form and
taking a declaration, voters will be issued a
special ballot which they will then complete
and return to the ballot box.
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Tory ends Toronto's COVID-19
emergency declaration after 777 days
Toronto’s mayor formally ended the city’s
municipal emergency COVID-19 declaration,
authorized in March 2020.
The city’s state of emergency enabled
officials to address the public health situation
routinely throughout the pandemic. The
2020 emergency declaration was the first in
the history of the modern city of Toronto and
was in line with similar emergency COVID-19
measures by surrounding municipalities,
including the province.
John Tory says the decision to terminate the
COVID-19 emergency ruling was made in
consultation with Toronto’s medical officer of
health, Dr. Eileen de Villa.
“I’m very happy today that we’re able to be
here saying the state of emergency after
777 days is to be lifted,” Tory said outside
city hall.
“Things keep getting better. The numbers
keep getting better, the number of people
getting vaccinated (keeps) getting better,
and I think that’s what it means to me — it’s
just that we’re on the right track.”
The emergency declaration allowed the city
to redeploy roughly 1,700 public employees
to shelters, long-term care homes and other
areas that required extra support during the
pandemic, Tory said. All but 40 of those
redeployed employees have now returned
to their original jobs.
The Ford government first sanctioned a state
of emergency across Ontario on March 17,
2020, which ordered the immediate closure
of non-essential businesses. Six days later,
Tory declared a state of emergency in
Toronto.
According to the city, the declaration was in
place to strengthen recommendations made
by de Villa and to “cease all non-essential
work and activities to help stop the spread
of COVID-19.”
Tory is now empowered to issue orders,
implement the City’s Emergency Plan, and
better protect individuals’ health, safety,

and welfare within Toronto. The mayor says
the city’s ongoing efforts against COVID-19
“have placed Toronto in a position where
the emergency declared in response to the
pandemic can be terminated.”
“As Team Toronto’s world-leading COVID-19
vaccination campaign continues, I want to
thank everyone who has worked to help
people get vaccinated and deliver more than
7 million doses so far,” the mayor added.
“Most importantly, I want to thank Toronto
residents who have worked with us
throughout the emergency period of the
pandemic to make sure we get through
these tough times and come back stronger
than ever.”
The COVID-19 climate in Ontario has
improved in recent days. On Monday, there
were no virus-related deaths in the province
with hospitalizations down nearly 15 per
cent in the last week.
Monday marks the second day in May that
the province has recorded no new daily
deaths.
De Villa credited the rapid evolution of
science, which has allowed health officials
to learn more about how the virus spreads.
“These past years have been incredibly
difficult for everyone, and while we continue
to see virus activity in our city, we are in a
much better place thanks to your efforts
to protect each other and the tools and
knowledge that we can use to safely enjoy
many of the things we love and missed in
our city,” she said.

'He has my full support,' Doug Ford
stands by Stephen Lecce after
'slave auction' controversy'
Progressive Conservative leader Doug Ford
expressed support for one of his highestprofile candidates after it was revealed
Stephen Lecce took part in a so-called
“slave auction” event while in university.
Ford said the PC candidate for KingVaughan has his “full support” as he took
questions from the media in Kitchener on
Thursday. It was Ford’s first time speaking
publicly since the controversy was sparked
two days ago.
“He’s acknowledged that it was inappropriate
and he’s apologized,” Ford says. “He’s
sorry.”
Ford says he also thinks what occurred
is inappropriate but touted Lecce as an
advocate for anti-racism during his time as
education minister over the past three years.
“He’s been one of the strongest advocates
about combating racism in schools,” Ford
said. “He’s passionate about fighting for
marginalized communities.”
The NDP demanded Lecce step down as the
candidate ahead of the June 2 election and

called on Ford to “clearly and unequivocally
condemn” his actions.
“Under no circumstances should the people
of this province, or even more alarmingly our
children, be represented by him at this time,”
reads a joint statement from three NDP
candidates.
Lecce apologized for his actions in a
statement sent to CityNews on Wednesday.
“The event from 2006 was inappropriate
and in no way reflects who I am as a person,
which is why I unreservedly apologize,”
it reads. “I will continue to passionately
advance the interests of all Ontarians –
irrespective of faith, heritage, orientation or
race.”
The outlet Press Progress reported
Lecce took part in “slave auction” events
on numerous occasions when he was a
member of the Sigma Chi fraternity while
attending Western University in London,
Ont.
The report cites archived postings on the
fraternity’s website that suggest one of the

Trudeau questions if Poilievre cares
about Canada's economic reputation
after pledging to fire central banker
Prime Minister Justin Trudeau came out
swinging Thursday in response to Pierre
Poilievre's pledge to fire the governor of the
Bank of Canada if he came to power.
Trudeau said that the perceived
Conservative leadership frontrunner either
misunderstands or doesn't care about how
integral the independence of the central
bank is to the country's economic stability
and international reputation.
"The fact that one of the leading candidates
for the Conservative Party of Canada…
seems to profoundly either misunderstand
that or not care about the facts at all, is
somewhat disappointing in an era where
we need more responsible leadership, not
less," Trudeau said. "But that is a decision
obviously for members of the Conservative
Party to weigh in on, not for me."
During Wednesday night's debate in
Edmonton, Poilievre pledged to fire the
governor of the Bank of Canada, a position
currently held by Tiff Macklem.
When asked about this during a press
conference on Parliament Hill Thursday,
Trudeau said the Bank of Canada is one of
the "strongest, most stable, most reputable

banking systems in the world," and that its
independence from the government of the
day is "a really important principle."
"It is something that is a source of pride and
a source of stability not just for Canadians,
but for Canadian businesses, for Canadian
investors and investments, for investors
coming into Canada, to know that we have
a robust and rigorous central bank that is
independent from political machinations or
interference," Trudeau said.
Poilievre’s criticism of Canada’s central bank
is a key pillar of his leadership campaign.
He’s vowed to have it audited, said he would
bar it from using its own digital currency, and
overall has questioned its independence.
But his latest suggestion to intervene and
fire the governor as part of the solution, has
raised some eyebrows, including among
some of his leadership opponents.
After going after his advocacy for
cryptocurrency during the debate, candidate
Leslyn Lewis told reporters following the
English-language faceoff that she was
concerned about his comments, stating
that politicians should not be undermining
Canada's financial institutions.

More than 15K carpenters
across Ontario on strike,
construction delays expected
Industrial and commercial construction
projects across Ontario will be impacted
after workers with the Carpenters District
Council of Ontario walked off the job on
Monday.
The Union’s President Mike Yorke tells
CityNews that approximately 15,000 workers
began their strike at 12:01 a.m after they
overwhelmingly rejected the latest offer from
their employers in the industrial, commercial
and institutional (ICI) sector.
He says the strike could affect a number
of transit projects, including work on the
Eglinton Crosstown LRT line. Hospitals
are also expected to be impacted but he
says there will be no effect on residential
construction.
“This particular strike has nothing to do with
the residential marketplace,” says Yorke.
“There may be other trades within the
residential sector that are out on strike.”
Yorke says pickets will be set up at multiple
locations across the province, including
one at The Well at Spadina Avenue and
Wellington Street in downtown Toronto.
“This project is one of the largest, if not the
largest, mixed-use project in Canada,” says
Yorke, regarding The Well development.
“We will be picketing here.”
The major sticking point between the workers
and their employer is wages. Yorke says
carpenters continued working on job sites
to build critical infrastructure throughout the
pandemic and because of spiraling cost of

living increases, the union and its members
believe that their pay must be increased.
“We’re getting the message out there to the
industry, and the other trades,” says Yorke.
“The carpenters are standing up for working
people and to try to get a better cost of living
assessment in the middle of this crisis in our
country.”
“Cost of living is through the roof.”
He says the union is eager to get back to the
bargaining table with their multiple employers
with hopes of resuming discussions by the
end of the week.
NDP leader Andrea Horwath is blaming
Bill 124 for capping wages for provincial
employees in a number of sectors. The
legislation put forth by the Ford government
in 2019 limits salary increases for public
sector employees at one per cent.
“Doug Ford’s low-wage policy is having a
ripple effect through the jobs economy,”
says Horwath in a statement. “There are
tens of thousands of construction and trades
workers from three unions now off the job.”
Bill 124 caps salary increases for public
sector employees at one per cent.
High-rise construction workers in the GTA
also walked off the job last Sunday, citing
similar issues. Members of LiUNA! Local
183 include around 15,000 house framers,
high rise forming workers, tile installers,
carpenters, and hardwood installers.
A union spokesman says all high-rise sites
across the GTA are shut down as a result of
the striking workers.

‘auction’ rituals took place in November
2006 and was followed by a “Slave Days”
event a couple of days later.Lecce became
one of the youngest members of Ford’s

cabinet following the 2018 election. He was
sworn in as Ontario’s education minister
in 2019 and served in the role through the
COVID-19 pandemic.
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Το ημερολόγιο είναι πλήρες, δεν
χωράνε «ενοχλητικές» επέτειοι
Πού να χωρέσουν σε ένα
ημερολόγιο γεμάτο καθημερινότητες,
πεζούς
υπολογισμούς καρεκλοκένταυρων, ατζέντες ατζέντηδων
εξειδικευμένων
στην
αρπαχτή,
η επέτειος
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ του απαγχονισμού των
Ανδρέα Δημητρίου και
Μιχάλη Καραολή; Πού να
χωρέσει ο νους σήμερα, πως νέοι άνθρωποι μπορούν να ανεβαίνουν στην αγχόνη
με απόλυτη συνείδηση της αποστολής τους;
Ήταν οι πρώτοι αγωνιστές του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, που καταδικάσθηκαν
σε θάνατο και εκτελέσθηκαν από τους Εγγλέζους αποικιοκράτες. Ήταν ξημερώματα
Τετάρτης 10 Μαΐου του 1956. Στην πορεία
προς την αγχόνη είχαν τη δυνατότητα να
αξιοποιήσουν μία «δεύτερη ευκαιρία», που
τους πρόσφεραν οι κατακτητές. Να «καρφώσουν» συναγωνιστές τους, να προδώσουν τον αγώνα και ενδεχομένως να φυγαδεύονταν στη Βρετανία για μία «καινούργια
αρχή, μία καινούργια ζωή». Καινούργια και
στιγματισμένη. Δεν κοίταξαν ούτε στιγμή
πίσω. Μετρούσαν τα σκαλοπάτια και ήξεραν πως όσο πλησίαζαν προς την αγχόνη ο
χρόνος τελείωνε, έφθανε και το τέλος.
Ο Μιχάλης Καραολής μαζί με τον συναγωνιστή του Ανδρέα Παναγιώτου κατηγορήθηκαν ότι σκότωσαν έναν συνεργάτη των Άγγλων. Ο Καραολής συνελήφθη αργότερα σε
ενέδρα και δεν μαρτύρησε τον συνεργάτη
του. Καταδικάσθηκε παρόλο \ που η σφαίρα
που σκότωσε τον συνεργάτη των Άγγλων
δεν έφυγε από το δικό του όπλο.
Ο Ανδρέας Δημητρίου συνελήφθη και κατηγορήθηκε ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε
στην Αμμόχωστο τον πράκτορα της Ιντέλιτζενς Σέρβις, Σίντνεϊ Τέιλορ, στις 28 Νοεμβρίου 1955.
Ήταν οι πρώτοι που εκτελέσθηκαν. Οι αποικιοκράτες θα χρησιμοποιούσαν εφεξής για
φόβητρο τους απαγχονισμούς ταυτόχρονα
με τα βασανιστήρια. Λογάριασαν λάθος.
«Ξεχάστηκε» η επέτειος. «Στριμώχθηκε»
μέσα σε άλλες συζητήσεις και ατζέντες.
«Χάθηκε», μεταξύ άλλων, μέσα στις συζητήσεις για τις προεδρικές εκλογές, για την
απόφαση του ΑΚΕΛ, την επιλογή του Ανδρέα Μαυρογιάννη ως του εκλεκτού. Μέσα
στους πετροβολισμούς των χούλιγκαν, τα
ζητήματα της πανδημίας και η επέτειος.
Ακόμη και τα μνημόσυνα γίνονται καθηκόντως και οι δηλώσεις των «αξιωματούχων»
και των αρμοδίων έξω από τις εκκλησίες δεν
αποφεύγουν τον πειρασμό σε αναφορές
«γενικού ενδιαφέροντος», όπως και κάθε
Κυριακή, για να «γεμίζουν» τα δελτία ειδήσεων. Οι πλείστες δε δηλώσεις ενισχύουν

το τοξικό κλίμα, που είναι… βλαβερό για
τους πολίτες, αλλά παραμένει οξυγόνο για
τους πολιτικούς.
Ο Ανδρέας Δημητρίου και ο Μιχαλάκης Καραολής έφυγαν νωρίς. Αν μπορούσαν να
έβλεπαν τη συνέχεια, θα προτιμούσαν και
πάλι την αγχόνη. Γιατί θα ήξεραν πως αυτοί έκαναν το καθήκον τους. Δεν λοξοδρόμησαν, δεν δελεάστηκαν, δεν χάθηκαν με
τους υπόλοιπους στη διαδρομή. Δεν δίνουν
διαπιστευτήρια στους αποικιοκράτες και
ενοχλούνται με επετειακές αναφορές, που
«χαλούν» το κλίμα.
Αυτό που βιώνουμε τώρα δεν είναι τωρινό. Το βιώσαμε και μετά τον αγώνα, με την
ανεξαρτησία. Σήμερα; Παρακμή ιδεών δεν
υπάρχει. Υπάρχει μόνο παρακμή ανθρώπων. Εκείνων, που έχουν σαν ιδεολογία τον
ατομικισμό, που αιχμαλωτίζουν το μυαλό
στις λογικές της ανέλιξης και της χρηματοκρατίας . Η πολιτική είναι μια συνεχής μάχη
εξουσίας.
Είναι προφανές πως καμία εποχή δεν μοιάζει με τις προηγούμενες. Ο κόσμος αλλάζει
κι αυτό είναι αναμενόμενο. Άλλο, όμως, το
νέο και το καινούργιο και διαφορετικό η ισοπέδωση των πάντων.
Γίνεται αναφορά σε αντάρτη και το μυαλό
δεν πάει αμέσως στον Αυξεντίου, στον Μάτση, στον Άρη Βελουχιώτη. Γίνεται αναφορά στον Τσε Γκεβάρα και κάποιοι τον ταυτίζουν —φευ— με τη φιγούρα που κυματίζει
στην κερκίδα. Εκείνοι, κατά κύριο λόγο, οι
οποίοι σήμερα τον αγιοποιούν, όταν ζούσε
τον αμφισβητούσαν. Scripta manent, οι τόμοι με τις εφημερίδες είναι εκεί. Ακούγεται
το «Bella Ciao», το ιταλικό αντιφασιστικό
τραγούδι και το μυαλό πάει στη σύγχρονη
εκδοχή, που ακούγεται στα γκλαμουράτα
κλαμπ και όχι για τον λόγο που γράφτηκε ο
στίχος και «ντύθηκε» με μουσική.
Αυτή η πατρίδα ψάχνει την προίκα της, τους
βηματισμούς της σε λάθος μέρος. Ούτε τα
αντάρτικα της καρέκλας, ούτε και η προσαρμογή στην κατοχή, είναι η πορεία και
το μέλλον της. Όπως έγραψε ο αείμνηστος
Λεύκιος Ζαφειρίου ζούμε «σε μια πατρίδα
φερειπείν ανάπηρη στις γάζες»…

ΠτΒ για τύχη αγνοουμένων: Στόχος η
άσκηση διεθνών πιέσεων στην Τουρκία
Ξεκάθαρο μήνυμα στους συγγενείς των
αγνοουμένων έστειλε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου
Ξεκάθαρο μήνυμα στους συγγενείς των
αγνοουμένων, ότι δεν θα πάψει στιγμή και
με κάθε ευκαιρία να θέτει το ζήτημα της διακρίβωσης της τύχης ενός εκάστου εκ των

αγνοουμένων, σε όλες τις συναντήσεις με
ομολόγους της και σε άλλους ξένους αξιωματούχους με στόχο την άσκηση διεθνών
πιέσεων στην Τουρκία, μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των λαών, έστειλε η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου τη Δευτέρα, μιλώντας στην εκδήλωση

ΥΠΕΞ για κυρώσεις Ρωσίας - Δεν θα
υποστεί περαιτέρω πλήγμα η Κύπρος
Ο τομέας των υπηρεσιών της Κύπρου δεν
μπορεί να υποστεί περαιτέρω πλήγμα
λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της
Ρωσίας, δήλωσε την Κυριακή ο Υπουργός
Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, προσθέτοντας πως δεν μπορούν οι κυρώσεις να
έχουν περισσότερο αρνητικό αποτέλεσμα
πάνω σε κράτη-μέλη παρά πάνω στην ίδια
τη Ρωσία.
Ο κ. Κασουλίδης μιλούσε στο περιθώριο
των εορτασμών της Ημέρας της Ευρώπης
που έλαβαν χώρα το πρωί της Κυριακής
στην Πλατεία Ελευθερίας, στο κέντρο της
Λευκωσίας.
Ερωτηθείς σχετικά με την ατζέντα της διαδικτυακής συνάντησης των Υπουργών
Εξωτερικών Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ και
Ηνωμένων Πολιτειών τη Δευτέρα 9 Μαΐου, ο
Υπουργός Εξωτερικών είπε πως τα θέματα
που έχουν οριστεί είναι η συνεισφορά στην
ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής, οικονομικά θέματα, το κλίμα και οι φυσικές καταστροφές, με την παρέμβαση της Κύπρου
να εστιάζεται στην μπλε οικονομία.
Ο κ. Κασουλίδης προσέθεσε ότι της διαδικτυακής συνάντησης θα ακολουθήσει μία
δια ζώσης συνάντηση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών μέχρι το τέλος του έτους.
«Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε ορισμένες αποφάσεις δρομολόγησης δράσεων, οι
οποίες θα παρακολουθηθούν από ειδικούς
εμπειρογνώμονες και τα παραδοτέα αποτελέσματα των οποίων θα αποτελέσουν το
αντικείμενο της επόμενης συνάντησης»,
συμπλήρωσε.
Σε ερώτηση για το περιεχόμενο της παρέμβασης της Κύπρου ενώπιον των ευρωπαίων εταίρων της, τη μεθεπόμενη Δευτέρα,
στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων,
στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός είπε πως «θα
δώσω σημασία σε εκείνο που έχει αποδειχθεί, δηλαδή η ενότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με την οποία ενεργήσαμε ακαριαία
σαν αντίδραση προς την εισβολή της Ρωσίας και συμμετέχουμε και συμβάλλουμε σε
αυτή την ενότητα».
«Επειδή τα πακέτα των περιοριστικών μέτρων αυξάνονται, αυξάνεται μαζί και το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να λαμβάνει υπόψη
για τη Μάνα του Αγνοουμένου, που πραγματοποιήθηκε στον Τύμβο Μακεδονίτισσας.
Παρά την εγκληματικά απρόθυμη και προκλητικά αδιάφορη στάση της Άγκυρας απέναντι σε σειρά ψηφισμάτων του ΟΗΕ και
του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και
σε σειρά καταδικαστικών αποφάσεων του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, οι αδιάκοποι και επίμονοι
αγώνες των συγγενών αγνοουμένων οδήγησαν στην αναγνώριση του ζητήματος ως
ανθρωπιστικού και στην επίτευξη προόδου
σε πολλούς τομείς, ανέφερε.
Η Πρόεδρος της Βουλής πρόσθεσε πως η
έναρξη των εργασιών εκταφών τόσο στις
ελεύθερες όσο και στις κατεχόμενες περιοχές το 2006 από τη Διερευνητική Επιτροπή
για τους Αγνοουμένους συνιστά ένα ανθρωπιστικά ύψιστο επίτευγμα των αγώνων των
συγγενών, αναφέροντας ότι μέχρι σήμερα
έχει πραγματοποιηθεί ένας σημαντικός
αριθμός εκταφών εντός των ζωνών της κατοχικής δύναμης, που είχαν ως αποτέλεσμα

όταν έρχεται με προτάσεις, διότι οφείλει να
γνωρίζει ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες κάθε
κράτους-μέλους. Οι κυρώσεις μπαίνουν για
να είναι η διαμαρτυρία μας, για να σταματήσει η πολεμική μηχανή της Ρωσίας να παρεμβαίνει στην Ουκρανία. Δεν μπορεί αυτές
οι κυρώσεις να έχουν περισσότερο αρνητικό αποτέλεσμα πάνω σε κράτη-μέλη παρά
πάνω στην ίδια τη Ρωσία», τόνισε.
Κληθείς να σχολιάσει την ανασφάλεια που
διακατέχει επί του παρόντος τον εμπορικό
κόσμο της Κύπρου καθώς το έκτο πακέτο
κυρώσεων αποβλέπει ειδικά στις υπηρεσίες - και με τις υπηρεσίες της Κύπρου να
είναι άμεσα συνδεδεμένες με ρωσικά κεφάλαια - ο κ. Κασουλίδης είπε πως «έχουν
γίνει τεράστιες προσπάθειες για να προστατεύσουμε τον τομέα των υπηρεσιών μας
από δυσανάλογες αποφάσεις σε ό,τι μας
αφορά, διότι άλλα κράτη-μέλη υφίστανται
άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα εμείς
δεν έχουμε το πρόβλημα της εισαγωγής
φυσικού αερίου ή πετρελαίου από τη Ρωσία, ενώ άλλοι εξαρτώνται πολύ περισσότερο. Όμως εμείς έχουμε τρεις τομείς, ο
τουρισμός, ο οποίος επλήγη, η ναυτιλία και
οι υπηρεσίες, αυτές δεν μπορούν να υποστούν περαιτέρω πλήγμα».
Τέλος, σε ερώτηση για το αν η Κύπρος
θα τεθεί υπέρ της άρσης της απαραίτητης
ομοφωνίας για αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι τα μικρά κράτη δεν μπορούν να δεχθούν έτσι μια τέτοια πρόταση. «Υπάρχουν
και άλλα θέματα πολύ σοβαρά όπου έχουν
πολλά κράτη-μέλη ιδιαίτερα συμφέροντα
σε άλλους τομείς, όχι μόνο στον τομέα της
εξωτερικής πολιτικής. Η Κύπρος είναι υπέρ
της ομοφωνίας στον τομέα εξωτερικής πολιτικής» κατέληξε.

την ταυτοποίηση και επιστροφή οστών σε
συγγενείς.
Η Πρόεδρος της Βουλής κάνοντας αναφορά στην ασύλληπτη, όπως είπε, τραγωδία
που βίωσαν οι μανάδες των αγνοουμένων,
απέτεισε φόρο τιμής σε όλες τις μάνες της
τραγωδίας του 1974, πολλές από τις οποίες
έφυγαν με τον πόνο, ξεψύχησαν με τη θλίψη
της απώλειας στα χείλη.
"Την ίδια στιγμή, αποτίνουμε φόρο τιμής στις
μάνες όλου του κόσμου που συνεχίζουν να
ατενίζουν τον ορίζοντα με την ελπίδα ενός
ελάχιστου ψιθύρου ύπαρξης" κατέληξε.
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Τελευταίες πινελιές για κατώτατο
των 950 – 960 ευρώ
Μέχρι τέλος Μαΐου αναμένονται οι ανακοινώσεις – Θα υπάρξει 6μηνη περίοδος
προσαρμογής
Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για τον
καθορισμό του εθνικού κατώτατου μισθού
στην Κύπρο, κάτι που θα γίνει για πρώτη
φορά. Όπως είχε ξαναγράψει η «Κ», ο εθνικός κατώτατος μισθός θα κυμανθεί σύμφωνα με πληροφορίες της, πιθανώς στα
950 – 960 ευρώ, ποσό που θα προκύψει
αναλόγως του ποσοστού του εθνικού διάμεσου. Οι εργοδοτικές οργανώσεις θέλουν
το ποσοστό αυτό να μην υπερβαίνει το 60%
του εθνικού διάμεσου μισθού στην Κύπρο,
ενώ οι συντεχνίες προσπαθούν για όσο το
δυνατό μεγαλύτερο ποσοστό. Τον τελευταίο
λόγο θα τον έχει το Υπουργείο Εργασίας,
όπου με τις υποδείξεις του ILO (International
Labour Organization) θα «κλειδώσει» και το
εν λόγω ποσό.
Η ανεργία, ο πληθωρισμός που καλπάζει,
οι ρυθμοί ανάπτυξης αλλά και η παραγωγικότητα του κράτους και των επιχειρήσεων θα συνθέσουν την τελική εικόνα, ενώ η
εφαρμογή του ποσού αυτού θεωρητικά δεν
θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Θα δοθεί μια περίοδος χάριτος, ώστε να γίνουν
οι απαραίτητες προσαρμογές και να γίνει η
μετάβαση ομαλά.
Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου, επισκέφθηκε τη Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 τα γραφεία του
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου (ΚΕΒΕ). Ο διευθυντής των
εργασιακών σχέσεων του ΚΕΒΕ Αιμίλιος

Μιχαήλ, σε δηλώσεις του στην ραδιοφωνική εκπομπή «Διασπορά Ειδήσεων» του
«ΣΠΟΡ FM 95,0» σημείωσε πως το ΚΕΒΕ
κάλεσε την Υπουργό για να ακούσει τις ανησυχίες του επιχειρηματικού κόσμου. Όπως
είπε ο κ. Μιχαήλ στην εκπομπή της Οριάνας Παπαντωνίου, η υπουργός Εργασίας
κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου διαβεβαίωσε πως το
ποσό που θα καθοριστεί θα είναι δίκαιο και
θα λαμβάνει υπόψη όλες τις ανησυχίες του
επιχειρηματικού κόσμου για να μην επηρεάσει τα δεδομένα αρνητικά. Η Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι κατώτερο το ποσό
από αυτό που έχει καθοριστεί για διάφορα
επαγγέλματα (εννοούσε τα 9 επαγγέλματα
που είναι ήδη καθορισμένα) και ο κ. Μιχαήλ είπε ότι θα υπάρξει και άλλη συνάντηση για να συζητηθούν και άλλες παράμετροι. Παράλληλα, ο κ. Μιχαήλ τόνισε ότι θα
υπάρχει και μηχανισμός αναπροσαρμογής
σε περίπτωση που αλλάξουν οι συνθήκες
στην αγορά εργασίας και στα μακροοικονομικά. Μέχρι τέλος Μαΐου αναμένονται οι
ανακοινώσεις.

Πηλείδου: Ενδεχομένως αυτό το
μήνα η γεώτρηση της Eni-Total
Η κοινοπραξία Eni-Total ενδεχομένως να
προχωρήσει με τη επόμενή της γεώτρηση
στην κυπριακή ΑΟΖ μέσα σε αυτό τον μήνα
ελπίζουμε αμέσως μόλις το γεωτρύπανο
που θα χρησιμοποιηθεί θα έχει ολοκληρώσει την εργασία του στην Αίγυπτο, δήλωσε
την Πέμπτη η Υπουργός Ενέργειας, Νατάσα
Πηλείδου.
Είπε ακόμη πως η ExxonMobil – Qatar
Energy ξεκινά σεισμικές έρευνες εντός του
καλοκαιριού, κατά πάσα πιθανότητα μέσα
στον Ιούνιο, για το τεμάχιο 5, και ενδεχομένως και κάποιες πτυχές του τεμαχίου
10. Παράλληλα, σημείωσε πως «η Κύπρος
εντάσσεται πλέον στο κάδρο για την ενεργειακή απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό
φυσικό αέριο».
Σε δηλώσεις της και απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων στο περιθώριο
του Επιχειρηματικού Φόρουμ Αμμοχώστου,
η κ. Πηλείδου είπε πως «υπάρχουν εξελίξεις από πλευράς της Eni-Total, η οποία κοινοπραξία θα προχωρήσει με την επόμενή
της γεώτρηση μέσα σε αυτό τον μήνα ελπίζουμε αμέσως μόλις το γεωτρύπανο που θα
χρησιμοποιηθεί θα έχει ολοκληρώσει την
εργασία του στην Αίγυπτο».
Πρόσθεσε πως «σίγουρα ελπίζουμε ότι θα
υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, αλλά σε
κάθε περίπτωση η Eni-Total θα προχωρήσει κατά πάσα πιθανότητα και με δεύτερη
γεώτρηση εντός του 2022».
Είπε ακόμη πως οι επαφές με την ΕΕ είναι
συνεχείς «και η Κύπρος εντάσσεται πλέον
στο κάδρο για την ενεργειακή απεξάρτηση
της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο, και

Η στήλη του Μέτοικου

Επιτέλους πρέπει να
σηκώσουμε κεφάλι
Προ τριών ημερών η εφημερίδα Wall Street Journal επιβεβαίωσε
με σημείωμά της όσα περίπου μας είπε η περίπυστος κυρία Βικτώρια Νούλαντ, όταν έκαμε το γύρο στην περιοχή Ελλάδα - Κύπρος Τουρκία. Ότι δηλαδή η Αμερική ετοιμάζεται να δώσει στην Τουρκία
πυραύλους, ραντάρ, ηλεκτρονικά συστήματα για τα τουρκικά F-16
και θα την εφοδιάσει και με καινούργια.
Η είδηση μας έρχεται λίγα μόνο εικοσιτετράωρα πριν από την
επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Αν η είδηση επιβεβαιωθεί, τότε
σίγουρα ισοδυναμεί με ‘‘ βόμβα‘ στην επίσκεψη αυτή. Θα γίνει ο
Πρωθυπουργός δεκτός από τον Πρόεδρο, θα προσφωνήσει το
Κογκρέσο, θα παρακαθήσει σε γεύματα και θα γίνει τι; Θα επιβεβαιωθεί ότι η Ελλάς είναι
πιστός σύμμαχος, σταθερά στο πλευρό της Δυτικής Συμμαχίας, να ακούσει μερικά εύγε και
να επιστρέψει;
Προχθές ακόμα ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας κατηγόρησε την Ελλάδα για προκλητική συμπεριφορά -- άκουσον, άκουσον - και ζήτησε διαμοιρασμό του πλούτου του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Για την Κύπρο, η οποία, είπε, αποτελεί εθνική υπόθεση της Τουρκίας, η
μόνη λύση είναι τα δύο ισότιμα, κυρίαρχα και ανεξάρτητα κράτη. Ας αφήσουμε το γεγονός ότι
ακόμα η τουρκική εισβολή και κατοχή της Κύπρου λέγεται ‘‘ παρέμβαση‘‘ και η Αμερική μέσα
στα πλαίσια της δικαιοσύνης‘,‘ επέβαλε εμπάργκο όπλων στο θύμα και εξόπλισε τον θύτη.
Είναι η ώρα η Ελλάδα να υψώσει ανάστημα και έντονα να απαιτήσει. Δεν θα υποδείξει, βέβαια,στην Αμερική ποιους θα θέλει και θα αγαπάει ως συμμάχους της, έστω και αν την λοιδορούν
και την κοροϊδεύουν πισώπλατα, αλλά οι σύμμαχοι αυτοί να είναι έντιμοι και να μην κάνουν τον
τσαμπουκά στους γείτονές τους. Η Ελλάδα έντιμα και ειλικρινά παραμένει σύμμαχος. Παραχώρησε ό,τι της ζητήθηκε. Ανταμοιβή της δεν πρέπει να είναι η επιβράβευση και ο εξοπλισμός
αυτών που εποφθαλμιούν τα νησιά, τη θάλασσα της, τον πλούτο που κρύβει η γη της, που
έχουν αναγάγει τον φασισμό και την δικτατορία σε έμβλημά τους και κοροϊδεύουν τους πάντες.
Ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει με θάρρος και ειλικρίνεια να ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ. Να απαιτήσει από
τον πρόεδρο που κάποτε εκόπτετο για τον φιλελληνισμό του και να εξηγήσει στο Κογκρέσο,
ότι ναι μεν είμαστε φίλοι και σύμμαχοι, αλλά και υπερήφανοι. Οι γαλιφιές δεν μας πείθουν, τα
καλοπιάσματα μας αφήνουν αδιάφορους και δεν ανεχόμαστε να επιβραβεύεται αυτός που
μας απειλεί και που τη δεδομένη στιγμή και πάλι θα κάνει το κορόιδο, όπως και στο παρελθόν,
παριστάνοντας τον φίλο, απλώς για να σας ‘‘αρμέγει‘‘
Ας ελπίσουμε ότι με την παρουσία και τη στάση του Πρωθυπουργού, την δύναμη της Ομογένειας και τη συμπαράσταση των Αμερικανών πολιτικών που βλέπουν λιγάκι πιο μακρυά από
τα περίχωρα της Ουάσιγκτον, θα αλλάξουν μερικά πράγματα. Γιατί με το θάρρος που παίρνει
η Τουρκία, από την ανεκτικότητα της Αμερικής, ίσως να μην προλάβουν να κάνουν τους πυροσβέστες αυτή τη φορά, οι τουρκολάγνοι τής Ουάσιγκτον.
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ευελπιστούμε ότι θα έχουμε εξελίξεις και σε
εκείνο το κομμάτι πολύ σύντομα».
Ερωτηθείσα για την αγορά γεωτρύπανων
από την Τουρκία, η κ. Πηλείδου είπε πως
«αυτό δεν σταματά τους ενεργειακούς μας
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Αιγύπτου σε ένα συγκεκριμένο πλάνο για
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Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Ξυλουργών Mike Yorke μας ενημερώνει για την απεργία
14 Συνδικαλιστικές Ενώσεις και 15000 εργαζόμενοι έβαλαν “φρένο” στις οικοδομικές εργασίες από τη Δευτέρα 9 Μαΐου
Οι οικοδομές σε βιομηχανικά και εμπορικά έργα σε όλο το Οντάριο έβαλαν φρένο
στις εργασίες τους κατόπιν της απόφασης
για απεργία που πάρθηκε από τους 15,000
εργαζόμενους στις οικοδομικές κατασκευές
οι οποίοι απεργούν από τα ξημερώματα της
Δευτέρας στις 9 του Μάη.

γράφει ο Πλάτων Ρούτης

είναι 6,7% χρόνο με το χρόνο είναι πολύ
δύσκολο να συμβαδίσεις με τον πληθωρισμό αν δεν υπάρχει ουσιαστική αύξηση
περισσότερη του πληθωρισμού. Το αυξανόμενο κόστος των αγαθών στα είδη παντοπωλείου για να βάλεις το φαγητό της
οικογένειας στο τραπέζι και το κόστος να
διατηρήσεις την κατοικία σου με τα τεράστια έξοδα είναι απλησίαστα. Ειδικά όταν
ο εργαζόμενος αμείβεται με 25-30 δολάρια
την ημέρα. Υπάρχει μια κρίση μεταξύ των
μελών μας μια κρίση οικονομικής αντοχής
του κόσμου.

Σε συνέντευξη που είχε η εφημερίδα μας με
τον πρόεδρο του συνδικάτου των ξυλουργών Μάικ Γιορκ μας ανέφερε ότι τα μέλη του
συνδικάτου απέρριψαν ομόφωνα την τελευταία προσφορά από την εργοδοσία του
κλάδου της οικοδομής στον βιομηχανικό και
εμπορικό τομέα.
-Μάικ ενημέρωσε τους αναγνώστες του
«Ελληνικού Τύπου» για τις τελευταίες
εξελίξεις με το συνδικάτο που ηγείσαι
στον αγώνα που κάνουν για περισσότερο βελτιωμένη εργατική σύμβαση.
-Το συνδικάτο μας έχει ιστορία 40 ετών και
οι εργαζόμενοι μέλη του συνδικάτου μετανάστευσαν από τις πατρίδες τους και ήρθαν
εδώ. Οι εργαζόμενοι στις οικοδομές είναι
συνδικαλισμένοι και είναι μαχητικοί από
την μία μεριά αλλά και συνεργάσιμοι όταν
υπάρχει συμφωνία με την εργοδοσία και
επίσης έχει συμφωνηθεί εργατική σύμβαση.
Η απεργία άρχισε τα ξημερώματα της Δευτέρας στις 12.01 και απλώθηκε σε όλη την
επαρχεία του Οντάριο. Έχουμε 14 συνδικαλιστικές ενώσεις και συνολικά 15 χιλιάδες
μέλη.
-Πόσο διάστημά διαπραγματευτήκατε με
την εργοδοσία Μάικ;
-Διαπραγματευτήκαμε για 4-5 μήνες και
ήταν πολύ ισχυρές διαπραγματεύσεις. Το
κύριο και μόνο σημαντικό ζήτημα ήταν η οικονομική αποζημίωση και είχαμε ένα σχέδιο
προ-συμφωνίας που οι αντιπρόσωποι το
πήραν πίσω στα μέλη τους για επικύρωση
και δεν έγιναν αποδεκτοί οι όροι. Τώρα αναγκαστήκαμε από την εργοδοσία να βγούμε
σε απεργία και θέλουμε να πιστεύουμε ότι
θα γίνουν δεχτοί οι όροι μας.

-Τι επιτυχία έχει η απεργία του συνδικάτου σας Μάικ;
-Η απεργία μας είναι καθολική όλα και τα
15 χιλιάδες μέλη μας απεργούν για μία βελτιωμένη συμφωνία που ελπίζουμε να γίνει
αποδεχτή.
-Τι έργα επηρεάζει η απεργία σας;
-Η απεργία ενδέχεται να επηρεάσει αρκετά
προγράμματα μεταφοράς του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων εργασιών στη γραμμή
LRT Eglinton Crosstown. Τα νοσοκομεία
αναμένεται επίσης να επηρεαστούν, ωστόσο δεν πρόκειται να υπάρξει επίδραση στην
κατασκευή κατοικιών. Αυτή η συγκεκριμένη
απεργία δεν έχει καμία σχέση με την αγορά
κατοικιών. Ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες συλλογικότητες συνδικάτα εντός του
οικιστικού τομέα οι οποίοι απεργούν.
-Ποια ήταν τα θέματα που εμπόδισαν να
υπάρχει μια αποδεκτή συμφωνία από
την εργοδοσία Μάικ; Ήταν τα αιτήματα
του συνδικάτου παράλληλα με τον βαθμό του πληθωρισμού;
- Αυτή είναι μια καλή ερώτηση, διότι αν συμπεράνουμε ότι το ποσοστό πληθωρισμού

Μουσική Βιβλιοθήκη "Λίλιαν Βουδούρη"
Ο διεθνώς αναγνωρισμένος συνθέτης και
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο
Χρήστος Χατζής Christos Hatzis , ήταν το
τιμώμενο πρόσωπο στην εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Απριλίου στον Πολυχώρο της Μουσικής Βιβλιοθήκης με αφορμή τη δωρεά του αρχείου
του στη Βιβλιοθήκη.
Στο πλαίσιο της παραπάνω εκδήλωσης ο
Χατζής σύστησε στο κοινό τον καναδοπολωνό συνθέτη Norbert Palej , επίσης
καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο.
Οι δυο συνθέτες μίλησαν για τη μουσική τους ενώ ακολούθησε μουσικό μέρος
με δύο νέα έργα τους για βιμπράφωνο, τα
οποία ερμήνευσε σε ευρωπαϊκή πρεμιέρα
η διακεκριμένη βιμπραφωνίστα Beverley
Johnston. #BeverlyJohnston
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την
Αιγίδα της Πρεσβείας του Καναδά στην

proutis0107@rogers.com

Αθήνα / Embassy of Canada to the Hellenic
Republic στο πλαίσιο των δράσεων για τον
εορτασμό των ογδόντα ετών διπλωματικών
σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Καναδά.
Την εκδήλωση προλόγισε ο πρέσβης κ.
Mark Allen, ενώ παρών ήταν και ο επίτιμος
πρόξενος του Καναδά στην Θεσσαλονίκη κ.
Παντελής Πετμεζάς.

-Για πόση χρονική διάρκεια της συμβάσης θέλετε Μάικ;
-Η συμφωνία στις οικοδομές στο Οντάριο
υπογράφεται για τη διάρκεια των τριών
ετών. Τότε διαπραγματευόμαστε το νέο
συμβόλαιο.
-Πώς βλέπεις τις σχέσεις εργασίας
στους ζεστούς μήνες του ερχόμενου
καλοκαιριού;
-Σε ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτός ο
μήνας είναι ο καλύτερος μήνας για διαπραγματεύσεις. Δεν θέλεις να χάσεις αυτούς τους
τρεις μήνες του καλοκαιριού. Αυτοί είναι οι
καλοί μήνες που λειτουργεί η οικοδομική βιομηχανία. Θέλετε να διασφαλίσετε ότι αυτές
οι συλλογικές συμβάσεις θα αποτελέσουν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης και ότι οι άνθρωποι θα επιστρέψουν στην εργασία τους
για να κερδίσουν χρήματα. Είχαμε την περίοδο του covid και οι άνθρωποι έχασαν χρήματα επειδή δεν εργάζονταν. Τα μέλη μας
θυσιάστηκαν στη στέγαση και ο εμπορικός
τομέας ήταν εκεί για να κρατήσει την οικονομία σε εξέλιξη. Τα μέλη μας εργάστηκαν
για να έχουν τη μεταφορά, τα σχολεία και
όλες τις βασικές υπηρεσίες να περάσουν
μέσα από την πανδημία.
Μπορώ να σας πω ένα πράγμα που το
έθεσα με αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσα
να πω ότι οι διαπραγματεύσεις με τους

εργοδότες ήταν εγκάρδιες και ανυπομονούμε να υπάρχει μία θετική ανταπόκριση γιατί
τα τελευταία τρία χρόνια που διατηρήσαμε
την οικονομία θα πρέπει να αναγνωριστούμε για τη συμβολή μας. Τα μέλη μας άντεξαν
και κράτησαν σε εξέλιξη τόσο στο δημόσιο
όσο και τον ιδιωτικό τομέα και τώρα λέμε ότι
ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε αυτούς τους
εργαζόμενους και τη δέσμευσή τους.
Οι εργαζόμενοι γίνονται μέλη στις εργατικές οργανώσεις για να αντιμετωπίσουν τις
δυσκολίες της ζωής ενωμένοι γιατί έχουν τα
ίδια και κοινά συμφέροντα. Επίσης θα πρέπει ενωμένοι να αντιμετωπίσουν την εργοδοσία και πολλές φορές να αγωνιστούν για
τα δίκια τους.
Λαμβάνουμε τα μηνύματα εκεί έξω στη βιομηχανία και στις άλλες επιχειρήσεις. Οι
ξυλουργοί με το συνδικάτο τους υπερασπίζονται τους εργαζόμενους και προσπαθούν
να λάβουν καλύτερη αξιολόγηση του κόστους ζωής εν μέση αυτής της κρίσης στη
χώρα μας.
Το κόστος ζωής έχει φτάσει μέχρι την οροφή. Το συνδικάτο είναι πρόθυμο να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με
τους πολλαπλούς εργοδότες του με ελπίδες
για επανάληψη των συζητήσεων μέχρι το
τέλος της εβδομάδας.
Τα συνδικάτα κατηγορούν το Νομοσχέδιο 124 της κυβέρνησης για τον περιορισμό των μισθών για τους επαρχιακούς
υπαλλήλους σε αρκετούς τομείς. Η νομοθεσία που κατέθεσε η κυβέρνηση του
Ford το 2019 περιορίζει τις αυξήσεις μισθών για τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα στο 1%.
Θα πρέπει οι εργαζόμενοι γενικά να ρυθμίσουν την ψήφο τους μακριά από τα
κόμματα που τους ξεγελάνε.
Μάικ σε ευχαριστώ που είχαμε την ευκαιρία
να έχουμε αυτή την κουβέντα για το Συνδικάτο των Ξυλουργών που ηγείσαι και εύχομαι καλή επιτυχία στην απεργία σας.
Σε ευχαριστώ κι εγώ Πλάτωνα για την ευκαιρία που είχαμε να συζητήσουμε τις εξελίξεις
στις διαπραγματεύσεις του Συνδικάτου μας.
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Carrot Spoon Sweet
Tiganopsomo
(makes 8 – 10)
For the dough
• 2 cups all-purpose flour
• 2 tsp. instant yeast
• 1 tsp. granulated sugar
• 3/4 tsp. salt
• 2 Tbsp. olive oil
• 1 Tbsp. white or red wine vinegar
• 1 1/4 cup tepid water

Filling
• approx. 2 cups firm Feta cheese,
crumbled
For frying
• olive oil or sunflower oil
Garnishes
• honey
• sesame seeds

1.
Into
a
bowl, add all your dry
ingredients and stir
with a fork to blend.
Now add your olive
oil, vinegar. If using
Πήτερ
a stand mixer, attach
Μινάκης
the dough hook and
add a gradual stream
of water while mixing. Your dough
should be soft and not sticky.
2.
Transfer dough to work
surface, sprinkle some flour on work
surface and knead for 2-3 minutes or
until smooth.
3.
Place dough back in bough
and cover with plastic wrap. Allow to
rest for 1 hour.
4.
Empty the dough on your
work surface, divide into 8-10 equal
pieces. Use your hands to shape the
dough into round balls.
5.
Roll each ball into flat circles, about 1/4 inch in thickness. Place crumbled feta
over most of the surface area. Take the outer edges of your dough and fold up toward the
center to make a round pouch.
6.
Sprinkle some flour on work surface and on top of each pouch and roll into a flat
round approx. 6 inches.
7.
Place a deep pan on your stovetop and add enough oil to come 1 inch up the
sides. Turn your heat to medium (oil temp about 325F).
8.
Carefully place your dough in the oil and fry for about a minute per side or until
dough is golden and bubbles up.
9.
Transfer to a paper-lined tray and fry remaining flats of dough (add more oil in pan
if needed).v
10.
Drizzle with honey and sesame seeds and serve warm.

Τηγανόψωμο
(κάνει 8 – 10 τεμάχια)
Για τη ζύμη
• 2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
• 2 κουτ. στιγμιαία μαγιά
• 1 κουτ. κρυσταλλική ζάχαρη
• 3/4 κ.γ. αλάτι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. ξίδι από λευκό ή κόκκινο κρασί

• 1 1/4 φλιτζάνι χλιαρό νερό
Γέμιση
• περίπου. 2 φλιτζάνια τυρί φέτα σφιχτή, θρυμματισμένη
Για τηγάνισμα
• ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο
Γαρνιτούρες
• μέλι
• σουσάμι

1.
Σε ένα μπολ, προσθέτουμε όλα τα στεγνά υλικά και ανακατεύουμε με ένα πιρούνι
να ομοιογενοποιηθούν. Τώρα προσθέτουμε το ελαιόλαδο και το ξίδι. Εάν χρησιμοποιείτε
μίξερ βάσης, συνδέστε το γάντζο ζύμης και προσθέστε μια σταδιακή ροή νερού ενώ ανακατεύετε. Η ζύμη σας πρέπει να είναι μαλακή και να μην κολλάει.
2.
Μεταφέρουμε τη ζύμη στην επιφάνεια εργασίας, πασπαλίζουμε λίγο αλεύρι στην
επιφάνεια εργασίας και ζυμώνουμε για 2-3 λεπτά ή μέχρι να ομοιογενοποιηθεί.
3.
Τοποθετούμε ξανά τη ζύμη στο μπολ και καλύπτουμε με πλαστική μεμβράνη.
Αφήνουμε να ξεκουραστεί για 1 ώρα.
4.
Αδειάζουμε τη ζύμη στην επιφάνεια εργασίας, χωρίζουμε σε 8-10 ίσα κομμάτια.
Χρησιμοποιούμε τα χέρια μας για να διαμορφώσουμε τη ζύμη σε στρογγυλές μπάλες.

•
•
•
•

4 cups (1000 gr. carrot, cut into thin
strings*
4 cups granulated sugar
zest and juice of 2 lemon
1 cup water

•
•

1 cinnamon stick (about 3 inches
long)
3 tsp. vanilla extract

1.
Add
all
the
ingredients except the carrots
and vanilla into a medium pot.
Bring up to a boil and simmer
for 5 minutes or until sugar
has dissolved.
2.
Add the carrots and
simmer for 30 minutes, stirring
occasionally. Turn off the heat
and allow cool a bit for 30
minutes.
3.
Ladle into sterilized
jars, wipe the top of jars and
place lids (see note below).
Upside Down Canning Method:
The jars are sterilized and kept hot in an oven at 170 – 175 degrees.
The lids are kept in hot almost boiling water until I put them on the full jar.
The product is poured into the jars while boiling hot. (I USED A FUNNEL)
Very quickly the jar rims are wiped down with a hot cloth and the hot lids are put on along
with the bands.
Invert and allow the jars to sit in this position for 30-40 minutes.
When the lid does not pop, or move up and down, then the jar is sealed.
*To make carrot strings, you can use a mandoline, spiralizer or vegetable peeler

Γλυκό κουταλιού καρότο
•
•
•

4 φλιτζάνια (1000 γρ. καρότο, κομμένο σε λεπτά κορδόνια*
4 φλιτζάνια κρυσταλλική ζάχαρη
ξύσμα και χυμό από 2 λεμόνια

•
•
•

1 φλιτζάνι νερό
1 ξυλάκι κανέλας (μήκους περίπου 3
ίντσες)
3 κουτ. εκχύλισμα βανίλιας

1.
Προσθέτουμε όλα τα υλικά εκτός από τα καρότα και τη βανίλια σε μια μέτρια κατσαρόλα. Αφήνουμε να πάρει μια βράση και σιγοβράζουμε για 5 λεπτά ή μέχρι να διαλυθεί
η ζάχαρη.
2.
Προσθέτουμε τα καρότα και σιγοβράζουμε για 30 λεπτά, ανακατεύοντας κατά
διαστήματα. Σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει λίγο για 30 λεπτά.
3.
Τοποθετούμε την κουτάλα σε αποστειρωμένα βάζα, σκουπίζουμε το πάνω μέρος
των βάζων και τοποθετούμε τα καπάκια (βλ. σημείωση παρακάτω).
*Μέθοδος κονσερβοποίησης ανάποδα:
Τα βάζα αποστειρώνονται και διατηρούνται ζεστά σε φούρνο στους 170 – 175 βαθμούς.
Τα καπάκια διατηρούνται σε καυτό σχεδόν βραστό νερό μέχρι να τα βάλω στο γεμάτο
βάζο.
Το προϊόν χύνεται στα βάζα ενώ βράζει ζεστό. (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑ ΧΩΝΙ)
Πολύ γρήγορα τα χείλη του βάζου σκουπίζονται με ένα ζεστό πανί και τα καυτά καπάκια
τοποθετούνται μαζί με τις ταινίες.
Αναποδογυρίζουμε και αφήνουμε τα βάζα να κάτσουν σε αυτή τη θέση για 30-40 λεπτά.
Όταν το καπάκι δεν σκάει, ούτε μετακινείται πάνω-κάτω, τότε το βάζο σφραγίζεται.
*Για να φτιάξετε κορδόνια καρότου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαντολίνο, σπιραλιζέ ή
αποφλοιωτή λαχανικών
5.
Τυλίγουμε κάθε μπάλα σε επίπεδους κύκλους, περίπου 1/4 ίντσας σε πάχος. Τοποθετούμε τη θρυμματισμένη φέτα στο μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας. Παίρνουμε τις
εξωτερικές άκρες της ζύμης και διπλώνουμε προς το κέντρο για να κάνουμε μια στρογγυλή
θήκη.
6.
Πασπαλίζουμε λίγο αλεύρι στην επιφάνεια εργασίας και πάνω από κάθε πουγκί
και τυλίγουμε σε ένα επίπεδο στρογγυλό περίπου 6 ίντσες.
7.
Τοποθετούμε ένα βαθύ τηγάνι στην εστία και προσθέτουμε αρκετό λάδι ώστε να
ανέβει 1 ίντσα από τις πλευρές. Γυρίζουμε τη θερμότητα σε μέτρια (θερμοκρασία λαδιού
περίπου 325 Φαρενάιτ).
8.
Βάζουμε προσεκτικά τη ζύμη μας στο λάδι και τηγανίζουμε για περίπου ένα λεπτό
ανά πλευρά ή μέχρι η ζύμη να γίνει χρυσαφί και να βγάζει φουσκάλες.
9.
Μεταφέρουμε σε ένα δίσκο με χαρτί και τηγανίζουμε τα υπόλοιπα κομμάτια της
ζύμης (προσθέτουμε περισσότερο λάδι στο τηγάνι αν χρειάζεται).
10.
Περιχύνουμε με μέλι και σουσάμι και σερβίρουμε ζεστό.

τό αποτέλεσμα!

ναρξη όλων των απαραίτητων ενεργειών, χωρίς καμία καθυστέρηση
κτίμηση χρόνου και κόστους όλων των υποθέσεων
ροσωπική ενημέρωση για την πορεία κάθε υπόθεσης, μέσω reports.
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ηγόρος Βασιλική Ανυφαντή είναι η φωνή σας στην Ελλάδα και βασική της
ωξη είναι οι πελάτες της να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται για
ριασμό τους, από εκείνη και τους συνεργάτες της, ακριβώς την ίδια στιγμή, σαν να
παρόντες! Εκπροσωπεί τα συμφέροντά σας, τόσο ενώπιον των ελληνικών
στηρίων όσο και ενώπιον των ελληνικών Διοικητικών Αρχών.

οινωνήστε μαζί μας, και αφήστε εμάς να μιλήσουμε για εσάς στην
δα…..
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Βασιλική
εξειδίκευση
σε νομικές
Ελλήνων
ρομματαίων
39 - Αθήνα
10434 Ανυφαντή,
• Τηλ.: +30έχοντας
2130226779
– Κινητό:
+30 υποθέσεις
6972051063
ομογενών,
με
δίκτυο
συνεργατών
σε
όλη
την
Ελλάδα,
αναλαμβάνει
να
σας
συμβουλεύσει
e: vasiliki.anyfanti • E-mail: anyfanti@abroadlaw.com
www.abroadlaw.com
και να διευθετήσει υποθέσεις σας στην Ελλάδα που αφορούν:








Η δικηγόρος Βασιλική Ανυφαντή, έχοντας εξειδίκευση σε νομικές υποθέσεις Ελλήνων
Την Ελληνική Ιθαγένεια
ομογενών, με δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει να σας συμβουλεύσει
Real
Estate (αγοραπωλησίες
μισθώσεις
και
να διευθετήσει
υποθέσεις σας–στην
Ελλάδαακινήτων)
που αφορούν:

Κληρονομικές υποθέσεις • Διαθήκες • Γονικές παροχές
υποθέσεις
Στρατολογικές
Την Ελληνική
Ιθαγένεια
διεκδικήσεων
ακινήτων
• Κτηματολόγιο
Υποθεσεις
Real Estate
(αγοραπωλησίες
– μισθώσεις
ακινήτων)
διαζυγίου •υποθέσεις
Αναγνωρίσεις
αλλοδαπών
διαζυγίων
Αγωγές
Κληρονομικές
• Διαθήκες
• Γονικές
παροχές στην Ελλάδα
υποθέσειςυποθέσεις
 Ποινικές
Στρατολογικές


Diana’s Seafood
Delight
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Ο πλούτος της θάλασσας στους πάγκους μας
2101 Lawrence Ave. East M1R 3C3 (416) 288-9286

WWW.SELECTBAKERY.CA
Call Us: 416-421-2400

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

MONDAY – SUNDAY 9 AM – 6 PM

405 Donlands Ave, East York, ON M4A 2A5

SERVING TORONTO – NORTH YORK – SCARBOROUGH AND ETOBICOKE
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στη σειρά
εκδηλώσεων που διοργανώνει η Αδελφότητα Ποντίων
Τορόντο «ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ»
στα πλαίσια συμπλήρωσης 100 χρόνων της
Μικρασιατικής Καταστροφής
με τον γενικό τίτλο:

«Το Ολοκαύτωμα του Μικρασιατικού
Ελληνισμού»
Οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Κοινότητας Τορόντο
και τη συμμετοχή, συμπαράσταση και συνεργασία 15
Συλλογικών φορέων του Τοροντιανού Ελληνισμού.
Στις εκδηλώσεις αυτές κύριος ομιλητής θα είναι ο
διακεκριμένος Δρ. Κοινωνιολογίας Θεοφάνης Μαλκίδης.
Η παρουσία σας στις εκδηλώσεις αυτές θα αποτελούσε
ύψιστη τιμή για τον Μικρασιατικό Ελληνισμό, που
θυσιάστηκε στο βωμό της Ορθοδοξίας και του
Ελληνισμού.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2022
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ώρα: 6:00 μ.μ.
• Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός - Μνημόσυνο
του Μαρτυρικού Μικρασιατικού Ελληνισμού
και του Εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης.
Χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου
Πατάρων κ. Αθηναγόρα.
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ώρα: 7:30 μ.μ.
• Διάλεξη του Δρ. Θεοφάνη Μαλκίδη με θέμα: «Το
Ολοκαύτωμα του Μικρασιατικού Ελληνισμού,
ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
και το χρονικό μιας προαναγγελθείσης καταστροφής».
• Έκθεση φωτογραφίας
• Δεξίωση
• Είσοδος Ελεύθερη

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2022

Δοξολογία στον Ιερό Ναό
του Αγίου Δημητρίου ώρα 10:00 π.μ
Μνημείο Γενοκτονίας
ώρα 1:00 μ.μ
160 Memorial Park Ave, Toronto, M4J2K5
• Τρισάγιο
Σύντομη ομιλία του Δρ. Θεοφάνη Μαλκίδη
με θέμα:
" Το Ατιμώρητο Έγκλημα, Μνήμη και Δικαίωση"
• Χαιρετισμοί
• Κατάθεση Στεφάνων
• Εθνικοί Ύμνοι
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ΕΝΦΙΑ: Άδικoς και δυσβάστακτος ο φόρος παρά
το face lifting – Τι λέει η ΠΟΜΙΔΑ
Τα συμπεράσματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων
Την εκτίμηση ότι ο «νέος ΕΝΦΙΑ
παραμένει ένας βαρύς και άδικος
φόρος» διατυπώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) με αφορμή την
ανάρτηση των εκκαθαριστικών
του ΕΝΦΙΑ.
Από την πρώτη αξιολόγηση εκκαθαριστικών του νέου ΕΝΦΙΑ
2022 προκύπτουν τα εξής αρχικά
συμπεράσματα σύμφωνα με την
ΠΟΜΙΔΑ
1. Σημαντική ποσοστιαία μείωση φόρου παρατηρείται σε
φορολογούμενους με περιουσιακά στοιχεία μικρής αξίας το καθένα, και που οι περισσότεροι
από αυτούς είχαν έως τώρα σχετικά
μικρές ή και ασήμαντες φορολογικές
υποχρεώσεις.
2. Όμως σημαντική μερίδα φορολογουμένων της πολύπαθης «μεσαίας τάξης»,
βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστια
αύξηση του φόρου, με κύρια αιτία την
εξωπραγματική αύξηση των τιμών ζώνης από 1.1.2022 σε πολλές περιοχές,
η οποία βασίστηκε σε στοιχεία προ
κορωνοϊού, τα οποία για τις περισσότερες είναι άσχετα με τη σημερινή
πραγματικότητα.
3. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όπου η «αντισταθμιστική» αντικατάσταση του συμπληρωματικού φόρου με προσαύξηση φόρου σε ακίνητα άνω των 400 χιλ.
ευρώ και σε περιουσίες άνω των 500
χιλ. ευρώ, συνδυάζεται με τις υπερβολικά αυξημένες νέες τιμές ζώνης, ιδιαίτερα μάλιστα στους κατόχους απρόσοδων αστικών οικοπέδων.
4. Συνεπώς το πόσο λιγότερο ή περισσότερο καλείται να πληρώσει εφέτος
κάθε ιδιοκτήτης εξαρτάται κυρίως από
την αύξηση ή μείωση της τιμής ζώνης
αλλά και τη διάρθρωση των περιουσιακών του στοιχείων. Δηλαδή ο καθένας
με τη μοίρα του, που θα τη διαπιστώσει
μόνον όταν δει το εφετινό εκκαθαριστικό του»
Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ «παρά τις σοβαρές παρεμβάσεις και το εκτεταμένο
“face lifting” του νέου ΕΝΦΙΑ, ως κύρια
χαρακτηριστικά του δυστυχώς παραμένουν τα εξής:
-O ΕΝΦΙΑ παραμένει ένας άδικος και δυσβάστακτος φόρος, που δεν φορολογεί
απλώς, αλλά ουσιαστικά «τιμωρεί» την
αποταμίευση σε ακίνητη περιουσία, γιατί
βασίζεται στην μηχανικά υπολογιζόμενη
αξία του αντικειμενικού συστήματος, αφού
δεν λαμβάνει υπόψη του την πραγματική
φοροδοτική ικανότητα του πολίτη, που είναι το εισόδημά του, ούτε την πραγματική
εμπορική αξία της περιουσίας του, αδιαφορώντας δηλαδή για την ανυπαρξία είτε
εισοδήματος, όπως στα οικόπεδα, είτε
οποιασδήποτε δυνατότητας διαχείρισης,
αξιοποίησης ή και εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων του.
– Παρότι στις περισσότερες χώρες υφίσταται ετήσιος φόρος περιουσίας, εν τούτοις ο
ΕΝΦΙΑ παραμένει ένας φόρος με τον οποίο
δεν μπορεί να συμφιλιωθεί ο Έλληνας φορολογούμενος, όχι μόνον για το δυσανάλογα τεράστιο βάρος του, σε σχέση με όλες
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά κυρίως

με το ότι στη συνείδηση των περισσοτέρων
φορολογουμένων, ισοδυναμεί με την πληρωμή μηνιαίου… ενοικίου στο Κράτος για
το ίδιο τους το σπίτι ή το κατάστημα!
-Ο ΕΝΦΙΑ τέλος παραμένει ένας «άφιλος»
φόρος αφού η φορολογική διοίκηση αρνείται διαχρονικά το αυτονόητο: Να δώσει
έστω μια συμβολική «έκπτωση» σε όποιον
μπορέσει να τον εξοφλήσει στην προθεσμία
καταβολής της πρώτης δόσης του.
Για να μετατραπεί ο ΕΝΦΙΑ σε έναν πολύ
πιο δίκαιο και αποδεκτό φόρο, σύμφωνα με
την ΠΟΜΙΔΑ το υπουργείο Οικονομικών θα
πρέπει
«-Να καταργήσει κάθε πρόσθετη επιβάρυνση του ΕΝΦΙΑ πέρα από τον κύριο φόρο,
και
-Να μειώσει τις αντικειμενικές αξίες σε όλες
τις περιοχές όπου αυξήθηκαν πάνω από
40%.
-Να νομοθετήσει έκπτωση στην εφάπαξ
καταβολή του ΕΝΦΙΑ στην προθεσμία της
πρώτης δόσης του».
Η ακτινογραφία του νέου φόρου
[παραδείγματα]

Τι δείχνουν τα νέα
εκκαθαριστικά - Οι τυχεροί
και οι άτυχοι

«Ελαφρύτερος» για τους περισσότερους
και «φουσκωμένος» για λίγους είναι ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ που «έστειλε»
η ΑΑΔΕ σε 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων.
Η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών του
φόρου ακινήτων στο Taxisnet ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης
και τα στοιχεία δείχνουν ότι 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν φέτος λιγότερο φόρο για την ακίνητη περιουσία τους
παρά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών.
Για το 13% ο φόρος είναι αμετάβλητος ενώ
για ένα ποσοστό της τάξης του 7-8% προκύπτουν επιβαρύνσεις.
Η πληρωμή του φόρου θα ξεκινήσει από το
τέλος Μαΐου και θα γίνει σε έως 10 ίσες μηνιαίες δόσεις με την τελευταία να καταβάλλεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.
Συνολικά ο φετινός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ είναι μειωμένος περίπου κατά 380
εκατ. ευρώ και ανέρχεται σε 2,3 δισ. ευρώ
από 2,65 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.
Οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία καλούνται να πληρώσουν
φόρο 1,78 δισ. ευρώ από 2,2 δισ. ευρώ
πέρυσι.

Τα βήματα

Οι φορολογούμενοι μπορούν να βρουν
το νέο λογαριασμό του φόρου ακινήτων

στην ψηφιακή πύλη myAADE
της ΑΑΔΕ ακολουθώντας έξι
βήματα:
1.
Μπαίνετε στην αρχική
σελίδα του myAADE.
2.
Κάνετε κλικ στο παράθυρο «Εφαρμογές».
3.
Κάνετε κλικ στην επιλογή «Δημοφιλείς Εφαρμογές».
4.
Κάνετε κλικ στη «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».
5.
Θα ανοίξει η σελίδα με
τον ΕΝΦΙΑ και το Ε9. Η είσοδος στη σελίδα γίνεται με τους
κωδικούς Taxisnet.
6.
Επιλέγετε το έτος 2022
και βλέπετε το εκκαθαριστικό του
ΕΝΦΙΑ 2022.

Τι δείχνουν τα
εκκαθαριστικά

1.
Διαμέρισμα στο Περιστέρι , 3ου
ορόφου, 90 τ.μ., 15ετίας.
–
Τιμή ζώνης 2021: 1.100 ευρώ/τμ
–
Τιμή ζώνης 2022: 1.450 ευρώ/τμ
–
ΕΝΦΙΑ 2021: 295,97 ευρώ
–
ΕΝΦΙΑ 2022: 209, 98 ευρώ
–
Αύξηση αντικειμενικής αξίας: 31,8%
Μείωση φόρου: 29,05%
2. Διαμέρισμα στο Ελληνικό, 3ου ορόφου, 100 τ.μ., 15ετίας.
–
Τιμή ζώνης 2021: 1.400 ευρώ/τμ
–
Τιμή ζώνης 2022: 2.600 ευρώ/τμ
–
ΕΝΦΙΑ 2021: 328,86 ευρώ
–
ΕΝΦΙΑ 2022: 399,96 ευρώ
–
Αύξηση αντικειμενικής αξίας: 85,81%
Αύξηση ΕΝΦΙΑ: 21,62%.
3.
Διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια,
1ου ορόφου 120 τ.μ., εικοσαετίας.
–
Τιμή ζώνης 2021: 1.200 ευρώ/τμ
–
Τιμή ζώνης 2022: 1.500 ευρώ/τμ
–
ΕΝΦΙΑ 2021: 372,96 ευρώ
–
ΕΝΦΙΑ 2022: 282,24 ευρώ
–
Αύξηση αντικειμενικής αξίας: 25%
Μείωση ΕΝΦΙΑ: 24,32%
4.
Διαμέρισμα στην Ξάνθη, 1ου ορόφου 100 τ.μ., εικοσαετίας με τιμή ζώνης.
–
Τιμή ζώνης 2021: 750 ευρώ/τμ
–
Τιμή ζώνης 2022: 750 ευρώ/τμ
–
ΕΝΦΙΑ 2021: 220,50 ευρώ
–
ΕΝΦΙΑ 2022: 147 ευρώ
Μείωση ΕΝΦΙΑ: 33,33%.
5.
Διαμέρισμα στην Καισαριανή, 1ου
ορόφου 100 τ.μ., εικοσαετίας.
–
Τιμή ζώνης 2021: 1.100 ευρώ/τμ
–
Τιμή ζώνης 2022: 1.350 ευρώ/τμ
–
ΕΝΦΙΑ 2021: 310 ευρώ
–
ΕΝΦΙΑ 2022: 220,50 ευρώ
–
Αύξηση αντικειμενικής αξίας: 22,73%
Μείωση ΕΝΦΙΑ: 29,05%
6.
Διαμέρισμα στο Αιγάλεω, 1ου ορόφου 100 τ.μ., εικοσαετίας.
–
Τιμή ζώνης 2021: 1.100 ευρώ/τμ
–
Τιμή ζώνης 2022: 1.300 ευρώ/τμ
–
ΕΝΦΙΑ 2021: 310,80 ευρώ.
–
ΕΝΦΙΑ 2022: 220,50 ευρώ.
–
Αύξηση αντικειμενικής αξίας: 18%
Μείωση ΕΝΦΙΑ: 29%.
7.
Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη 1ου
ορόφου 150 τ.μ., εικοσαετίας.
–
Τιμή ζώνης 2021: 1.100 ευρώ/τμ
–
Τιμή ζώνης 2022: 1.350 ευρώ/τμ
–
ΕΝΦΙΑ 2021: 466,20 ευρώ
–
ΕΝΦΙΑ 2022: 352,80 ευρώ
–
Αύξηση αντικειμενικής αξίας: 22,73%

–
Μείωση ΕΝΦΙΑ: 25%
8.
Διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή
300 τ.μ. 20ετίας.
–
Τιμή ζώνης 2021: 1.250 ευρώ/τμ
–
Τιμή ζώνης 2022: 1.500 ευρώ/τμ
–
ΕΝΦΙΑ 2021 (κύριος + συμπληρωματικός): 1.217,40 ευρώ
–
ΕΝΦΙΑ 2022: 1.027 ευρώ
–
Αύξηση αντικειμενικής αξίας:20%
–
Μείωση ΕΝΦΙΑ: 15,64%
9.
Διαμέρισμα στη Σαντορίνη, 1ου
ορόφου, 100 τ.μ., εικοσαετίας.
–
Τιμή ζώνης 2021: 4.950 ευρώ/τμ
–
Τιμή ζώνης 2022: 5.050 ευρώ/τμ
–
ΕΝΦΙΑ 2021: 1.744 ευρώ.
–
ΕΝΦΙΑ 2022: 1.991,75 ευρώ
–
Αύξηση αντικειμενικής αξίας: 2%
–
Αύξηση φόρου: 14,21%.
10. Διαμέρισμα στη Μύκονο, 1ου ορόφου, 250 τ.μ., εικοσαετίας.
–
Τιμή ζώνης 2021: 4.900 ευρώ/τμ
–
Τιμή ζώνης 2022: 5.900 ευρώ/τμ
–
ΕΝΦΙΑ 2021: 10.206 ευρώ
–
ΕΝΦΙΑ 2022: 11.891,24 ευρώ
–
Αύξηση αντικειμενικής αξίας: 20,4%
–
Αύξηση φόρου: 16,51%.

ΕΝΦΙΑ: Οκτώ στους δέκα
πληρώνουν χαμηλότερο
φόρο

Τι αναφέρει σχετική ανακοίνωση του
υπουργείου
Περί του 8 στους 10 πολίτες πληρώνουν
ακόμα χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ. Αυτό υποστηρίζει το υπουργείο Οικονομικών σε σχετική ανακοίνωση, την οποία δημοσιοποίησε
πριν λίγο.
Όπως αναφέρει «Χθες, Τρίτη 10 Μαΐου έγινε
η ανάρτηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού του νέου μειωμένου ΕΝ.Φ.Ι.Α.
έτους 2022 στην ψηφιακή πύλη myAADE
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
για 7,2 εκατομμύρια φορολογούμενους, φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι, συνολικά, μειωμένος – σε
μόνιμη βάση – κατά 380 εκατομμύρια ευρώ
για τα φυσικά πρόσωπα.
Οκτώ στους δέκα πολίτες είδαν στο εκκαθαριστικό τους μείωση του φόρου, σε σχέση
με το 2021 και έχουν, έτσι, περισσότερους
διαθέσιμους πόρους για να αντιμετωπίσουν
τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.
Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της αλλαγής
του τρόπου υπολογισμού του φόρου, που
επεξεργάστηκε το Υπουργείο Οικονομικών και νομοθετήθηκε πρόσφατα με τον ν.
4916/2022, παρά την αναπροσαρμογή των
αντικειμενικών αξιών η οποία οδήγησε στην
αύξηση της συνολικής αξίας της περιουσίας
των πολιτών κατά 20%, δηλαδή κατά 95 δισεκατομμύρια ευρώ.
Τέλος, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2022 μπορεί
να καταβληθεί σε έως και 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αντί σε έξι. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του Μαΐου του 2022 και η τελευταία δόση
καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του Φεβρουαρίου του 2023.
Οι πολίτες, κοιτώντας τα εκκαθαριστικά
τους και συγκρίνοντάς τα με τα εκκαθαριστικά του 2021 και του 2018, μπορούν να
διαπιστώσουν έμπρακτα τη συνέπεια της
Κυβέρνησης επί των προεκλογικών δεσμεύσεών της».
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ αστείου και σοβαρού προσπαθεί να
φανερώσει τα ψέματα των μέσων συσκότισης της Ελλάδας που πήραν
55+ εκατομμύρια Ευρώ από την λίστα “Πέτσα” για να γυρίσουν την Ελλάδα
στον Μεσαίωνα της πληροφόρησης και να παινεύουν τα κατορθώματα
μιας κυβέρνησης – τσίρκο που έχει εντολές να πολλαπλασιάσει τον
πλούτο μερικών οικογενειών σε βάρος της χώρας. Μέσα δε στην
Τάσος
αναμπουμπούλα του ξεπουλήματος της ΔΕΗ σε μια χούφτα μετόχους με
Θεοδωρίδης ανήθικα μέσα, μοιράστηκαν εκατομμύρια των μετοχών της επιχείρησης
σε προνομιούχους, ξοδεύτηκαν εκατομμύρια σε μισθούς διευθυντάδων
και ξανά, βούλωσαν με χιλιάρικα και τα μέσα συσκότισης, αυτή τη φορά για διαφημίσεις
προώθησης των ιδιωτικών εταιρειών παραγωγής ηλεκτρισμού. Και αν νομίζετε πως αυτή η
διεφθαρμένη χώρα σας αξίζει, τότε είτε σας έχουν πείσει πως η θέση σας είναι στον καναπέ
απέναντι στην τηλεόραση, είτε είστε μαζόχες. Γιατί, όπως δείχνει η διογκούμενη οργή του
λαού που αργεί αλλά δεν λησμονεί, καθώς και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σκάνδαλο εδώ,
σκάνδαλο εκεί, τρείς και το λουρί της μάνας…
Ποιος πιστεύει στη δικαιοσύνη στην Ελλάδα; Νο 1
Έχουμε γράψει για το σκάνδαλο Νοβάρτις. Όχι μόνο
οι ένοχοι κυκλοφορούν ελεύθεροι με την βοήθεια των
πολιτικών, δημοσιογράφων, καναλαρχών, γιατρών,
και άλλων λαμόγιων, αλλά προσπάθησαν και να
κατηγορήσουν και να καταδικάσουν αυτούς που
προσπάθησαν να τους αποκαλύψουν. Όταν στο
Ελλαδιστάν δεν υπάρχει ούτε μια δικαστική υπόθεση
με ανάμειξη πολιτικών που να έχει σχέση με την αλήθεια
και το δίκιο, μην περιμένετε να σταματήσει αυτός ο
φαύλος κύκλος της διαφθοράς. Οι πολιτικοί με τα
λαμόγια κάνουν τις ατιμίες τους, καταχρώνται δημόσιο
χρήμα, ζημιώνουν τους πολλούς, και η δικαιοσύνη, οι
δημοσιογράφοι, οι κλίκες των δημόσιων υπηρεσιών
και συμβούλων τους καλύπτουν και φροντίζουν να μην
γίνουν έρευνες, έλεγχοι, διώξεις. Και ξανά, όταν έρθει
η ευκαιρία, ο κύκλος της διαφθοράς επαναλαμβάνεται.
Όταν εμφανιστούν κάποιοι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ή ένοχοι που θέλουν να
“περάσουν” στην πλευρά του δημόσιου κατήγορου, τότε το σύστημα πανικοβάλλεται,
θεσμοθετεί εναντίον τους, τους διώκει. Αυτό έγινε και στην περίπτωση Παπαγγελόπουλου,
Τουλουπάκη και τελευταία, του Μανιαδάκη. Να θυμίσουμε πως η κυβέρνηση-τσίρκο του
κούλη για να καλύψει τα σκάνδαλα Ζίμενς, της Λίστας Λαγκάρντ και τώρα τελευταία της
Νοβάρτις, αναγκάστηκε να καταργήσει τις ελευθερίες του Συντάγματος, να διώξει αθώους
και να συκοφαντήσει σαν ένας τυχοδιώκτης του παρακράτους που υπονομεύει με δόλια
μέσα τον ηθικά ανώτερο αντίπαλο. Σε κάθε περίπτωση, τα ξένα μέσα ενημέρωσης δεν
τρώνε κουτόχορτο, και αν οι Έλληνες δεν μπορούν να δουν το πασιφανές, οι ξένοι το
επισημαίνουν σε κάθε ευκαιρία. Αυτό έγινε και στην περίπτωση του Spiegel για την
Ελένη Τουλουπάκη, την εισαγγελέα που πάνω της έπεσε το διεφθαρμένο σύστημα για
να μην φανερώσει τις τακτικές των συναδέλφων της να κωλυσιεργούν, να καθυστερούν
και να αφήνουν στο απυρόβλητο πολιτικά και άλλα πρόσωπα, με σκοπό να ξεχαστούν
(αρχειοθετηθούν- παραγραφούν) οι πιθανές διώξεις. Διαβάστε και φρίξτε ελεύθερα.
«Η διαφθορά στην Ελλάδα ευδοκιμεί ανεξέλεγκτα»
Συνέντευξη στο Spiegel της Ελένης Τουλουπάκη, πρώην
επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς που διερεύνησε
την υπόθεση Novartis και σήμερα καλείται να λογοδοτήσει
η ίδια.
«Η Ελένη Τουλουπάκη είναι η πιο γνωστή εισαγγελέας
στην Ελλάδα. Η 57χρονη θεωρούνταν ορκισμένη
μαχήτρια κατά της διαφθοράς και διερεύνησε μερικές
από τις μεγαλύτερες οικονομικές υποθέσεις σε
ελληνικά δικαστήρια.» Έτσι προλογίζει την πρώην
επικεφαλής της Εισαγγελίας Διαφθοράς που συνέδεσε το όνομά της με το σκάνδαλο
της φαρμακοβιομηχανίας Novartis, το Spiegel, στο οποίο παραχώρησε συνέντευξη.
«Ένα σκάνδαλο που κλόνισε το ελληνικό σύστημα», με την φαρμακοβιομηχανία να
κατηγορείται για «δωροδοκίες εκατομμύριων ευρώ σε πολιτικούς, δημόσιους υπαλλήλους
και εργαζομένους νοσοκομείων προκειμένου να κρατήσει τεχνητά υψηλά τις τιμές και να
αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση στην ελληνική αγορά». Όπως παρατηρεί το Spiegel «μετά
την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τη συντηρητική κυβέρνηση το καλοκαίρι του 2019, η
κατεύθυνση της έρευνας άλλαξε. Ξαφνικά οι κατήγοροι έγιναν κατηγορούμενοι».
Αναφερόμενη στην θητεία της ως Εισαγγελέας Διαφθοράς και τη διερεύνηση του φακέλου
Novartis η Ελένη Τουλουπάκη αναφέρει: «Εξετάσαμε επίσης τη συμμετοχή πολιτικών. Η
υπόθεση θα μπορούσε μελλοντικά να χρησιμεύσει στα πανεπιστήμια ως αναφορά για τις
διεθνείς επιπτώσεις της διαφθοράς». Σε ερώτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους
η έρευνα σταμάτησε με την αλλαγή κυβέρνησης το 2019 η Ελένη Τουλουπάκη απαντά:
«Η έρευνά μας ήρθε σε σύγκρουση με τα ισχυρά πολιτικά συμφέροντα της χώρας. Οι
εμπλεκόμενοι ένωσαν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν την έρευνα και να τιμωρήσουν
εμένα και τους συναδέλφους μου από την εισαγγελία, αλλά και δημοσιογράφους που
ερεύνησαν υποδειγματικά την υπόθεση. Στόχος τους είναι να περάσουν το μήνυμα ότι είναι
άθικτοι. Εάν επικρατήσουν αυτά τα συμφέροντα, θα σημάνει το τέλος του κράτους δικαίου
στην Ελλάδα».
«Παράνομη πολιτική δίωξη»
H Ελένη Τουλουπάκη απαντά μεταξύ άλλων σε όσους την κατηγορούν για «συμμετοχή σε
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εγκληματική οργάνωση», η οποία απέβλεπε στην
άσκηση πίεσης σε πολιτικούς προς εξυπηρέτηση
των συμφερόντων της Novartis. «Υπηρέτησα πιστά
στο δικαστικό σώμα επί 22 χρόνια. Δεν υπήρξα ποτέ
επιρρεπής σε πολιτικές πιέσεις. Δεν έχω σκεφτεί
ποτέ με όρους πολιτικής σκοπιμότητας. Κανένας
πολιτικός δεν μας έχει επηρεάσει» απαντά.
Σε άλλο σημείο σημειώνει για τις κατηγορίες και τη
διαδικασία σε βάρος της: «Η εισαγγελέας που ήγειρε
τις κατηγορίες εναντίον μου είπε ότι βασίζεται μόνο στα πορίσματα μιας κοινοβουλευτικής
επιτροπής, η οποία ελέγχεται από την κυβερνητική πλειοψηφία. Υπήρξαν ορισμένες
παραβιάσεις του κράτους δικαίου που σίγουρα θα καταδικαστούν από το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
Η ίδια βρέθηκε την περασμένη εβδομάδα στις Βρυξέλλες προκειμένου να μιλήσει για την
υπόθεσή της. Τι επιδιώκει; «Υπερασπίζομαι τη φήμη της ελληνικής δικαιοσύνης και τη
δική μου τιμή, όπου και όπως μπορώ. Εφιστώ την προσοχή στις παραβάσεις του κράτους
δικαίου στην ΕΕ διότι θεωρώ την ΕΕ διευρυμένη πατρίδα μου. Το ερώτημα δεν είναι τι
περιμένω, αλλά πώς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες των
ευρωπαίων πολιτών.» Κλείνοντας αναφέρει στο Spiegel: «Η εξέλιξη της υπόθεσης θα είναι
η λυδία λίθος για τους ελληνικούς θεσμούς. Βέβαιο είναι ότι άνθρωποι που έκαναν τη
δουλειά τους, που έκαναν το καθήκον τους, διώκονται πλέον με παράνομες και άκυρες
μεθόδους. Από την ίδρυσή της η Ελλάδα είναι μια χώρα, όπου η διαφθορά ευδοκιμεί
ανεξέλεγκτα.»
Αμερικανικές πιέσεις ελληνικό βαρύ οπλισμό στην Ουκρανία
Μητσοτάκης και Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, Μάρτιος 2022
«Οι ΗΠΑ ζητούν από τον ελληνικό στρατό να παραδώσει τεθωρακισμένα και αντιαεροπορικά
συστήματα στην Ουκρανία. Η Αθήνα είχε αγοράσει αυτά τα εξοπλιστικά συστήματα τη
δεκαετία του '90. Ορισμένα από αυτά προέρχονται από τον Εθνικό Λαϊκό Στρατό της
πρώην Ανατολικής Γερμανίας» γράφει η Berliner Zeitung. Η εφημερίδα του Βερολίνου,
επικαλούμενη ελληνικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρεται και στις ενστάσεις που φέρεται
να προέβαλε η Ελλάδα εξαιτίας των τουρκικών απειλών και υπερπτήσεων τουρκικών
μαχητικών πάνω από το Αιγαίο.
Η ΒΖ σημειώνει: «Η κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών στο Αιγαίο παραμένει τεταμένη. Η
Άγκυρα αρνείται την κυριαρχία της Ελλάδας σε ορισμένα νησιά στο ανατολικό Αιγαίο επειδή
είναι στρατιωτικοποιημένα. Η Αθήνα από την άλλη πλευρά παραπέμπει στα πολυάριθμα
αποβατικά τουρκικά πλοία στις δυτικές ακτές της Τουρκίας, τα οποία απειλούν να νησιά
και για τον λόγο αυτό πρέπει να είναι προετοιμασμένα για άμυνα. Οι εντάσεις αυτές
έρχονται σε αντίθεση με τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον Μάρτιο.Tότε οι δύο ηγέτες είχαν εκφράσει τη θέληση να
μειώσουν τις εντάσεις στην περιοχή, προκειμένου να μην προκαλέσουν πρόσθετη πίεση
στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία.
Ποιος πιστεύει στη δικαιοσύνη στην Ελλάδα; Νο 2
Νέα Σμύρνη, 2021. Σε συμπλοκές με αστυνομικούς,
συλλαμβάνεται άτομο που υποτίθεται πως έριξε κάτω
μια μοτοσυκλέτα με δυο αστυνομικούς, τους έβαλε φωτιά
και κινδύνευσαν να καούν. Ο τότε αρχηγός της Πολιτικής
προστασίας με ταρατατζούμ και δοξασίες στα μέσα
συσκότισης υπόσχεται πως θα πατάξει την ανομία και
θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Συλλαμβάνεται κάποιος με
το παρατσούκλι “ινδιάνος” και κρατείται 7 μήνες, παρά
το γεγονός πως έχει άλλοθι που αποδεικνύει πως την
ώρα των επεισοδίων ήταν έξω απ’ την Αθήνα και μάλιστα
υπάρχει βίντεο να τον δείχνει σε άλλο μέρος την ώρα των γεγονότων. Παρά ταύτα κρατείται
παράνομα γιατί φανταζόμαστε, η ΑΝΙΚΑΝΗ ασφάλεια δεν μπορεί να βρει κάποια στοιχεία
που να τον καταδικάζουν. Αυτές τις μέρες τον άφησαν ελεύθερο, μετά 7 μήνες!!! Πάμε
τώρα σε ένα άλλο στιγμιότυπο. Εδώ και μια βδομάδα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης έχουν μπει ένοπλοι αστυνομικοί με πρόφαση ότι δήθεν περιφρουρούν την
κατασκευή μιας βιβλιοθήκης εντός της πανεπιστημιούπολης και πως δήθεν οι φοιτητές
εμποδίζουν τη δημιουργία της. Με κάλυψη του δεξιού πρύτανη του Πανεπιστημίου,
πάνοπλοι αστυνομικοί χωρίς αιτία τραμπουκίζουν και τρομοκρατούν τους φοιτητές, οι
οποίοι αντιδρούν στη θέα της βίας και καταστολής στο πανεπιστήμιό τους. Πριν λίγες μέρες
λοιπόν ξεκίνησαν οι αστυνομικοί να επιτίθενται και να ξυλοκοπούν φοιτητές με αφορμή έναν
ΑΣΦΑΛΙΤΗ (;) που τους επιτέθηκε προκαλώντας τους επίτηδες για να ξεκινήσει επεισόδια.
Αυτός ο ΑΣΦΑΛΙΤΗΣ με πολιτικά, προσποιήθηκε πως είναι “αγαναχτισμένος” και επιτέθηκε
στα ΜΑΤ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν ταραχές. Η κίνηση του προβοκάτορα αυτού (και
βίντεο που τον δείχνει να αποχωρεί με τους αστυνομικούς και να συνομιλεί μαζί τους σε
φιλικό τόνο) καταγράφηκε και έκανε τον γύρο του διαδικτύου. “Καπάκι” και οι ανακοινώσεις
της αστυνομίας ότι πρόκειται για “τραπεζικό” και του ασκήθηκε δίωξη για “εξύβριση”.
Δηλαδή, ο εν λόγω “αγαναχτισμένος”, που φαίνεται να αποχωρεί μαζί με τους ένοπλους
αστυνομικούς συνομιλώντας ήρεμα, χωρίς να του έχουν πειράξει τρίχα (αντιπαραβάλλετε
τη λύσσα των αστυνομικών εναντίον των φοιτητών τρεις από τους οποίους έστειλαν στο
νοσοκομείο) ήταν ένας διαμαρτυρόμενος που του φέρθηκαν ‘πολιτισμένα’. Και μην ρωτάτε
αν εδώ και ένα χρόνο απ’ την εν ψυχρώ σε μαφιόζικο στυλ δολοφονία ενός δημοσιογράφου
του Καραϊβάζ, έχουν κάνει κάποια βήματα για να ανακαλύψουν τους ενόχους. Ή αν
έκαναν κάποια πρόοδο στο να ΜΗΝ ΚΡΥΒΟΥΝ ποιός σκότωσε τον Ιάσονα, όταν όχημα
της Μπακογιάννη έκανε παράνομη στροφή με αποτέλεσμα να σκοτωθεί
ο αναβάτης της μηχανής με το οποίο
συγκρούστηκε το όχημα. Ξεσκεπάζεται έτσι συνεχίζεται στη σελίδα 21
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όχι μόνο η ανικανότητα της Ασφάλειας και
της Ελληνικής Αστυνομίας να ταυτοποιούν
τους πραγματικούς ενόχους, αλλά επίσης
και οι παράνομες τακτικές (προβοκάτσια) της για να ξεκινήσουν ταραχές και να τις
χρησιμοποιήσουν για αφορμή επίθεσης και βίας εναντίον άοπλων φοιτητών, κάτι που έχει
την … δυσωδία του παρακράτους. Θα μου πείτε, παρακράτος στην Ελλάδα του 2022; Έλα
μου ντε...

συνέχεια από τη σελίδα 20

Ποιος πιστεύει στη δικαιοσύνη στην Ελλάδα; Νο 3
Το γράψαμε και άλλη φορά με αφορμή το “εμπάργκο
πετρελαίου εναντίον της Ρωσίας” που εφαρμόζει η
Ευρώπη και η Αμερική. Οι Έλληνες εφοπλιστάδες
μεταφέρουν το μισό ρώσικο πετρέλαιο με τα τάνκερ
τους, ενώ οι ίδιοι που είναι ιδιοκτήτες τηλεοπτικών
σταθμών στην Ελλάδα, διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους και
κατηγορούν τη Ρωσία. Θα μου πείτε, μπίζνες ιζ μπίζνες.
Και οι εφοπλιστές, οι καημένοι, αν δεν πλουτίσουν σε
εποχές “εμπάργκο” πουλώντας διπλά και τρίδιπλα το
πετρέλαιο, τι θα γίνουν; ζητιάνοι; Μάλιστα. Έλα που
μας πήραν χαμπάρι απ’ την Ευρώπη που η Ελλάδα
αρνήθηκε να απαγορεύσει στους εφοπλιστές της να
μεταφέρουν το ρώσικο πετρέλαιο και έβαλε Βέτο; Δεν έφτανε που “μπήκαμε στο μάτι” των
Ρώσων όταν στείλαμε όπλα στους Ουκρανούς να σκοτώνουν τους ΕΛΛΗΝΕΣ ομογενείς
στην Ουκρανία, τώρα είπαμε Ο.Κ. και στους εφοπλιστές μας να μεταφέρουν ρώσικο
πετρέλαιο και να πλουτίζουν. Αυτό δεν είναι διαφθορά, μόνο. Ξεφτίλα, ξεπεσμός και ντροπή
είναι. Για όσους έχουν φιλότιμο...
Εξοντώστε τους δημοσιογράφους που κάνουν τη δουλειά τους…
Δεν είναι
οι “παπαγάλοι” των κυβερνητικών
ανακοινώσεων και των πληρωμένων απόψεων
αυτοί που γράφουν την ιστορία, αλλά οι πραγματικοί
δημοσιογράφοι που αγωνίζονται να σταθούν στο
πλάι του λαού. «Διάλεξα τη δημοσιογραφία για να
είμαι κοντά στους ανθρώπους. Μπορεί να μην είναι
εύκολο να αλλάξει κανείς την πραγματικότητά τους,
αλλά τουλάχιστον μπορεί να τους δώσει φωνή. Είμαι
η Shireen Abu Akleh». Είπε η δημοσιογράφος του
AlJazeera, και μετά πέρασε στην ιστορία, σαν ένα
ακόμη θύμα της θηριωδίας. Των Ισραηλινών, αυτή
τη φορά. Η λίστα μεγαλώνει. Ο ολοκληρωτισμός και
οι συμμαχίες στην περιοχή θέλουν το “κράτος του
Ισραήλ” να θρέφεται με αίμα αθώων. Δεκαετίες τώρα.
Σε μια ατέλειωτη “θεάρεστη” αποστολή να αποκτήσουν τόπο οι “περιούσιοι του Θεού”.
Που στο όνομα αυτών των “θεών” έχουν γίνει τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία της
ανθρωπότητας. Και οι συμμαχίες και λυκοφιλίες καλά κρατούν, διότι οι “ισχυροί” θέλουν
να κρατούν ισορροπίες. Και δυστυχώς στη Μέση Ανατολή, στο σημείο τριβής της Δύσης
με την αραβική παράδοση και ιστορία ο χρόνος έχει το δικό του αργοβάδισμα. Και μασάει
σάρκες και φτύνει αίμα. Διότι έτσι συμφέρει τις μεγάλες δυνάμεις και τις ισορροπίες του
τρόμου τους. RIP Shireen…
Τον κάναμε με τα κρεμμυδάκια τον Σουλτάνο… ή όχι;
Πού είναι τα “παπαγαλάκια” των μέσων συσκότισης
να παινέψουν τον πολυχρονεμένο, τον σιμουλτανέ,
τον “γκόμενο”, τον τσιτάχ, τον μέγα Μακεδονομάχο και
Τουρκοφάγο, τον φοβερό και τρομερό ...κούλη, που όταν
ο Ερντογάν έκανε έρευνες με το ερευνητικό στα Ελληνικά
χωρικά ύδατα, έβαλε τα μέσα συσκότισης να λένε πως
το είχε σπρώξει ο άνεμος και κατά λάθος; Που δήθεν,
πήραμε τα “Ραφάλ” και του είχαμε κάνει την μούρη…
κιμά (του Σουλτάνου..). Που τον είχαμε απομονώσει
από την Ευρώπη και μας βγήκε “ειρηνοποιός” στο
πόλεμο Ρωσίας Ουκρανίας; Κάθε φορά που τα μέσα
συσκότισης τον υποβαθμίζουν τον Σουλτάνο, να που ξεπετάγεται μια είδηση και δείχνει
το μέγεθος της ηλιθιότητας των μέσων συσκότισης και κυρίως τη βλακεία που δέρνει τους
ενοίκους του μεγάρου Μαξίμου. Θέλησε λοιπόν ο “πολυχρονεμένος” βεζίρης να πάει στις
ΗΠΑ να τα βρει με τον Μπάιντεν, και μας βγαίνει “με κόκκινο” ο Αμερικανός ηγέτης και
δείχνει την αδυναμία του στον Σουλτάνο. Του δίνει πολεμικά αεροπλάνα F16, κλείνοντας
έτσι την ανισότητα αεροπορικής υπεροχής υπέρ της Τουρκίας. Πάλι δηλαδή, ξοδέψαμε δις
για το τίποτε. Ή μάλλον για να δοξάζουν (για λίγο καιρό, όπως πάντα) τον “πολυχρονεμένο”
τα “παπαγαλάκια” του τα χρυσοπληρωμένα των μέσων συσκότισης. Πολύ ακριβά το
πληρώνουμε το “φέσι” γκαρντάσια! Άσε που πιο δουλικό και υποχωρητικό υπηρέτη δε
θα μπορούσε να βρει ο Μπάιντεν (μα ο Μπάιντεν;) στην Ελλάδα, όπου ο κούλης του
έδωσε το ελεύθερο για όσο καιρό θέλει να κάνει ό,τι θέλει με τις αμερικάνικες βάσεις στην
Ελλάδα. Και ο Μπάιντεν, αφού κατάλαβε με τι γκαζμά έχει να κάνει, μας το ρίχνει και έξω,
και πλαγίως: Βρείτε τα με τους Τούρκους και εκμεταλλευτείτε μαζί το Αιγαίο! Τι πράμα; Ο
κούλης ανίκανος κεφτές και δουλικό των αμερικάνων; Μπα...Είπαμε, μπανανία, με όλη τη
σημασία της λέξης και με όλα τα κλαπατσίμπανα (bells and whistles…). Διαβάστε και την
σχετική είδηση απ’ τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης...
Καταφυγή Μητσοτάκη στον πατριωτισμό για να υπερασπιστεί την απόλυτη
παράδοση στις ΗΠΑ Μηνάς Κωνσταντίνου
Υπεράσπιση της πλήρους παράδοσης στην αμερικανική στρατιωτική μηχανή και της
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πολιτικής του «προκεχωρημένου φυλακίου» μέρος δεύτερο εκστόμισε από το βήμα
της Βουλής με την δευτερολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ήρθε να συμπληρώσει
την πρώτη του τοποθέτηση, κατά την οποία έδωσε ρεσιτάλ υποτέλειας στις ΗΠΑ,
υπερασπιζόμενος σφοδρά την επιλογή να εμφανίζεται η Ελλάδα ως δεδομένη έναντι των
Αμερικανών.
Από απόλυτη αποτυχία στέφθηκε η προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη να κατηγορήσει
την αξιωματική αντιπολίτευση για τη στάση της στην εξωτερική πολιτική συγκρίνοντας την
περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τη δική του, καθώς παρότι ξεκίνησε με αναφορές στον
Πάνο Καμμένο, κατέληξε να επικροτεί τα πεπραγμένα της, ζητώντας μάλιστα να συνεχίσει
το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα τη στάση που τήρησε ως κυβέρνηση.
Πίσω από τους υψηλούς τόνους, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να κρύψει τον προβληματισμό
που προκαλεί η πενταετής διάρκεια με αυτόματη ανανέωση της αμυντικής συμφωνίας,
εγκαλώντας τον Αλ. Τσίπρα για την κριτική του στη στάση πλήρους παράδοσης, καλώντας
τον μάλιστα να τοποθετηθεί για το εάν θα την καταγγείλει ως κυβέρνηση. Κατά τον Κυρ.
Μητσοτάκη, η στρατηγική του «προκεχωρημένου φυλακίου» δεν είναι πολιτική επιλογή,
αλλά «γεωγραφική διαπίστωση», υποστηρίζοντας πως η χώρα μας είναι αναγκασμένη να
είναι προσδεδεμένη στο αμερικανικό στρατιωτικό άρμα. Μάλιστα, ομολόγησε και αυτός,
όπως ο Νίκος Δένδιας, πως η κυβέρνησή του επιθυμούσε διάρκεια και μεγαλύτερη από
τα πέντε έτη.
Επιλέγοντας να υπερασπιστεί την επιλογή ταύτισης με τις ΗΠΑ με κατηγορίες στην
αξιωματική αντιπολίτευση για «υποκρισία», έφτασε στο σημείο να κατηγορήσει τον αρχηγό
της για «κρυφή συνάντηση» με τον πρώην πρέσβη Πάιατ, παρότι επρόκειτο για συνάντηση
στη Βουλή, η οποία ανακοινώθηκε την ίδια ημέρα, ακόμα και με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.
Παρόλα αυτά, τον κάλεσε να δώσει εξηγήσεις για τη στάση του έναντι της συμφωνίας,
επικαλούμενος «πληροφορίες» για το τι ειπώθηκε σε εκείνη τη συνάντηση, αλλά και
δηλώσεις του Πάιατ πως η σημερινή τροποποίηση είναι απότοκη της προηγούμενης
κυβέρνησης. Ακόμα, εγκάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση για το γεγονός πως η
συμφωνία με τις ΗΠΑ, που συνάφθηκε πρώτη φορά το ’90, ανανεωνόταν κάθε χρόνο και
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας την κριτική για τους όρους της συμφωνίας.
Σημειώνεται πως ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε να δώσει απάντηση και για τη στάση
της κυβέρνησής του στον πόλεμο της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας πως όλες οι χώρες
συμμετείχαν στην αποστολή αμυντικού υλικού, και κατηγορώντας τον Αλ. Τσίπρα πως στη
θέση του θα εξέθετε τη χώρα, τασσόμενος απέναντι από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρεςμέλη του ΝΑΤΟ.
Ένα ακόμα σημαντικό σημείο στην ομιλία του πάντως αφορά την πρόθεση προμήθειας
επιπλέον όπλων και οπλικών συστημάτων από τους Αμερικανούς, από το λεγόμενο
«πλεονάζον υλικό» των ΗΠΑ, με τον ίδιο να σημειώνει «κατά προτίμηση δωρεάν»,
αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης για αγορά επιπλέον εξοπλισμών.
Τέλος, απολογητικός αλλά κουνώντας το δάχτυλο εμφανίστηκε και για τις τουρκικές
υπερπτήσεις, υποστηρίζοντας πως θα το θέσει στη συνάντησή του με τον Τζο Μπάιντεν,
ενώ λίγο πριν κατηγορούσε τον Αλ. Τσίπρα για τη στάση του κατά το δικό του ταξίδι στις
ΗΠΑ του Τραμπ, και για «σιωπή» απέναντι σε ενδεχόμενο -τότε- εξοπλισμό των Τούρκων
από F35. Στο δε κλείσιμο της δευτερολογίας του, έβαλε εκ νέου ζήτημα «πατριωτισμού»
με μία σκαιά και προβληματική αναφορά, κατηγορώντας ουσιαστική την αξιωματική
αντιπολίτευση για εθνική μειοδοσία.
«Μιλήστε τη γλώσσα του πατριωτισμού για να μην κατηγορηθείτε -και δίκαια- πως σε
μία τόσο σημαντική εθνική επιλογή είστε εθνικά ανορθόγραφος», έκλεισε την δεύτερη
τοποθέτησή του, ενώ μετά την απάντηση Τσίπρα, πήρε ξανά τον λόγο για να προκαλέσει
αντιδράσεις, τόσο στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στου ΠΑΣΟΚ.
Ο Κυρ. Μητσοτάκης επανήλθε με αναφορές στο ΠΑΣΟΚ του ’81 και την στάση του κατά
των βάσεων, «θυμίζοντας» πως ο Ανδρέας Παπανδρέου υπέγραψε την παραμονή των
βάσεων μετά την εκλογή του, και φτάνοντας στο σημείο να κάνει «τοποθέτηση προϊόντος»
με ένα βιβλίο που έχει συγγράψει, «που είναι ουσιαστικά η μετάφραση της πτυχιακής μου
στο πανεπιστήμιο για τις διαπραγματεύσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για τις βάσεις».
Αφού κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για διγλωσσία που «κατέληξα πως δεν ήταν ωφέλιμη»,
προκάλεσε την αντιπολίτευση λέγοντας «επιτρέψτε μου να σας στείλω αντίγραφο του
βιβλίου μου».
Δούλεμα θέλατε; Δούλεμα θα λάβετε…
Από τον Ιούνιο του 2021 οι διανομείς
ηλεκτρικής ενέργειας μαζί με τη ΔΕΗ έχουν
επιδοθεί σε ένα πλιάτσικο που κόστισε στους
καταναλωτές περίπου 1.4 δισεκατομμύρια
Ευρώ. Ο απατεώνας που κυβερνάει μαζί με
την κλίκα των τεχνοκρατών του (ελεγκτές
ενέργειας,
νομοθέτες,
επιχειρηματίες)
μετά από 8 μηνών πιέσεις από την
ελληνική κοινωνία και βλέποντας πως οι
κλεπτοκρατικές τακτικές που ονομάζει
“υγιή επιχειρηματικότητα” στην ουσία έχουν
ξεμπροστιαστεί, και για να σταματήσει την
πτωτική πορεία στις δημοσκοπήσεις, έδωσε
κάποια ψίχουλα στους καταναλωτές (200-300 εκατομμύρια) και ΔΕΝ αξίωσε την επιστροφή
των κλεμμένων πίσω. Τα χρήματα αυτά θα τα πληρώσει το Δημόσιο (δηλαδή εμείς) και
οι πολίτες (πάλι εμείς). Η κοροϊδία είναι πολύ μεγάλη διότι βγήκε ο κούλης και είπε πως
θα φορολογήσει τα υπερκέρδη των επιχειρηματιών ενέργειας ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΡΔΗ.
Μάγος είσαι; Αυτή την εβδομάδα βγήκε ο ελεγκτής (ΡΑΕ) και είπε πως οι … καημένοι
οι επιχειρηματίες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΕΡΔΗ!!! Και αυτά τα 1.4 δις, που χρεώθηκαν στους
καταναλωτές τι είναι στραγάλια; Δεν έχουν τον Θεό τους οι απατεώνες! Μπροστά στα μάτια
σου σε κλέβουν, σε γδέρνουν και σε βάζουν και φυλακή! Όσο για σας που ΝΟΜΙΖΕΤΕ
πως το ηλεκτρικό ρεύμα στην Ελλάδα είναι ακριβό (250 Ευρώ αγόρασε την μεγαβατώρα
ο απατεώνας Έλληνας, αντί για 50 Ευρώ που αγοράζει με συμφωνίες η Πορτογαλία και
Ισπανία) τότε είστε εναντίον της προόδου!!!
Με τις υγείες σας, να χωνέψετε και τα ψέματα αυτής της εβδομάδας. Περαστικά!!!

22

ΤΑ Ξ Ι Δ Ε Ύ Ο Ν ΤΑ Σ

Greek Press | May 13, 2022

ΧΙΟΣ: Ένα νησί ευλογημένο, πολυσύνθετο, ανεξερεύνητο
Στο Βόρειο Αιγαίο υπάρχει ένα νησί με
μεσαιωνικά χωριά, παραλίες με άγρια
ομορφιά, άρωμα μαστίχας. Ναι, η Χίος
είναι πολλά περισσότερα από ένα ελληνικό νησί στην άκρη του Αιγαίου.
Ποιος δεν ξέρει το νησί της Χίου, τα Μαστιχοχώρια της και τους περίφημους ανά τη
Γιάννης
Μεσόγειο καπετάνιους της; Και όμως είναι
Κακαγιάννης
ένα από τα πιο άγνωστα και ανεξερεύνητα
νησιά του Βορείου Αιγαίου - ελάχιστα αξιοποιημένο από την τουριστική βιομηχανία.
Ένα νησί γεμάτο μυστικά, εκπλήξεις και κρυμμένους θησαυρούς. Ένα νησί ευλογημένο από τη φύση και την ιστορία:
αυθεντικό, απλό, πολυδιάστατο, ακαταμάχητο. Διακοπές στη
Χίο, τη μυροβόλο και ανεξερεύνητη. Εάν επιλέξετε να τη γνωρίσετε, να είστε βέβαιοι ότι θα της χαρίσετε και ένα κομμάτι
από την ψυχή σας.

Ανακαλύψτε τα αξιοθέατα της Χίου

Περιπλανηθείτε στον εύφορο και αρχοντικό κάμπο της
Χίου
Στενά δρομάκια: με δυσκολία περνά ένα αυτοκίνητο. Τεράστιοι πέτρινοι τοίχοι, φτιαγμένοι με μαστοριά μοναδική. Θύρες
περίτεχνες με περήφανες καμάρες. Σε τούτα τα τεράστια περιβόλια της πιο εύφορης κοιλάδας του νησιού κάποτε έμεναν
άρχοντες. Εδώ έχτιζαν από τον 14ο αιώνα τις επαύλεις τους
οι Γενοβέζοι και στα μετέπειτα χρόνια οι πλούσιοι Χιώτες.
Επισκεφτείτε τα φημισμένα χωριά της μαστίχας
Είναι περίπου 20, θα τα βρείτε στη νότια Χίο και μοσχοβολούν… μαστίχα. Ξεχωρίζουν το Πυργί και τα Μεστά και ακολουθούν η Βέσσα, τα Αρμόλια, τα Νένητα και τα Πατρικά. Η
βόλτα στα δρομάκια τους είναι μαγεία, ενώ τον Αύγουστο στα
γύρω κτήματα θα δείτε τα δέντρα που δακρύζουν και τη συλλογή των πολύτιμων κρυστάλλων της μαστίχας.
Χαζέψτε την καστροπολιτεία στο Βόρειο Αιγαίο
Εικόνα που σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστη: ένας πέτρινος
κώνος από κυβόσχημα σπιτάκια με μαύρες κηλίδες από
ανοιχτά πορτοπαράθυρα. Ο Ανάβατος. Ένας ακατοίκητος

πύργος από πέτρα, στημένος
πάνω από την ερημιά του δάσους,
να κρέμεται δίπλα στον αβυσσαλέο γκρεμό. Ένα μνημείο με ιδιαίτερη σημασία για την ιστορία του
νησιού, αλλά και της ανθρωπότητας, και ένα από τα αξιοθέατα της
Χίου που δεν πρέπει να χάσετε.
Γνωρίστε την ιστορία πίσω
από τον μαστιχοφόρο σχίνο
Ένας χαμηλός θάμνος με απλωμένα κλαριά και λυγισμένο κορμό,
που μοιάζει λίγο με εκείνον του
πεύκου, αποτελεί το σήμα κατατεθέν του νησιού. Ο μαστιχοφόρος σχίνος είναι το δεντράκι που
«πληγώνουν» ή καλύτερα «κεντούν» οι Χιώτες και εκείνο «δακρύζει», προσφέροντας απλόχερα
την πολύτιμη ρητίνη του.
Το ευγενικό, ευωδιαστό, αλλά συνάμα πανάκριβο προϊόν παράγεται αποκλειστικά στο νησί
της Χίου, καλλιεργείται από τον 1ο αιώνα μ.Χ. στο νησί και
η παράδοση λέει πως οι σχίνοι άρχισαν να δακρύζουν, όταν
μαρτύρησε ο Άγιος Ισίδωρος από τους Ρωμαίους.
Εντυπωσιαστείτε με τα βροντερά έθιμα στο Βροντάδο
Ένας φαντασμαγορικός πολύχρωμος πόλεμος. Τα όπλα είναι
έτοιμα και ο… πόλεμος, που γίνεται το βράδυ της Ανάστασης
ανάμεσα σε δύο ενορίες των εκκλησιών στον Βροντάδο της
Χίου, μοναδικός.

Οι κρυμμένοι θησαυροί της Χίου

Τα βουνά, τα χωριά, και οι παραλίες του Βορρά
Ανακαλύψτε την εκπληκτική φυσική ομορφιά της Βόρειας
Χίου. Ακολουθήστε τη διαδρομή Καρδάμυλα-Ναγός–Αμάδες-Βίκι–Καμπιά–Κηπουριές–Διευχά. Τα τοπία γύρω από το
ψηλότερο βουνό, το Πελιναίο, είναι συναρπαστικά, τα χωριά
γραφικότατα και πολλοί χωματόδρομοι θα σας φέρουν σε

Πάνω από 700 κρουαζιερόπλοια
φέτος στα ελληνικά λιμάνια
Τις ελληνικές θάλασσες αναμένεται να προσεγγίσουν φέτος περισσότερα από 700
κρουαζιερόπλοια. Μεγάλο το ενδιαφέρον
για την κρουαζιέρα στη χώρα μας και δικαίως διεκδικεί τη μερίδα του λέοντος από
την καταγεγραμμένη πλέον αυξητική πορεία
των τουριστικών ροών. Μάλιστα, από τα
700 και πλέον κρουαζιερόπλοια, τα 570 ξεκινούν και καταλήγουν σε ελληνικά λιμάνια
(homeporting). Η αισιοδοξία των ιθυνόντων
είναι μεγάλη και κάνουν λόγο για επιδόσεις,
οι οποίες δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν
και τις επιδόσεις του 2019.
«Η φετινή πορεία της κρουαζιέρας αποτελεί
ένα θετικό δείγμα για το μέλλον. Φιλοδοξούμε να περάσουμε τα νούμερα του 2019
και ελπίζουμε να είναι ανάλογες και οι πληρότητες», έχει αναφέρει χαρακτηριστικά ο
υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, τονίζοντας πως η
Ελλάδα έχει λάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε να καταστεί σημαντικός προορισμός για την κρουαζιέρα.
«Όρθιοι χάρη στον τουρισμό»
«Η χώρα στάθηκε όρθια εξαιτίας του τουρισμού και αυτό οφείλεται και στην κρουαζιέρα, η οποία έχει σημαντική διάδραση και
με άλλες μορφές τουρισμού», έχει τονιστεί
επανειλημμένως από επίσημα κυβερνητικά χείλη, ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες
ενέργειες από την πλευρά της Πολιτείας

και όλων των εμπλεκόμενων φορέων να
καταστεί η Θεσσαλονίκη προορισμός
κρουαζιέρας.
Φέτος αναμένεται για την Ελλάδα ρεκόρ
αφίξεων τουριστών, αντιστοίχως και εσόδων, μια και μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία
της χώρας, ενώ η Θεσσαλονίκη είναι από
τους καλύτερους προορισμούς της Μεσογείου για κρουαζιέρα λόγω της εγγύτητάς
της με τα νησιά του Αιγαίου και άλλες χώρες, όπως η Τουρκία. Άλλωστε, το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στην καρδιά
της πόλης και σε χρόνο μόλις 60 λεπτών ο
κάθε επιβάτης μπορεί να επισκεφτεί οποιοδήποτε σημείο ενδιαφέροντος είτε για πολιτιστικό τουρισμό, είτε για τουρισμό ευεξίας,
είτε για τουρισμό γαστρονομίας, είτε για
τουρισμό που σχετίζεται με λίμνες, βουνά
και περιπατητικές διαδρομές.
Η άνοδος της κρουαζιέρας δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέτος στο λιμάνι της πόλης θα «δέσουν» 30
κρουαζιερόπλοια της Celestyal Cruises,
που αποτελεί τη Νο1 επιλογή για ταξιδιώτες προς τα ελληνικά νησιά, ενώ και το 2023
αυτά αναμένεται να φθάνουν τα 40. Υπενθυμίζεται πως η μέση δαπάνη ανά επιβάτη
για την κρουαζιέρα φτάνει τα 400 ευρώ, ενώ
ένας στους τέσσερις επιβάτες κρουαζιερόπλοιου επιστρέφει στις πόλεις που επισκέπτεται για πολυήμερες διαμονές.

κρυφές ερημικές παραλίες.
Η Νέα Μονή Χίου με τα αριστοτεχνικά ψηφιδωτά
Το σημαντικότερο μοναστήρι της Χίου και ένα από τα σημαντικότερα ολόκληρης της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1024 από τον
αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Θ' Μονομάχο. Μεγάλο, πλούσιο
και διάσημο. Στο συγκλονιστικό καθολικό της Παναγίας θα
δείτε να αστραποβολούν μερικά από τα ομορφότερα βυζαντινά ψηφιδωτά του κόσμου.
Τα αρωματικά πιάτα της Χιώτικης γαστρονομίας
Εκτός από τη φημισμένη μαστίχα, που πιθανώς γνωρίζετε,
οι διακοπές στη Χίο προσφέρουν μεγάλη ποικιλία τοπικών
προϊόντων και αυθεντικών γεύσεων. Ο γαστρονομικός πλούτος της Χίου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: βούτυρα και τυριά
όπως το μαστέλο, εσπεριδοειδή όπως το μανταρίνι Χίου,
ούζα και αρωματικά λικέρ, κρασιά άριστης ποιότητας, χιώτικα
γλυκά, παστέλια, αλλά και φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Σας
ανοίξαμε την όρεξη; Δοκιμάστε Χιώτικη κουζίνα και θα μας
θυμηθείτε.

Κικίλιας: «Για πρώτη φορά 63
απευθείας πτήσεις κάθε εβδομάδα
από τις Ηνωμένες Πολιτείες»
«Τις 500.000 θα φτάσουν οι ταξιδιώτες
απευθείας από την Αμερική στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” από την Ατλάντα, το
Σικάγο και τη Βοστόνη. 63 απευθείας
πτήσεις την εβδομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαμε ποτέ», τόνισε
ο υπουργός Τουρισμού, σημειώνοντας πως διαφαίνεται η δυνατότητα
να υπάρξουν απευθείας πτήσεις με τα
μεγάλα αεροδρόμια της Αμερικής και
με τη Θεσσαλονίκη. Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στα ποιοτικά στοιχεία
των φετινών αφίξεων, καθώς και στη
στρατηγική επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας, η οποία υλοποιείται με μεθοδευμένες κινήσεις όλο αυτό
το διάστημα.
«Στρατηγικά η στόχευσή μας από τον χειμώνα είναι η επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου στη χώρα και το πώς θα “φωτίσουμε” και άλλους προορισμούς», τόνισε ο
Βασίλης Κικίλιας υπογραμμίζοντας ότι οι ταξιδιώτες που φτάνουν αυτήν τη στιγμή στην
Ελλάδα, ιδίως από τις ΗΠΑ, είναι υψηλού
εισοδήματος και ταιριάζουν στο προφίλ της
αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος,
στο οποίο στοχεύει η χώρα μας.
Στον οδικό τουρισμό και στην κρουαζιέρα
παρατηρείται μια αύξηση της τάξεως του

180% στη Βόρεια Ελλάδα και του 130%
στον Πειραιά. Η Ελλάδα βρίσκεται στην
πρώτη θέση της προτίμησης των Γάλλων
επισκεπτών, ενώ πολύ σημαντικό είναι
το κύμα των κρατήσεων από την Αγγλία,
τη Γερμανία και τη σκανδιναβική αγορά.
«Περιμένουμε ισχυρό ρεύμα και από την
Αυστραλία. Έχουμε επίσης δύο απευθείας
πτήσεις από τον Καναδά, ενώ και το Ισραήλ
αποδεικνύεται σημαντικός εταίρος και στον
τομέα του τουρισμού. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε αυτά τα στοιχεία και τα
νούμερα με κλειστή την Κίνα λόγω της πανδημίας», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ
έκανε και ξεχωριστή αναφορά στην εικόνα
της Αθήνας.
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ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Από 15 Μαΐου κάτω από 4
ώρες το ταξίδι Αθήνα-Θεσσαλονίκη
Σε λιγότερο από 4 ώρες θα ταξιδεύουν
οι επιβάτες με τον σιδηρόδρομο από
την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, καθώς
η ΤΡΑΙΝΟΣΕ δρομολογεί πλέον στο
δίκτυό της τις αμαξοστοιχίες ETR470
από την ερχόμενη Κυριακή 15 Μαΐου.
Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιούνται οι τελευταίες δοκιμαστικές διαδρομές, ενώ τη μέρα του παρθενικού
δρομολογίου αναμένεται μια μικρή εκδήλωση στον σταθμό Αθηνών.
Οι αμαξοστοιχίες ETR470 διαθέτουν εννέα
βαγόνια, ένα εκ των οποίων είναι εστιατόριο
και μπαρ, τρία βαγόνια πρώτης θέσης και
τέσσερα οικονομικής. Κάθε αμαξοστοιχία
μπορεί να μεταφέρει πάνω από 600 επιβάτες και περιλαμβάνει όλες τις ανέσεις για
ένα ξεκούραστο και γρήγορο ταξίδι, βελτιώνοντας την ταξιδιωτική εμπειρία.

Το πρώτο πρωινό δρομολόγιο της ETR470
θα αναχωρεί από τον σταθμό της Αθήνας
στις 7.22 με μια ενδιάμεση στάση στη Λάρισα στις 9.58 και θα φτάνει στον σταθμό
της Θεσσαλονίκης στις 11.20. Το επόμενο
δρομολόγιο θα ξεκινά στις 17.22 με μια ενδιάμεση στάση στη Λάρισα και το τρένο θα
σφυρίζει στον σταθμό της Θεσσαλονίκης
στις 21.21.

Enterprise Greece: Kορυφαίος
επενδυτικός προορισμός
στον τουρισμό η Ελλάδα
Εντονο ενδιαφέρον για είσοδο στην Ελλάδα
νέων παικτών του κλάδου
Επιβεβαιώθηκε η θέση της Ελλάδας ως
κορυφαίου επενδυτικού προορισμού στο
χώρο του τουρισμού, κατά τη διάρκεια του
διεθνούς συνεδρίου International Hotel
Investment Forum (IHIF), το οποίο πραγματοποιήθηκε 3-5 Μαΐου 2022, στο Βερολίνο.
Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση της
Enterprise Greece η οποία στο πλαίσιο του
συνεδρίου πραγματοποίησε ένα πλήρες
πρόγραμμα 65 κατ’ ιδίαν συναντήσεων, οι
40 εκ των οποίων αφορούσαν σε follow up
με ήδη ώριμες επαφές (leads), οι οποίες ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν επένδυση στη
χώρα μας.
«Οι ξενοδοχειακές αλυσίδες, οι εταιρείες
ανάπτυξης έργων, αλλά και τα επενδυτικά ταμεία, βλέπουν πλέον την Ελλάδα
ως έναν προορισμό για επενδύσεις μακροπρόθεσμου ορίζοντα, ενώ εστιάζουν
το ενδιαφέρον τους σε έργα με σημαντικό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλής
αρχιτεκτονικής αισθητικής. Τέλος, η τάση
ανάπτυξης έργων σε λιγότερο γνωστούς
προορισμούς, με σκοπό τη δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων, παραμένει έντονη και γεννά προσδοκίες», επισημαίνεται
στην ανακοίνωση.
Ενδιαφέρον για ξενοδοχεία
Ακόμη αναφέρεται ότι εκδηλώθηκε έντονο
ενδιαφέρον για είσοδο στην Ελλάδα νέων
παικτών του κλάδου και διατυπώθηκε η
πρόθεση περαιτέρω επέκτασης των ήδη
εγκατεστημένων αλυσίδων ξενοδοχείων.
«Αυτό πιστοποιεί το γεγονός πως η Ελλάδα
είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος των μεγάλων αλυσίδων που αναζητούν ευκαιρίες
για επέκταση και εδραίωσή τους μέσω εξαγορών και στρατηγικών συνεργασιών, τόσο
στο κομμάτι των boutique hotels, όσο και σε
αυτό των πολυτελών ξενοδοχείων (luxury
hotel segment)» όπως υπογραμμίζεται.
Υπενθυμίζεται ότι η Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου), συμμετέχει ανελλιπώς στο
IHIF, ενώ φέτος έδωσε ακόμη πιο δυναμικό
παρών, καθώς εκτός του ειδικά σχεδιασμένου χώρου προβολής (booth), και τη διοργάνωση στρογγυλής τραπέζης (Breakfast
roundtable) αφιερωμένης στην Ελλάδα,

συμμετείχε σε πάνελ με θέμα την ανάπτυξη
προορισμών και τις επενδύσεις.
Συμμετείχαν 35 εκπρόσωποι του κλάδου
Στο Breakfast roundtable συμμετείχαν 35
εκπρόσωποι του κλάδου, ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός για τέτοιου είδους εκδήλωση,
και παρακολούθησαν την παρουσίαση του
Γιώργου Φιλιόπουλου, διευθύνοντος συμβούλου της Enterprise Greece, ο οποίος
αναφέρθηκε στα τελευταία στοιχεία για την
ελληνική οικονομία και τον τουρισμό και
στις εξαιρετικές προοπτικές που προσφέρει
η Ελλάδα.
Ακόμη, στο πάνελ με θέμα την Ανάπτυξη
Προορισμών και τις Επενδύσεις, ο κ. Φιλιόπουλος, αναφέρθηκε στους επιμέρους κλάδους του τουρισμού και της φιλοξενίας, τους
οποίους έχει θέσει η χώρα ως προτεραιότητα, καθώς και στις πρωτοβουλίες που έχει
αναλάβει η χώρα για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, αλλά και στα νέα
δεδομένα που έχει επιφέρει η πανδημία.
Η εκδήλωση
Σημειώνεται ότι το International Hotel
Investment Forum θεωρείται η κορυφαία
εκδήλωση για την τουριστική επενδυτική
βιομηχανία και διοργανώθηκε για 24η συνεχή χρονιά, συγκεντρώνοντας υψηλόβαθμα
στελέχη απ’ όλο τον κόσμο, τα οποία συζήτησαν για την υλοποίηση επενδύσεων
στον συγκεκριμένο κλάδο. Τη φετινή χρονιά, υπολογίζεται ότι πάνω από 2.300 υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου συμμετείχαν
στις εργασίες του συνεδρίου.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε δείπνο εργασίας στο οποίο συμμετείχαν η πρέσβης της
Ελλάδος στο Βερολίνο, Μάρα Μαρινάκη,
τα στελέχη του Γραφείου Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της
Ελλάδος στο Βερολίνο, και στελέχη ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων.
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Η υπουργός οικονομίας του Καναδά
(Chrystia Freeland) στις 7 του Απρίλη
παρουσίασε στην βουλή τον οικονομικό
προγραμματισμό της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων για το έτος 2022. Ο προγραμματισμός αυτός ήταν το αποτέλεσμα των
διαβουλεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης
των φιλελευθέρων και το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα NDP. Άρχισαν ήδη οι ανιαρές και
ανούσιες συζητήσεις για τον προϋπολογισμό που όπως ήταν αναμενόμενο, διατηρεί
και ενισχύει την κερδοφορία των μεγάλων
επιχειρήσεων και αυξάνουν την οικονομική
τους ισχύ στην Καναδική κοινωνία. Από την
άλλη πλευρά, ο προϋπολογισμός δίνει κάτι
μικροπαροχές ασήμαντες για την σημερινή
πραγματικότητα στα φτωχά λαϊκά στρώματα του πληθυσμού ενώ η μεσαία αστική
τάξη βλέπει τα οικονομικά της να συρρικνώνονται και να χειροτερεύουν από χρόνο σε
χρόνο με τις αυξήσεις των τιμών γενικής
κατανάλωσης.
Αντίθετα με την προοδευτική ρητορική της
κυβέρνησης, ο προϋπολογισμός του Καναδά δεν σημαίνει και πολλά για τις ανάγκες
των ανθρώπων. Από την μία μεριά λένε ότι
θα ξοδέψουν 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε
αυτόν τον προϋπολογισμό για την υγεία σε
επεμβάσεις που καθυστέρησαν λόγο του
Κόβιτ αλλά δεν κάνουν καμία κουβέντα για
τις μακρόχρονες αρρώστιες που είχαν αναβάλει ή που είχαν ακυρωθεί τα τελευταία
τρία χρόνια της πανδημίας.
Για τους εργαζόμενους στην υγεία που το
πραγματικό τους εισόδημα συρρικνώθηκε
από τον πληθωρισμό και δεν είδαν καμία
αναπροσαρμογή στους μισθούς τους δεν
γίνεται κανένας λόγος στον προϋπολογισμό. Στην μεγάλη περίοδο της κρίσης του
Κόβιτ όταν οι κάτοικοι έκαναν παρελάσεις
συμπαράστασης έξω από τα νοσοκομεία
ευχαριστώντας τους εργαζόμενους υγειονομικούς, τότε η κυβέρνηση τους ονόμασε
«ήρωες» για να τους ξεχάσει υποκριτικά
αμέσως μετά.
Η οδοντιατρική περίθαλψη και φροντίδα
δεν θεωρήθηκε σημαντικό θέμα στον προϋπολογισμό και μόνο πληρώνουν το σφράγισμα που περιορίζεται σε παιδιά κάτω
των 12 ετών και χωρίς καμία υπόσχεση να
γίνει η οδοντιατρική μέρος του προγράμματος υγείας (Medicare). Αυτό σημαίνει ότι
μελλοντικά μία άλλη κυβέρνηση ή ακόμα
και η ίδια μπορεί να το αποσύρει αυτό το
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Η ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ…
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
πρόγραμμα. Για να γίνει μόνιμο και διαρκή
αυτό το πρόγραμμα, θα πρέπει η οδοντιατρική καθώς και η φαρμακευτική, όπως και
για η μακρόχρονη φροντίδα για τα μάτια
και η πνευματική υγεία να συμπεριληφθούν
στο (medicare) και να γίνουν μέρος του νόμου για την υγεία στον νόμο (Health Care
act).
Δεν υπάρχουν βαλβίδες ασφαλείας που να
ισχυροποιεί τον νόμο περί γενικής υγείας
του πληθυσμού (Canada Health Act) και να
αντιστρέψει την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας, αν και αυτό έχει επισημανθεί
και απαιτηθεί από της εργατικές συνομοσπονδίες σε όλη τη χώρα. Η ιδιωτικοποίηση της υγείας ενισχύει οικονομικά τις μεγάλες επιχειρήσεις που προσφέρουν ιατρικές
υπηρεσίες με μεγάλο οικονομικό κόστος σε
βάρος του κόσμου που πολλές φορές δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει.
Δεν υπάρχει τίποτα στον προϋπολογισμό
για την φροντίδα και για τα φάρμακα και οι
ηλικιωμένοι και οι φτωχοί πολλές φορές να
έχουν να διαλέξουν μεταξύ του φαγητού και
τα φάρμακα τους σε ημερήσια βάση. Δηλαδή μειώνουν και κόβουν το φαγητό τους για
να αγοράσουν φάρμακα που είναι πανάκριβα, ή και να έχουν τις υπηρεσίες που
χρειάζονται.
Για το θέμα της στέγης της λαϊκής οικογένειας. Ο προϋπολογισμός σε ένα σημείο
αναγνωρίζει την κρισιμότητα της έλλειψης
στέγης σε όλο τον Καναδά αλλά δεν έχει
προτάσεις που να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό. Δεν έχει μηχανισμούς χρηματοδότησης σε όλη τη χώρα για να αντιμετωπίσει και να αποκτήσει η λαϊκή οικογένεια
στέγη το οποίο είναι η κύρια πηγή των προβλημάτων και η σε μεγάλο βαθμό αισχροκέρδεια από εργολάβους και εταιρικούς ιδιοκτήτες διαμερισμάτων.
Οι Καναδικές τράπεζες έχουν στην ιδιοκτησία τους το 20 τις εκατό από όλες τις
κατοικίες στον Καναδά μέσω των παρακαταθηκών που έχουν τους τίτλους ιδιοκτησίας. Η κυβέρνησή θα χορηγήσει χρήματα
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στους μεγαλοεργολάβους, τους μηχανικούς
για μελέτες και στις μεγάλο κατασκευαστικές εταιρείες. Για τους εργαζόμενους δεν
υπάρχει καμία πρόνοια ή επιδότηση για να
χτίσουν σπίτια και αναγκάζονται να καταφεύγουν στις τράπεζες και να πληρώνουν
υψηλότοκες υποθήκες για ένα σπίτι που για
να το ξεπληρώσουν χρειάζονται να πληρώνουν μία ζωή.
Τι χρειάζεται άμεσα και αυτό που λείπει
είναι η κατευθείαν ανάληψη και ανάμιξη
κυβερνητικού κλιμακίου που θα χτίσει αμέσως τουλάχιστον ένα εκατομμύριο μονάδες
κατοικίας προσιτές στους χαμηλόμισθους
σε όλη τη χώρα του Καναδά. Αντί αυτού,
ο υπουργός δείχνει το δάχτυλο με μία ξενοφοβική τάση στους ξένους ευκαιριακούς
επενδυτές με την δικαιολογία ότι είναι οι
ξένοι που ανάγκασαν τις τιμές των σπιτιών
να φτάσουν στα ύψη. Στην πραγματικότητα
όμως είναι η κυβερνητική απάθεια και αμέλεια αλλά το χειρότερο είναι η κυβερνητική
σύμπραξη με τους τραπεζίτες, μεγαλοεργολάβους και με τους εταιρικούς ιδιοκτήτες
οικιών και διαμερισμάτων που οδήγησαν
στην κρίση που βιώνουμε τώρα. Επίσης
το σχέδιο να δημιουργήσουν άτοκους τραπεζικούς λογαριασμούς για την αγορά της
πρώτης κατοικίας δεν έφεραν τις τιμές των
σπιτιών χαμηλότερα αλλά αύξησαν τα κέρδη των τραπεζών.
Τα ενοίκια των σπιτιών είναι σε πολύ υψηλά απρόσιτα επίπεδα και οι ενοικιαστές
χρειάζονται την επέμβαση του κράτους για
να υπάρχει ένα κοντρόλ στα ενοίκια και η
μείωση των ενοικίων σε σημείο που να μην

υπερβαίνει το 20% του μισθού για κατοικία αλλά δεν υπάρχει τίποτα σχετικό στον
προϋπολογισμό.
Μία επιπρόσθετη φορολογία του 1.5% στα
έσοδα του κράτους θα πληρωθεί από τις
τράπεζες και στις ασφαλιστικές εταιρείες οι
οποίες έχουν κάνει κέρδη πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια αλλά δεν συμπεριλαμβάνει ο προϋπολογισμός τις εταιρείες
πετρελαίου, φαρμακοβιομηχανίες, αλυσίδες
τροφίμων και άλλες που πρέπει να πληρώνουν τουλάχιστον το 15% σε φορολογία.
Δεν υπάρχει φοροαπαλλαγή για την εργατική τάξη που τους επιβάλουν αβάσταχτους
φόρους σχετικά με τους ελάχιστους φόρους
που πληρώνουν οι μεγαλοεπιχειρήσεις.
Υπάρχουν σημαντικά θέματα μέσα στον
προϋπολογισμό που η κυβέρνηση δεν τα
ακουμπάει. Αυτά τα θέματα που απαιτούν
άμεση προτεραιότητα είναι η αύξηση των
μισθών και σημαντική αύξηση στις συντάξεις. Να δίνονται οι συντάξεις στην ηλικία
των 60 χρόνων και να εγγυηθεί το κατώτερο
ετήσιο αξιοπρεπές εισόδημα. Να επεκταθεί
το επίδομα ανεργίας και να συμπεριλάβει
όλους τους άνεργους στην διάρκεια της
ανεργίας τους μέχρι το 90% του μισθού που
έπαιρναν και να το κάνουν υποχρεωτικό το
ελάχιστο ωρομίσθιο στα 23 δολάρια σε όλο
τον Καναδά.
Αυτό που χρειάζεται άμεσο σχέδιο δράσης
είναι να εισάγουν έλεγχο στις τιμές και μείωση των τιμών του φαγητού, του πετρελαίου και της οικίας τα οποία είναι ουσιαστικά
έξοδα για όλους τους κατοίκους αυτή της
Βόρειας χώρας σαν τον Καναδά. Αυτά θα
κάνουν τη ζωή πιο εύκολη και θα αυξήσουν
τα έσοδα του πληθυσμού για να μπορεί να
αγοράζει τα αγαθά που θέλει.
Μία προοδευτική φορολογική μεταρρύθμιση θα βασίζεται στην ικανότητα του κάθε
κατοίκου να πληρώνει και θα μετατοπίσει
το πρόβλημα της φορολόγησης στις μεγάλες εταιρείες και στους πλούσιους ενώ
ταυτόχρονα θα μειώσει το ποσόν φορολογίας στους εργαζόμενους και στις μικρές
επιχειρήσεις. Η εταιρική φορολογία για μεγάλες επιχειρήσεις να είναι τουλάχιστον η
διπλάσια και τα κέρδη στα κεφάλαια τους
να φορολογηθούν στα διπλά. Ο πλούτος και
η φορολογία στις κληρονομιές περισσότερο
από 2 εκατομμύρια να εισαχθεί σε νόμο ενώ
φορολογία κάτω των 40,000 δολαρίων να
καταργηθεί.

Καναδάς: Μετά από καταγγελίες, η τοξική αθλητική κουλτούρα αλλάζει
Όλα ξεκίνησαν τον προηγούμενο Μάρτιο, όταν πάνω από 60 αθλητές του bobsleigh και του
skeleton στον Καναδά απαίτησαν με ανοιχτή επιστολή την παραίτηση της προέδρου και
του performance director της ομοσπονδίας τους. Κάποια από τα παράπονά τους ήταν ότι
δεν μπορούσαν μέχρι τώρα να μιλήσουν ανοιχτά από φόβο ότι θα έχαναν τις θέσεις τους
στην Ολυμπιακή ομάδα, ότι προτεραιότητα της ομοσπονδίας δεν ήταν η ασφάλειά τους, και
ότι η επιλογή των αθλητών για την εθνική ομάδα ήταν στην κρίση της ομοσπονδίας.
Ένα μήνα αργότερα, 70 αθλητές και αθλήτριες της γυμναστικής έστειλαν τη δική τους επιστολή στο υπουργείο αθλητισμού του Καναδά, καταγγέλλοντας τις κακοποιητικές συμπεριφορές στο άθλημά τους. Σε περίπου μία εβδομάδα, οι υπογραφές είχαν ξεπεράσει τις 270.
Θέλουν μεταξύ άλλων να καταργηθούν οι ζυγαριές στα αθλητικά σωματεία και οι γονείς να
μπορούν να παρακολουθήσουν τις προπονήσεις των παιδιών τους. Η 28χρονη Brittany
Rogers, η οποία εκπροσώπησε τον Καναδά στους Ολυμπιακούς το 2012 και το 2016, λέει
ότι δεν είχε καταλάβει πόσο άσχημη ήταν η κατάσταση μέχρι μετά το τέλος της αθλητικής
της καριέρας και οι συνέπειες τον όσων βίωσε την ακολουθούν ακόμα. «Κάτι καινούργιο έρχεται στην επιφάνεια κάθε μέρα. Η αυτοπεποίθησή μου είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αμφιβάλλω για τον εαυτό μου. Μερικές φορές δεν μπορώ καν να κοιταχτώ στον καθρέφτη, είτε γιατί
κρίνω τόσο αυστηρά την εμφάνισή μου, είτε γιατί έχω μάθει ότι δεν θα είμαι ποτέ αρκετά
καλή». Όπως και με την κατά συρροή σεξουαλική κακοποίηση των αθλητριών της αμερικάνικης ομάδας γυμναστικής από το γιατρό της ομάδας, Larry Nassar, οτιδήποτε αφορά ανάλογα περιστατικά στη γυμναστική είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, καθώς αφορά ως επί το
πλείστον παιδιά. Για τη Rogers, που ξεκίνησε τη γυμναστική όταν ήταν μόλις τριών χρονών,

ο αθλητισμός δεν ήταν ποτέ διασκέδαση. «Δε θυμάμαι να περνάω καλά στη γυμναστική»
λέει. «Ήταν ένα επάγγελμα. Και κανονικά δεν έχεις επάγγελμα όταν είσαι παιδί».
Λίγες μέρες αργότερα, ακολούθησε νέα επιστολή, αυτή τη φορά γραμμένη από τρεις καθηγητές του Πανεπιστημίου του Toronto, που ζητούσε από την υπουργό αθλητισμού Pascale
St-Onge να επανεξετάσει την εμπλοκή του Own the Podium στις εθνικές ομάδες. Το OTP
είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός ο ρόλος του οποίου είναι να υποστηρίξει τους Καναδούς αθλητές στους χειμερινούς και στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Προτεραιότητα
του OTP είναι τα μετάλλια και σύμφωνα με την επιστολή, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η υγεία
και η ασφάλεια των αθλητών να έρχεται σε δεύτερη μοίρα.
Ο ασφαλής αθλητισμός στον Καναδά αντιμετωπίζει κρίση· τους τελευταίους 5 μήνες, από
τότε δηλαδή που ανέλαβε την ηγεσία η St-Onge, την έχουν προσεγγίσει με κατηγορίες για
κακοποιητικές συμπεριφορές, σεξουαλική κακοποίηση ή κατάχρηση κεφαλαίων εκπρόσωποι από τουλάχιστον 8 αθλήματα. Είναι πλέον γεγονός ότι κάτι στην κουλτούρα του πρωταθλητισμού στον Καναδά πρέπει να αλλάξει. Μία από τις πρώτες αποφασιστικές κινήσεις
της υπουργού ήταν να διορίσει τη Sarah-Eve Pelletier ως την πρώτη επίτροπο υπεύθυνη για θέματα ηθικής στον αθλητισμό στο Sport Dispute Resolution Centre της χώρας. Η
Pelletier, πρώην πρωταθλήτρια της συγχρονισμένης κολύμβησης και μέλος του δικηγορικού συλλόγου του Quebec, δήλωσε πως «στον αθλητισμό δεν υπάρχει χώρος για κανενός
είδους κακομεταχείριση». Όσο για τα σχέδιά της για το SDRCC, δήλωσε: «Μέσα από συντονισμένες προσπάθειες, ακολουθώντας μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, μπορούμε
να κάνουμε τον αθλητισμό ασφαλή και φιλόξενο για όλους τους συμμετέχοντες».
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ΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ή ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ;
Έκδοση Αποστολικής Εκκλησίας

ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ

ΙΕΡΟΣΥΝΗ

1. Υπήρχαν ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη;
Υπήρχαν. Ήταν όλοι απόγονοι του Ααρών,
αδελφού του Μωυσή. Είχαν ειδικές στολές.
Πρόσφεραν τις θυσίες και ράντιζαν με το αίμα.
Πρόσφεραν θυμίαμα και προσεύχονταν για τον
λαό. Ονομάζονταν “ιερείς κατά την τάξιν Ααρών” (Εβρ. 7:11).

1.
Τί είναι το μυστήριο της ιεροσύνης;
Ιεροσύνη είναι η μυστηριακή πράξη με την οποία ένας απλός άνθρωπος
παίρνει το αξίωμα και το χάρισμα του ιερέα.
2.

Γιατί λέγεται μυστήριο;
Λέγεται μυστήριο γιατί, καθώς πιστεύουν, με την τελετή που γίνεται, οι ιερείς παίρνουν το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και την εξουσία του
‘δεσμείν και λύειν‘ δηλαδή παίρνουν εξουσία να συγχωρούν αμαρτίες και να
ιερατεύουν μπροστά στον Θεό.

2.
Πώς φέρθηκαν στον Χριστό και
στους αποστόλους αυτοί οι ιερείς;
Με μίσος τους πολέμησαν, τους φυλάκισαν
και τον Χριστό σταύρωσαν. Δεν ήθελαν να πιστέψει ο κόσμος στον Χριστό (Πράξεις 4:1-3;
5:17-18; Ιωάν 7:32, 18:6).

3.

Είναι το μυστήριο της ιεροσύνης αποστολική παράδοση;
ΟΧΙ. Το αξίωμα του ιερέα και η μυστηριακή πράξη της ιεροσύνης
δεν υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη και μάλιστα είναι τελείως αντίθετα με την
Αποστολική παράδοση.
Οι Απόστολοι δεν ήταν ιερείς, ούτε άφησαν ιερείς για
διαδόχους.
Για την επίβλεψη και φροντίδα των εκκλησιών, οι Απόστολοι χειροτονούσαν σεβαστά άτομα, που τα ονόμαζαν Πρεσβυτέρους ή Επισκόπους.
Πράξεις 14:23 “Και αφού εχειροτόνησαν εις εαυτούς πρεσβυτέρους κατά πάσαν
εκκλησίαν, προσευχηθέντες με νηστείας, αφιέρωσαν αυτούς εις τον Κύριον” (οι Απόστολοι
χειροτόνησαν πρεσβυτέρους, όχι ιερείς).
4.

Τί λέγει η Καινή Διαθήκη για τους τρεις βαθμούς της ιεροσύνης;
Όπως είναι γνωστό, οι βαθμοί της ιεροσύνης σύμφωνα με την παράδοση είναι
τρεις: του διακόνου, του ιερέα-πρεσβυτέρου, και του επισκόπου.
Στην Καινή Διαθήκη, εφόσον δεν υπάρχει ιεροσύνη για τους υπεύθυνους της εκκλησίας, δεν υπάρχουν και βαθμοί ιεροσύνης, ούτε διάφορες τάξεις του ιερατείου, όπως
ιερείς, πρωθιερείς, αρχιερείς, αρχιεπίσκοποι, πατριάρχες.
5.

Είναι σωστή η διάκριση των πιστών σε λαϊκούς και κληρικούς;
Δεν είναι σωστή. Η Καινή Διαθήκη, που είναι η Αποστολική παράδοση, διδάσκει
την ισότητα και αδελφότητα όλων των πιστών: “Πάντες σεις είσθε ένα εν Χριστώ Ιησού”
(Γαλάτας 3:28). “Σεις μη ονομασθείτε Ραββί, διότι ένας είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός,
πάντες δε σεις αδέλφια είσθε. Και πατέρα σας μη ονομάσητε επί της γης διότι ένας
είναι ο Πατήρ σας, ο εν τοις ουρανοίς” (Ματθαίος 23: 8-12).
Ο Απ. Παύλος ονομάζει τον εαυτό του δούλο και απόστολο του Κυρίου: “Παύλος,
δούλος Ιησού Χριστού, προσκεκλημένος απόστολος” (Ρωμ. 1:1).
Ο Απ. Ιωάννης αποκαλεί ταπεινά τον εαυτόν του αδελφό των άλλων πιστών:
“Εγώ ο Ιωάννης ο και αδελφός σας και συγκοινωνός εις την θλίψην” (Αποκάλυψη
1:9).
Έτσι οι μαθητές, υπάκουοι στην εντολή του Κυρίου να μη ξεχωρίζουν ο ένας τον
άλλον με τίτλους, εκφράζονται με ταπείνωση και θεωρούν τους εαυτούς τους αδελφούς και
ίσους με το σώμα του Χριστού, που είναι η εκκλησία Του, ο αναγεννημένος λαός του Θεού.
6.
Τί λένε τότε για τις διάφορες κατηγορίες εργατών που αναφέρει η Καινή
Διαθήκη;
Η Γραφή τονίζει ότι όλοι οι πιστοί είναι ίσοι και δεν διακρίνονται σε ιερείς (κλήρο)
και σε απλούς πιστούς (λαϊκούς). Όμως είναι αλήθεια ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες
εργατών που διακρίνονται από τα χαρίσματα που έχουν κι από την υπηρεσία που προσφέρουν. Αυτούς τους θέτει ο Κύριος για να υπηρετήσουν την εκκλησία Του και όχι
για να εξουσιάζουν πάνω της. “Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε
προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους προς την τελειοποίηση των αγίων” (Εφεσίους 4:11-12). Επίσης Α΄Κορινθ. 12:28
7.

Τί λέει η Γραφή για την αγαμία του κλήρου;
Η αγαμία του κλήρου δεν είναι Αποστολική παράδοση και έχει αποδειχθεί ολέθρια
για το κύρος της Εκκλησίας. Πρώτα η σύνοδος της Ελβίρας στη Δύση, το 300 μΧ., όρισε
την αγαμία και των τριών βαθμών της ιεροσύνης για την Καθολική Εκκλησία. Η Ανατολική
Εκκλησία διατήρησε την αγαμία μόνο των Επισκόπων.
Αντίθετα, στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε ότι για να γίνει κάποιος επίσκοπος πρέπει να είναι παντρεμένος και να έχει τέκνα: “Πρέπει ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος,
μιας γυναικός ανήρ... κυβερνών καλώς τον εαυτού οίκον, έχων τα τέκνα αυτού εις
υποταγήν.” (Α΄Τιμοθ. 3:2, 4).
Συμπέρασμα
Ο θεσμός της ιεροσύνης και το αξίωμα του ιερέα είναι ξένα προς τη διδαχή
του Χριστού και την Αποστολική παράδοση. Η χριστιανική εκκλησία της αποστολικής
εποχής είχε μόνο διακόνους και πρεσβυτέρους (που ονομάζονταν και επίσκοποι) σαν
προεστώτες και υπεύθυνους για τις υλικές και πνευματικές ανάγκες των πιστών της τοπικής εκκλησίας. Η τοποθέτηση κατάλληλων ατόμων στις θέσεις του πρεσβύτερου γινόταν
με την χειροτονία.

3.
Διώρισε ο Χριστός ιερείς στην Εκκλησία Του;
ΟΧΙ. Ο Χριστός διάλεξε τους Αποστόλους
και τους είπε να κηρύξουν τον Λόγο Του. Οι
Απόστολοι ήταν απεσταλμένοι κήρυκες του
Χριστού. Δεν ήταν ιερείς. (Ματθ 28:16-20).
4.

Οι Απόστολοι χειροτόνησαν ποτέ ιερείς;
ΟΧΙ. Επίσκοποι ονομάζονταν οι πρεσβύτεροι γιατί επισκοπούσαν, δηλαδή επιβλέπανε την εκκλησία. Επίσης λέγονταν και ποιμένες. Δεν ήταν ιερείς. Ήταν απλοί άνθρωποι και ήταν οι υπεύθυνοι της εκκλησίας (Τίτος 1:5-9).
5. Τότε ποιος έβαλε τους ιερείς μέσα στις εκκλησίες, όπως και σήμερα;
Από απλοί πρεσβύτεροι σιγά σιγά εξελίχθηκαν σε ιερείς, κυρίως τον 4ο αιώνα. Για
να δώσουν στην Εκκλησία εξωτερική ομορφιά και μεγαλοπρέπεια, τα πρώτα χρόνια του
Βυζαντίου, που θα ταίριαζε καλύτερα στις απαιτήσεις των Βυζαντινών αυτοκρατόρων και
των ειδωλολατρών.
6. Ποιόν έβαλε ιερέα για μας στην Καινή Διαθήκη ο Θεός;
Όπως στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός κάλεσε τον Ααρών και τα παιδιά του, στην
Καινή Διαθήκη κάλεσε και διόρισε ιερέα και αρχιερέα μας τον Χριστό (Εβραίους 4:14-16;
5:5). Ο Χριστός αντικατέστησε το ιερατείο της Παλαιάς Διαθήκης και είναι ο μοναδικός
πνευματικός ιερέας που κάλεσε ο Θεός.
7. Όταν πέθανε ο Χριστός, δεν άφησε διαδόχους;
ΟΧΙ. Ο Χριστός επειδή αναστήθηκε και ζει, έχει αμετάθετη την ιεροσύνη. Είναι
τώρα ιερέας μας στα δεξιά του Θεού. Το ιερατικό του αξίωμα δεν το άφησε σε κανέναν. Το
διατηρεί ακόμη (Εβραίους 7:23-28).
8. Δεν άφησε διαδόχους τους Αποστόλους;
ΟΧΙ. Οι Απόστολοι δεν ήταν διάδοχοι του Χριστού στο αξίωμα της ιεροσύνης.
Ήταν αποσταλμένοι να κηρύξουν τον Λόγο Του. Ποτέ δεν ήταν ιερείς.
9. Σαν ιερέας ο Χριστός, τί θυσίες προσφέρει;
Πρόσφερε τον εαυτό Του θυσία στον σταυρό για μας μια φορά και έφερε τέλεια
λύτρωση με το αίμα Του. Τώρα δεν προσφέρει καμία θυσία. Μόνο μεσιτεύει στον Θεό για
τη σωτηρία μας (Εβραίους 9:11-12, 10:11-14).
10. Τί σημαίνουν τα λόγια του Χριστού, “αν τινών αφήτε, αφίεντε, αν τινών κρατήτε,
κεκράτηνται;”
Παρατηρούμε ότι ο Κύριος τα λόγια αυτά τα είπε σε τρεις περιπτώσεις:
α) Ματθαίος 16:19 – αποκλειστικά στον Απόστολο Πέτρο
β) Ματθαίος 18:17-18 - προς την εκκλησία, το σώμα των πιστών
γ) Ιωάννης 20:23 – στους δέκα μαθητές (πλην του Θωμά).
Τα λόγια αυτά δεν αφορούν μυστηριακή εξομολόγηση των πιστών σε ιερέα, αλλά
είναι η πειθαρχική εξουσία που έδωσε ο Χριστός στους Αποστόλους και στην Εκκλησία,
για να εμποδίσουν τη μόλυνση του καθαρού περιβάλλοντος των πιστών από ασυνείδητους
και αμετανόητους ανθρώπους. Ποτέ οι Απόστολοι δεν τα χρησιμοποίησαν σαν εξουσία να συγχωρούν τις αμαρτίες των πιστών με εξομολόγηση. Αντίθετα, προέτρεπαν
τους ανθρώπους να στραφούν στον Θεό για έλεος, εξομολόγηση και συγχώρεση.
Τα εφάρμοσαν όμως σαν πειθαρχική εξουσία.
Συμπέρασμα
Ιερείς υπήρχαν μόνο στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Χριστιανική Εκκλησία δεν πρέπει να υπάρχουν ιερείς και λειτουργοί της, επειδή τούτο είναι αντίθετο με το θέλημα του
Θεού και τον Λόγο Του. Η Εκκλησία ποιμαίνεται από πιστούς εργάτες και ονομάζονται
πρεσβύτεροι ποιμένες ή επίσκοποι. Ένας είναι ο διορισμένος από τον Θεό ιερέας
της Χριστιανικής Εκκλησίας και αυτός είναι μονάχα ο Ιησούς Χριστός.
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-2: Ο
ένας πρωτάθλημα, ο άλλος Ευρώπη

Ντίνος
Μέλλιος

Ένα μεγάλο αποτέλεσμα
πανηγύρισε στο Γεώργιος
Καραϊσκάκης ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν 2-1 του Ολυμπιακού
για την 8η αγωνιστική των
playoffs της Super League
Interwetten.

Ο Παναθηναϊκός έκανε ένα αποφασιστικό
βήμα για την Ευρώπη, καθώς μπορεί να
κλειδώσει το "εισιτήριο" στην επόμενη αγωνιστική κόντρα στον αδιάφορο ΠΑΣ Γιάννινα (14/5, 20:00). Οι πράσινοι είναι στην 3η
θέση με 58 πόντους. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός προσγειώθηκε μετά τις τρεις σερί
νίκες και έμεινε στους 79 πόντους.
Το τριφύλλι όχι μόνο έχει το πάνω για την
τρίτη θέση αλλά μπορεί να τερματίσει ακόμη
και στη δεύτερη.
Οι πράσινοι μείωσαν στους δύο βαθμούς
την απόσταση από τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες μάλιστα θα αναμετρηθούν την τελευταία
αγωνιστική των πλέι οφ.
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αήττητος στη διαδικασία των πλέι οφ. Ο Ολυμπιακός, που
έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα έμεινε
στους βαθμούς.
Οι φιλοξενούμενοι αιφνιδίασαν την ομάδα
του Πέδρο Μαρτίνς στο 10ο λεπτό όταν
και άνοιξαν το σκορ με ωραίο σουτ του

Παλάσιος. Ο Ολυμπιακός επιχείρησε να πιέσει από εκείνο το σημείο.
Στο 18’ ένα σουτ του Λόπες μπλοκαρίστηκε
όπως και ένα σουτ του Καμαρά λίγο αργότερα. Στο 23ο λεπτό ο Καρλίτος μπήκε αντί
του Ιωαννίδη που τραυματίστηκε.
Από εκείνο το σημείο οι Πειραιώτες ήταν
κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο, είχαν την
κατοχή απείλησε κυρίως με τον Λόπες αλλά
δεν κατάφερε να βρει κάποιο γκολ. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι έχασαν δύο ακόμη ευκαιρίες με
τον Ροντρίγκες και τον Ελ Αραμπί.
Όπως και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και στο
δεύτερο ο Παναθηναϊκός βγήκε γκολ νωρίς.
Στο 54’ οι φιλοξενούμενοι έκαναν το 0-2 με
τον Σένκενφελντ από εκτέλεση κόρνερ του
Αϊτόρ.
Στη συνέχεια το ματς διεκόπη για περίπου
πέντε λεπτά λόγω καπνογόνων. Στο 71’ οι
Πειραιώτες μείωσαν με τον Τικίνιο δημιουργώντας νέα δεδομένα στο ντέρμπι.
Από εκείνο το σημείο οι γηπεδούχοι πίεσαν
και έψαξαν το γκολ της ισοφάρισης. Το ματς
άνοιξε με τον Παναθηναϊκό να μη μπορεί
να κρατήσει μπάλα έχοντας έναν παθητικό
ρόλο.
Στο 90ο λεπτό ο Παπασταθόπουλος σούταρε αλλά ο Μπρινιόλι μπλόκαρε. Αυτή ήταν
και η τελευταία μεγάλη φάση του ματς.

“ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ;” Κάποιος διηγείται πως άφησε την αμαρτωλή
ζωή του και γύρισε στο Χριστό: Μια Κυριακή απόγευμα ήμουν σπίτι με
μια μικρή ανηψούλα μου. Ξαφνικά ήρθε, κάθισε στα γόνατα μου και με
παρακαλούσε: “Θείε, πες μου μια ιστορία για το Χριστό. Η μαμά μου
πάντα μου λέγει γι Αυτόν το απόγευμα.” Προσπάθησα να το αποφύγω.
Η ανηψούλα μου τότε με ρώτησε: “Δεν ξέρεις τίποτα για τον Ιησού;”
Συνέχεια σκεφτόμουν την ερώτηση της ανηψούλας μου. “Δεν ξέρεις
τίποτα για τον Χριστό; Αυτή η ερώτησή της έγινε η αρχή να μελετώ το
Ευαγγέλιο, μέσα στο οποίο βρήκα τη σωτηρία της αθάνατης ψυχής μου.
Υπάρχουν πράγματα που αν δεν τα γνωρίζουμε δε χάνουμε τίποτα. Το
πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν ανήκει σ΄αυτήν την κατηγορία. Δεν
είναι ο Ιησούς Χριστός μόνο για να τον γιορτάζουμε Χριστούγεννα και
Πάσχα. Ο Ιησούς Χριστός είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, είναι ο μόνος
που νίκησε τον θάνατο. Ο τάφος του Χριστού είναι άδειος! Έχουμε χαρά
μέσα στη καρδιά μας ότι τη στιγμή που το πνεύμα μας θα αφήσει το
χωματένιο σώμα μας, θα βρισκόμαστε κοντά στον Ουράνιο Πατέρα μας.
Το όνομα “Ιησούς”, σημαίνει “Σωτήρας”.
Αν έως τώρα δεν τον έχεις δεχτεί για σωτήρα σου, είναι ευκαιρία να τον
καλέσεις να έρθει να σε σώσει. Αν του το ζητήσεις με πίστη ο Χριστός θα
σε σώσει από την αιώνια κρίση. Μη το αφήνεις για αργότερα. Μη το
αναβάλλεις. Τώρα πάρε την απόφαση, τώρα!

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

Οι αλλαγές στο νέο Champions League
Με τροποποιήσεις, τις οποίες είχε ζητήσει η Ένωση των Ευρωπαϊκών Λιγκών, εγκρίθηκε από την Εκτελεστική
Επιτροπή της UEFA το σχέδιο για το
νέο Champions League, που θα τεθεί
σε ισχύ από την αγωνιστική περίοδο
2024-25. Οι σημαντικότερες απ΄ αυτές
είναι η μείωση του αριθμού των αγώνων στην Α΄ φάση, από δέκα που είχε
προταθεί σε οκτώ, και η αλλαγή των
κριτηρίων για τις δύο -από τις τέσσερις
συνολικά- έξτρα θέσεις.
Το νέο Champions League θα αποτελείται από 36 ομάδες, που δεν θα είναι χωρισμένες σε ομίλους. Κάθε σύλλογος που
συμμετέχει θα δίνει από οκτώ αγώνες. Από
τις τέσσερις επιπλέον θέσεις (σε σχέση με
τις 32 που είναι σήμερα), οι δύο θα πηγαίνουν στις χώρες με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία στα ευρωπαϊκά κύπελλα της
αμέσως προηγούμενης σεζόν.
Αν αυτό εφαρμοζόταν άμεσα, την επόμενη
χρονιά η Αγγλία θα εξασφάλιζε μία πέμπτη
θέση για το Champions League, ενώ ένα
επιπλέον εισιτήριο θα κέρδιζε η Ολλανδία.
Υπενθυμίζεται ότι, αρχικά, η πρόθεση της
UEFA ήταν να πηγαίνουν οι θέσεις αυτές

απευθείας στους συλλόγους με την υψηλότερη βαθμολογία της τελευταίας πενταετίας
στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μεταξύ αυτών που δεν θα είχαν εξασφαλίσει την πρόκριση μέσω του εγχώριου πρωταθλήματος.
Μία επιπλέον εγγυημένη θέση -τρίτη συνολικά- εξασφαλίζει η πέμπτη χώρα στην
κατάταξη της UEFA (τα τελευταία χρόνια
σταθερά πέμπτη είναι η Γαλλία), ενώ το
τελευταίο έξτρα εισιτήριο θα δίνεται μέσω
των προκριματικών από το «μονοπάτι» των
πρωταθλητών, εκεί δηλαδή όπου συμμετέχουν οι πρωταθλήτριες των χωρών που
δεν έχουν εγγυημένη θέση στο Champions
League, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

«Πέταξε» στα 8.28 ο Μίλτος
Τεντόγλου στη Λεμεσό
Χωρίς να πιεστεί και να καταβάλει ιδιαίτερη
προσπάθεια ο χρυσός Ολυμπιονίκης του
Τόκιο και Παγκόσμιος πρωταθλητής στο
μήκος πήρε την πρωτιά στο διεθνές μίτινγκ
στη Λεμεσό με ένα άλμα στα 8.28.
Ο Τεντόγλου στη πρώτη του παρουσία σε
διεθνές μίτινγκ στη θερινή περίοδο κέρδισε
εύκολα αλλά έδειξε λίγο απογοητευμένος
προφανώς επειδή περίμενε κάτι καλύτερο
από τον εαυτό του.
«Ο αγώνας μου δεν ήταν καλός έκανα στην
ουσία ένα μόνο άλμα. Ίσως να φταίει που
είμαι ακόμη στο βασικό κομμάτι της προετοιμασίας μου. Θα προτιμούσα να είχα
ολοκληρώσει με άλμα στα 8,10 μ. και να
είχα κάνει σωστές φόρες. Ευχαριστώ για
το χειροκρότημα είχα καιρό να αγωνιστώ
μπροστά σε τόσο κόσμο» είπε ο Μίλτος

Τεντόγλου.
Στο ίδιο μίτινγκ πρωτιές για τα ελληνικά
χρώματα πήραν επίσης ο Αντώνης Μέρλος
στο ύψος με 2,19, ο Χρήστος Κοτίτσας με
1.48.13 στα 800μ και η Ελένη Πόλακ με 4.20
στο επί κοντό. Η Χρύσα Αναγνωστοπούλου
πήρε τη δεύτερη θέση με 60.59 στη δισκοβολία και ο Κώστας Δουβαλίδης ήταν τέταρτος στα 110μ εμπόδια με 13.97.

Έκτες οι Νεάνιδες, έβδομοι
οι Έφηβοι στον κόσμο
Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Άρσης Βαρών
ολοκληρώθηκε με ιδανικό τρόπο και η ελληνική αποστολή τράβηξε τα βλέμματα.  Η
διοργάνωση που διεξήχθη στο Ηράκλειο
Κρήτης από 2 έως τις 10 Μαΐου ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, τόσο αγωνιστική, όσο και στα πλαίσια της φιλοξενίας.
Για πρώτη φορά μετά την χρυσή εποχή
της «dream team», η Ελλάδα κατέκτησε
κύπελλο στο ομαδικό. Η «γαλανόλευκη»
κατέκτησε την 6η θέση στις Νεάνιδες και
το κύπελλο παρέλαβε ο Ομοσπονδιακός
προπονητής, Χρήστος Τριφύλλης, μαζί με
τις αθλήτριες Έλενα Τζατζολάρη και Αθηνά
Παπουτσάκη.
Παράλληλα, εξαιρετική ήταν και η παρουσία
της ελληνικής αποστολής στους Έφηβους,
η οποία τερμάτισε στην 7η θέση, μένοντας

εκτός για λίγους βαθμούς.
Στους Εφήβους την πρωτιά κατέκτησε η
Τουρκία και ακολούθησαν Αρμενία, ΗΠΑ,
Ουκρανία, Αίγυπτος και Καζακστάν, ενώ
στις Νεάνιδες κυριάρχησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με τις Τουρκία,
Ινδία, Μεξικό, Ουκρανία και Ελλάδα να
ακολουθούν.
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ΑΕΚ – ΠΑΣ Γιάννινα 3-0: Ξέσπασε
και πάει για «τελικό»
Εύκολο έργο είχε η ΑΕΚ απέναντι
στον ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς επικράτησε 3-0, καθαρίζοντας από
το πρώτο ημίχρονο τον αγώνα με
τους Ηπειρώτες. Τα γκολ για την
ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου πέτυχαν οι Χατζισαφί στο 39',
Άμραμπατ από την άσπρη βούλα
στο 45+4' και ο Κριχόβιακ στο 59',
ο οποίος πέτυχε το πρώτο του γκολ
με τη φανέλα της Ένωσης. Έτσι η
ΑΕΚ πάει με καλή ψυχολογία στον
τελικό της "Ευρώπης", απέναντι
στον Άρη.
Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο,
η ΑΕΚ ήλεγχε πλήρως το παιχνίδι, τουλάχιστον μέχρι και το 3-0. Μετά το 60' ο ρυθμός
του παιχνιδιού έπεσε με τις δύο ομάδες να
δημιουργούν ελάχιστες ευκαιρίες, έχοντας
στρέψει την προσοχή τους στα επόμενα
παιχνίδια, με τους δύο προπονητές να δίνουν ανάσες στους παίκτες τους.
Η Ένωση άνοιξε το σκορ στο 39'. Ο Κριχόβιακ έκανε μια μπαλιά τρύπα στην περιοχή και ο Χατζισαφί από πολύ πλάγια θέση
νίκησε τον Λοντίγκιν υποδειγματικά, κάνοντας το 1-0.

Γκοφ – Σάκκαρη 0-2: Την «καθάρισε»
κι έφυγε για τα προημιτελικά η Μαρία
Να περάσει η επόμενη… Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια αν και δυσκολεύτηκε από την
Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ, κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της κερδίζοντας την με
2-0 σετ (6-4, 7-5 ) και να προκριθεί στον
επόμενο γύρο του Όπεν της Ρώμης.

Πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός
στο Ρέντη
Λίγα λεπτά μετά πέτυχε ένα ακόμα γκολ
από την άσπρη βούλα. Ο Κάργας έκανε
χέρι έπειτα από γύρισμα του Άμραμπατ
και ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση, αν και οι
συμπαίκτες του δεν ήταν σύμφωνοι με την
απόφασή του. Ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός έστειλε την μπάλα στα δεξιά, ο Λοντίγκιν έπεσε σωστά, αλλά δεν μπόρεσε να
απομακρύνει την μπάλα.
Τη νίκη των γηπεδούχων υπέγραψε ο Κριχόβιακ στο 59'. Ο Τσούμπερ έκανε μια βαθιά μπαλιά από τα αριστερά και ο Κριχόβιακ
από θέση τετ-α-τετ, νίκησε τον Γιούρι Λοντίγκιν με ψύχραιμο πλασέ.

Στα προημιτελικά με εμφατική
ανατροπή ο Τσιτσιπάς

Οι «πράσινες» αν και βρέθηκαν πίσω
στο σκορ νίκησαν τον Ολυμπιακό με 3-1
σετ, κατέκτησαν το νταμπλ και το πρώτο
τους πρωτάθλημα μετά το 2011.
Μετά το Κύπελλο ο Παναθηναϊκός κατέκτησε και το πρωτάθλημα, έπειτα από
το μακρινό 2011, σπάζοντας το σερί
των οχτώ συνεχόμενων τίτλων του Ολυμπιακού. Οι «πράσινες» που πέρασαν
πολλά, φτάνοντας στο σημείο να παίζουν στη Πρι Λιγκ λόγω οικονομικών
προβλημάτων, κατάφεραν να ανέβουν
ξανά στην κορυφή και έφτασαν τα 25 πρωταθλήματα και τα 6 νταμπλ.

Το πασίγνωστο οικονομικό περιοδικό
«Forbes» δημοσίευσε την λίστα με τους
δέκα πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές
του κόσμου, τοποθετώντας τον Γιάννης
Αντετοκούνμπο στη δέκατη θέση!

Μπορεί να δυσκολεύτηκε αλλά κατέβαλε τις αντιστάσεις του Ρώσου αντιπάλου του ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Πλέον,
το Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης περιμένει τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της
ημέρας, για να μάθει ποιον θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά. Αυτός θα

Ο «Greek Freak» έχει έσοδα ύψους 80.9
εκατομμυρίων δολαρίων, με τα 39.9 από
αυτά να προέρχονται από το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με τους Μπακς
και τα υπόλοιπα να αφορούν χορηγικές
συμφωνίες!

προκύψει από το ματς του Φιλίπ Κραΐνοβιτς
με τον Γιανίκ Σίνερ.

ΠΑΟΚ – Άρης: 0-1 Νέο πάρτι
των «κίτρινων» στην Τούμπα

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι με έσοδα 130 εκατ. δολάρια, ενώ
ακολουθούν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κριστιάνο
Ρονάλντο και Νεϊμάρ. Την δεκάδα συμπληρώνουν οι Στεφ Κάρι, Κέβιν Ντουράντ, Ρότζερ Φέντερερ, Κανέλο Άλβαρεζ και Τομ
Μπρέιντι.
Αναλυτικά η πρώτη δεκάδα στη λίστα του
«Forbes»:

ένα ακόμη ματς έμεινε στους 60 βαθμούς
και πλέον είναι ορατό το ενδεχόμενο να
χάσει και τη δεύτερη θέση ανάλογα με τα
αποτελέσματα των δύο τελευταίων αγωνιστικών των playoffs.
Το ματς κρίθηκε στο δεύτερο μέρος με το
γκολ που πέτυχε ο Καμαρά με πανέξυπνη
εκτέλεση στο 63' της αναμέτρησης και στο
οποίο δεν μπόρεσε να βρει απάντησει ο
ΠΑΟΚ στα λεπτά που απέμεναν.

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-3
Τα σετ: 25-23, 26-28, 21-25, 22-25

Δέκατος πιο ακριβοπληρωμένος
αθλητής του κόσμου ο Αντετοκούνμπο,
σύμφωνα με το «Forbes»!

Την πρόκριση στους «8» του Όπεν της
Ρώμης πήρε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικρατώντας με 2-1 σετ (6-4, 0-6,
3-6) του Κάρεν Κατσάνοφ.

Ο Άρης με τον Καμαρά να πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ επικράτησε για δεύτερη φορά φέτος
του ΠΑΟΚ με 1-0 μέσα στην Τούμπα και πήρε τρεις σημαντικούς
πόντους στην προσπάθεια που
κάνει για έξοδο στην Ευρώπη ενώ
την ίδια ώρα ο Δικέφαλος που δεν
μπόρεσε να νικήσει σε ένα ακόμη
ματς πλέον κινδυνεύει να χάσει και
τη δεύτερη θέση.
Ο Άρης έχει πάρει τον αέρα φέτος
του ΠΑΟΚ και κατάφερε να τον
κερδίσει για δεύτερο παιχνίδι φέτος στην Τούμπα, για τρίτο ματς
συνολικά με τον Καμαρά να πετυχαίνει ένα
πανέμορφο γκολ στη διάρκεια του δευτέρου μέρους και να παίρνει ένα σημαντικό
τρίποντο στη μάχη που δίνει για ένα Ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μετά απ' αυτή τη νίκη
τους οι "κιτρινόμαυροι" ανέβηκαν, έστω και
προσωρινά, στην τρίτη θέση καθώς έχουν
56 πόντους.
Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ που ήταν κακός σε

Η Σάκκαρη πήρε παράλληλα την άτυπη
ρεβάνς από την περσινή ήττα της από την
Γκοφ στο τουρνουά διατηρώντας ωστόσο
την υπέρ της παράδοση έχοντας 5 νίκες και
μία ήττα με την Αμερικανίδα.

1. Λιονέλ Μέσι (130 εκατ. δολάρια)
2. ΛεΜπρόν Τζέιμς (121.2 εκατ. δολάρια)
3. Κριστιάνο Ρονάλντο (115 εκατ. δολάρια)
4. Νεϊμάρ (95 εκατ. δολάρια)
5.Στεφ Κάρι (92.8 εκατ. δολάρια)
6.Κέβιν Ντουράντ (92.1 εκατ. δολάρια)
7.Ρότζερ Φέντερερ (90.7 εκατ. δολάρια)
8.Κανέλο Άλβαρεζ (90 εκατ. δολάρια)
9.Τομ Μπρέιντι 83.9 εκατ. δολάρια)
10.Γιάννης Αντετοκούνμπο (80.9 εκατ.
δολάρια)
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The Magic Flute – Review of Canadian Opera Company’s 2022 Production
When Papageno, the naïve
and loveable bird catcher, sees
the pretty Papagena who is to
become his wife, he exclaims
a loud and gleeful WOW. That
James
is what tenor Gordon Bintner
Karas
does in the current production
of The Magic Flute presented
by the Canadian Opera Company at the
Four Seasons Centre in Toronto.
WOW is the most precise and laudable
review one can give to a performance. There
is a problem with using that word as the
definitive and only description. No, not for
the performers but for the critics who would
join the unemployment line and the papers
that may have to deal with blank pages.
Fortunately for reviewers and unfortunately
for performers, WOW is rarely used as a
definitive judgment of a production. Alas, the
same applies to this production of Mozart’s
sixteenth opera. It has some virtues but for
some reason it simple fails to grab us.
This is a revival of the COC’s 2011
production of The Magic Flute which was
originally directed by Diane Paulus. The
same production was staged in 2017 and is
currently revived by Anna Theodosakis.
Paulus presents the opera as a play-withina-play. In a program note she states that
“The entire play-within-a-play is presented
in the open space of a nobleman’s garden,
itself a place of enchantment and symbolic

power during this historical period.”
The story is enacted in an elaborate
labyrinth of hedges on the grounds
of the estate. It is a good idea and a
fine place to enact a fairy tale.
Set and costume designer Myung
Hee Cho handles numerous
scene changes from gardens, to
mountains, to groves, to Temple of
Wisdom astutely and economically
with lighting changes and moveable
hedges.
I should declare my view of the
opera. It was first produced in 1791
in the Theatre auf der Wieden,
outside of Vienna and its censors. The
libretto was by Emanuel Schikaneder, a man
of the popular theatre. He was interested
in making money and not producing high
art. The Magic Flute is a Singspiel, a play
with songs or simply a popular musical. It
may have some of Mozart’s best music
and contains some highfalutin ideas about
wisdom, goodness, bravery and some
other virtues practiced by Masons. That
sounds heavy-handed but it is not because
the music and beautiful songs do not allow
it to become anything but wonderful and
there is hilarious comedy to carry you to the
triumphal end.
Diane Paulus’s production does not fully
succeed as such. When Papageno yells
WOW at the sight of Papagena he gets a big

laugh but Paulus does not take advantage
of the many opportunities for comedy in
the opera. Papageno’s attempt at suicide,
should have the audience roaring with
laughter. Here it produced a little more than
polite enjoyment. No fault of Bintner who
needed better direction to be hilarious.
The quality of the singing had some inevitable
variations but it was overall very sound.
Caroline Wettergreen gets high marks for
surviving the tortuous Aria of the Queen
of the Night. Yes, that’s the one that has a
two-octave range and she expels those high
Fs as if they were poisoned arrows. But go
past that and look at her daughter Pamina’s
reactions as the Queen demands that she
kill her father and, far worse, the vile and
malevolent curses that she spouts if she
fails to do so. Wettergreen deserves to be
judged with the power of her performance
and not just the high notes. She is brilliant
overall.

She contrasts beautifully with her
estranged husband Sarastro sung by
bass David Leigh.
Dressed in gold, he is the epitome of
wisdom and rectitude. He sings “O
Isis und Osiris” and “In diesen heil’gen
Hallen” with steady resonance and
sonority and we enjoy every note of
them.
Our hero Tamino was in the hands
and vocal chords of tenor Ilker
Arcayűrek while the heroine Pamina
is assigned Anna-Sophie Neher.
They both have lovely voices and
we share in their “suffering” as they
are sorely tried as they progress through
the hardships on their way to the Temple of
Wisdom which I translate to be as a happy
marriage and a happy life.
The COC Orchestra and Chorus shone
under the baton of Patrick Lange.
The problem was that on the day I saw it,
the performance seemed to be weighed
down and did not engage the audience.
The curtain calls’ reactions ranged from
polite to positive was with some nuggets of
enthusiasm.
As I said, Papageno’s WOW got one of the
biggest laughs. How I wish I could have
reviewed the entire production with that one
word.
The Magic Flute by W. A. Mozart (music)
and Emanuel Schikaneder (libretto) is being
performed seven times from May 6 to 21,
2022 at the Four Seasons Centre, 145
Queen St. West Toronto. www.coc.ca

Eικονική περιήγηση 3D με tablets
στην Αρχαία Ολυμπία του 2ου αι. π.Χ
Με ένα mini ipad και την έμπειρη
καθοδήγηση των Μουσειοπαιδαγωγών του Κέντρου Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος», οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να
περιηγηθούν εικονικά στον χώρο
της Αρχαίας Ολυμπίας, να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν τα σημαντικότερα μνημεία και ιερά κτήριά
της.
Το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός
Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος
Ελληνισμού, θα συμμετάσχει στη
Διεθνή Ημέρα Μουσείων την Τετάρτη 18
Μαΐου 2022 με μία πρωτότυπη εκπαιδευτική δράση για ενήλικες και παιδιά ηλικίας
από 8 ετών και άνω.
Με ένα mini ipad και την έμπειρη καθοδήγηση των Μουσειοπαιδαγωγών του Κέντρου
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν εικονικά στον χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, να εξερευνήσουν και να γνωρίσουν
τα σημαντικότερα μνημεία και ιερά κτήριά
της. Μέσα από την εικονική περιήγηση, την
παρατήρηση και τη συλλογή πληροφοριών
με τη μορφή ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν την ιστορία του ιερού, καθώς επισκέπτονται δημόσια κτήρια,
όπως το Γυμνάσιο, Ναούς, το Στάδιο, αλλά
και αφιερώματα των πόλεων, αγάλματα
κ.ά..
Το θέμα του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2022 είναι «Η Δύναμη των

Μουσείων». Ο φετινός εορτασμός επικεντρώνεται στη δυναμική συμβολή των μουσείων σε τρία επίκαιρα ζητήματα:

Βιωσιμότητα

Καινοτομία
νέες
τεχνολογίες
- πvροσβασιμότητα
Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής
μέσω της εκπαίδευσης
Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, είναι ο
πρώτος φορέας εικονικής πραγματικότητας
στην Ελλάδα, με μακρά ερευνητική διαδρομή στον τομέα της ψηφιοποίησης, χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, τόσο ως
εκπαιδευτικό-ψυχαγωγικό εργαλείο, όσο
και ως όργανο ιστορικής έρευνας, προσομοίωσης και ανακατασκευής. v
Ώρες διεξαγωγής δράσης:
11:00 / 13:00 / 15:00
Διάρκεια: 40' λεπτά
Είναι απαραίτητη η έγκαιρη τηλεφωνική
κράτηση στο τηλ. 212 254 0000.
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Δώδεκα ερωτήσεις και απαντήσεις για το νομοσχέδιο "Γιατρός για όλους"
Ενημέρωση για το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα με 12 ερωτήσεις - απαντήσεις
για τις αλλαγές που φέρνει στην καθημερινότητα του πολίτη το σχέδιο Νόμου του
Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Γιατρός για
όλους, Ισότιμη και Ποιοτική Πρόσβαση στις
Υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις»,
κάνει το υπ. Υγείας με ανακοίνωση του. Ν/σ
"Γιατρός για όλους": Προσθήκες και βελτιώσεις κατέθεσε ο υπ. Υγείας - Παρουσίασε
και τις βασικές διατάξεις των τροπολογιών
του
• 1. Τι αλλάζει με τον προσωπικό γιατρό; Ν/σ Γιατρός για όλους: Τέσσερις
τροπολογίες από τον ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις και
το διορισμό εκπαιδευτικών
Η απουσία, σήμερα, προσωπικών γιατρών οδηγεί τους πολίτες στα νοσοκομεία
για απλά ή περίπλοκα προβλήματα υγείας,
γεγονός που προκαλεί δυσλειτουργία στο
σύστημα και ταλαιπωρία για τους ίδιους. Ο
προσωπικός γιατρός θα είναι πλέον εκείνος
στον οποίο θα απευθύνονται οι πολίτες και
δωρεάν θα συνταγογραφούν φάρμακα, θα
παίρνουν οδηγίες, και σε επίπεδο πρόληψης, παραπεμπτικό για εξετάσεις ή για νοσηλεία όταν υπάρχει ανάγκη. Όλες οι υπηρεσίες θα είναι δωρεάν για τους πολίτες.
• 2. Ποιοι μπορεί να είναι προσωπικοί
γιατροί;
Ο προσωπικός γιατρός μπορεί να είναι α)
γιατρός Κέντρου Υγείας, Τοπικής Μονάδας
Υγείας (Το.Μ.Υ.) ή άλλης δημόσιας δομής
ΠΦΥ, β) οικογενειακός γιατρός που παρέχει
ήδη τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας όπως
προβλέπει ο νόμος 4461/2017, γ) γιατρός
συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς και
ιδιώτης γιατρός. Θα είναι γενικοί γιατροί ή
παθολόγοι αλλά δεν αποκλείονται γιατροί
άλλων ειδικοτήτων που παρακολουθούν
χρονίως πάσχοντες.
• 3. Ποια θα είναι η διαδικασία επιλογής του προσωπικού γιατρού;
Μόλις δημιουργηθεί το δίκτυο των γιατρών
οι πολίτες θα επιλέγουν ελεύθερα, ανάμεσα στους γιατρούς που θα συμμετέχουν ως
προσωπικοί ιατροί. Η επιλογή θα γίνεται
χωρίς γεωγραφικό περιορισμό. Ο τρόπος

εγγραφής θα αποσαφηνιστεί με υπουργική απόφαση αμέσως μετά την ψήφιση του
νομοσχεδίου. Η εγγραφή θα γίνεται μέσω
εύχρηστης πλατφόρμας και οι πολίτες θα
μπορούν να εγγράφονται και μόνοι τους.
Οι εγγραφές για τους ανηλίκους θα ξεκινήσει σε μεταγενέστερο στάδιο. Μέχρι τότε οι
ανάγκες των βρεφών, παιδιών και εφήβων
θα καλύπτονται δωρεάν από τους διαθέσιμους παιδιάτρους των δημόσιων δομών
ΠΦΥ και των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ και με δαπάνη των γονέων από τους
ιδιώτες παιδιάτρους.
• 4. Στους ειδικούς γιατρούς θα είναι
δωρεάν η πρόσβαση στον προσωπικό γιατρό;
Με το νέο σύστημα προβλέπεται ότι ως
προσωπικοί γιατροί ορίζονται και γιατροί
άλλων ειδικοτήτων για τον ενήλικο πληθυσμό, ιδίως όταν η ειδικότητα συνδέεται με
παρακολούθηση πολιτών που πάσχουν
από χρόνιες ασθένειες. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί οι προσωπικοί γιατροί να είναι και ιδιώτες ειδικοί γιατροί, πχ ένας καρδιοπαθής μπορεί να επιλέξει ως προσωπικό
γιατρό τον καρδιολόγο του, ένας ασθενής με
χρόνιο αναπνευστικό νόσημα τον πνευμονολόγο του κοκ. Σε κάθε περίπτωση, όταν
πρόκειται για ειδικούς γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ η πρόσβαση θα είναι
δωρεάν.
• 5. Είναι υποχρεωτική η εγγραφή
στον προσωπικό γιατρό;
Στόχος του υπουργείου Υγείας είναι μέσω
του προσωπικού γιατρού να προωθηθεί η
αλλαγή κουλτούρας σε θέματα υγείας και οι
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πολίτες να αναπτύξουν σχέση εμπιστοσύνης με τον γιατρό τους ανάλογη με εκείνη
που διατηρούν συνήθως ως γονείς με τους
παιδίατρους των παιδιών τους. Συνεπώς
δεν γίνεται λόγος για υποχρεωτικότητα εγγραφής. Ωστόσο, διαμορφώνεται ένα πλαίσιο κινήτρων για τους πολίτες ώστε να επιλέγουν την εγγραφή.
• 6. Στις περιοχές που ενδεχομένως
δεν υπάρχουν γιατροί, πού θα εγγράφονται οι πολίτες;
Αν σε κάποια περιοχή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γιατροί, θα μπορούν να επιλέγουν
γιατρό από άλλη περιοχή και να τον συμβουλεύονται με τα μέσα της σύγχρονης
τεχνολογίας.
• 7. Πώς θα εξασφαλιστεί η συμμετοχή
των γιατρών;
Θα δοθεί κίνητρο οικονομικό στους γιατρούς
ώστε να συμμετάσχουν στο δίκτυο των προσωπικών γιατρών και να αναλάβουν πληθυσμό αναφοράς. Όσοι γιατροί δεχθούν τον
μέγιστο αριθμό εγγεγραμμένων πολιτών
(2.000) θα λάβουν αμοιβή κατ άτομο. Όσο
περισσότερους ασθενείς γράφει ο γιατρός
τόσο περισσότερα χρήματα θα παίρνει. Οι
γιατροί των Κέντρων Υγείας ή των ΤΟΜΥ θα
λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή.
• 8. Τι προσδοκά ο πολίτης από τις
ρυθμίσεις του ΕΟΠΥΥ σε σχέση με
τα κριτήρια ποιότητας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης;
Η εισαγωγή Κριτηρίων Ποιότητας διασφαλίζει καλύτερες υπηρεσίες για τους πολίτες. Ταυτόχρονα όλοι οι Πάροχοι Υγείας
θα έχουν κίνητρο ώστε να βελτιώσουν την
ποιότητα υπηρεσιών και να αμείβονται καλύτερα από τον ΕΟΠΥΥ. Σε σχέση με την
Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών πάλι θα
έχει όφελος ο πολίτης γιατί η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης θα εξασφαλίζει καλύτερες
τιμές για τον ΕΟΠΥΥ και επομένως χαμηλότερο κόστος συμμετοχής για τους ασθενείς.
• 9. Τι σημαίνει για τον ασθενή η τροποποίηση και η βελτίωση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλιστικής
Δαπάνης;
Η εφαρμογή για τη δημιουργία Ηλεκτρονικού
Φακέλου Δαπανών Ασφαλισμένου δικαιούχου είναι σημαντική γιατί δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο στον ΕΟΠΥΥ να έχει
άμεση πρόσβαση στις δαπάνες που τον
αφορούν. Έτσι περιορίζονται οι δυνατότητες
παράτυπων χρεώσεων αλλά και ο ασθενής
έχει πλήρη εικόνα των υπηρεσιών που λαμβάνει και του κόστους τους. Να σημειωθεί
ότι υπάρχει δυνατότητα αμφισβήτησης από
τον ασφαλισμένο σε περίπτωση που δεν
έχουν πραγματοποιηθεί ή έχουν υπερκοστολογηθεί, των εξετάσεων που αναγράφονται στον φάκελο του ασφαλισμένου.
• 10. Ποια η σημασία για την επιτήρηση και τον έλεγχο των λοιμώξεων

στις Δημόσιες Μονάδες Παροχής
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας;
Όλοι γνωρίζουμε ότι η Χώρα μας καταγράφει χαμηλές επιδόσεις στον τομέα των
λοιμώξεων εντός μονάδων υγείας. Με την
έννοια αυτή είναι πολύ σημαντική η θεσμοθετημένη επιτήρηση και ο έλεγχος των
λοιμώξεων στις Δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ορίζονται οι
υπεύθυνοι επιτήρησης λοιμώξεων και οι
μονάδες ΠΦΥ συνδέονται με Νοσοκομεία
Αναφοράς για την υποστήριξη των μέτρων
επιτήρησης λοιμώξεων. Πρόκειται για μέτρο
Δημόσιας Υγείας πολύ σημαντικό που μειώνει τα περιστατικά λοιμώξεων και δίνει μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες
ειδικά κατά τη διάρκεια της επιδημίας όπου
παρατηρείται μεγάλη έξαρση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων καθότι ένα σημαντικό
ποσοστό θανάτων, όπως έχει τονιστεί από
λοιμωξιολόγους, στους νοσηλευόμενους
με Covid-19 οφείλεται στα πολυανθεκτικά
μικρόβια, από τα οποία μολύνθηκαν. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αναμένεται
ραγδαία αύξηση των ενδονοσοκομειακών
λοιμώξεων και σύμφωνα με την Επιτροπή
Λοιμώξεων του Συστήματος Υγείας της Βρετανίας προβλέπεται ότι το 2050 η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως θα είναι οι λοιμώξεις που προκαλούν τα ανθεκτικά μικρόβια.
• 11. Τι θα ωφεληθούν οι ασθενείς από
την θεσμοθέτηση της ανάπτυξης και
οργάνωσης της κατ' οίκον νοσηλείας και φροντίδας υγείας σε μονάδες υγείας του Εθνικού Συστήματος
Υγείας;
Η νοσηλευτική φροντίδα του ασθενούς στο
σπίτι είναι ένα θέμα που αφορά έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό ηλικιωμένων ανθρώπων και ανθρώπων με χρόνιες αλλά
και οξείες παθήσεις. Οι ασθενείς μπορούν
να αποφεύγουν τις άσκοπες και δαπανηρές εισαγωγές στα νοσοκομεία ή τη μεγάλη
αναμονή λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας
υγειονομικού προσωπικού, στα εξωτερικά
ιατρεία προκειμένου να εξεταστούν. Πολύ
σημαντικό είναι ότι αποτρέπει τη μεγάλη
παραμονή τους στο νοσοκομείο (ιδρυματοποίηση), αποφεύγοντας έτσι τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, που αποτελούν ένα
ακόμη συχνό πρόβλημα και τα τελευταία
χρόνια βρίσκονται σε έξαρση. Η Κατ'οίκον
Νοσηλεία και φροντίδα υγείας αναπτύσσεται και οργανώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών παρέχοντας σε αυτούς
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας. Τέλος,
απαλλάσσει από το βάρος φροντίδας των
ασθενών αυτών το οικογενειακό περιβάλλον. Επίσης αποδεσμεύει ένα μεγάλο αριθμό κλινών από τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ οι
οποίες μπορούν να διατεθούν σε ανθρώπους που έχουν άμεση ανάγκη νοσηλείας.
• 12. Τι σημαίνει η θεσμοθέτηση της
Εθνικής Επιτροπής Στοματικής
Υγείας;
Το νέο αυτό όργανο για θέματα στοματικής
υγείας εισηγείται την Εθνική Στρατηγική για
τη Στοματική Υγεία, γνωμοδοτεί για την εκπαίδευση της ειδικότητας και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση οδοντιάτρων. Η στοματική
υγεία ως αναπόσπαστο τμήμα της δημόσιας υγείας οφείλει να τεθεί σε υψηλή προτεραιότητα και αυτό επιβάλλουν οι ισχνοί δείκτες της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού
πληθυσμού. Είναι ένα πρώτο σημαντικό
βήμα από τα πολλά που πρέπει να γίνουν
για τη βελτίωση της Στοματικής Υγείας στη
Χώρα μας.
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Ο ΙΗΣΟΥΣ Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
(Προς Εβραίους, κεφ. 6:13-20)

Η ΑΓΚΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
Εμείς που πιστεύομε στον Χριστό έχομε την
ελπίδα, ότι θα είμαστε συγκληρονόμοι Του
της ουράνιας Βασιλείας. Την αμετάθετον και
αναλλοίωτoν αυτήν απόφαση του Θεού, ο
Ίδιος την εγγυήθηκε με όρκο. Είναι αδύνατον
ο Θεός ν’ αποδειχθεί ψεύστης. Για τον λόγο
αυτόν εμείς οι πιστοί αγαλλόμεθα, επειδή κατέχομε αυτή την άγκυρα της ελπίδος. «...ην οι
πιστοί άγκυραν ελπίδος κατέχοντες αγαλλόμεθα», λέγει ένα αναστάσιμο τροπάριο.
Τέτοια είναι η ελπίδα. Άγκυρα! «ασφαλής και
βεβαία». Άγκυρα που σώζει. Άγκυρα που δίνει το αίσθημα της σιγουριάς.
Η ελπίδα είναι έντονη γλυκιά προσδοκία της
θείας προστασίας. Είναι απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Είναι η αισιοδοξία
για το μέλλον κι ο πόθος για την εκπλήρωση κάποιων ωραίων και ευγενικών ονείρων.
Πάνω απ’ όλα είναι η προσμονή μιας άλλης
πανευφρόσυνης και μακάριας ζωής με απερίγραπτα αγαθά, «α οφθαλμός ουκ είδε και
ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου
ουκ ανέβη». Ζούμε «διά την ελπίδα την αποκειμένην ημίν εν τοις ουρανοίς», όπως λέγει
ο Παύλος. Τέτοια ελπίδα γεμίζει μ’ ανείπωτη
χαρά τη καρδιά του ανθρώπου. Δίνει φτερά
στον κάθε πιστό χριστιανό και δύναμη στον
πνευματικό του αγώνα. Μεταγγίζει θάρρος
στις δοκιμασίες και βάλσαμο παρηγοριάς
στον πόνο και τη θλίψη. Σηκώνει τον αμαρτωλό από την πτώση του και του δείχνει τον
δρόμο της μετάνοιας και της επιστροφής. Αν
η ελπίδα δεν φώλιαζε στου ασώτου νέου την
καρδιά, ποτέ δεν θα γύριζε στο πατρικό του
σπίτι για να ξανάβρει τη χαμένη χαρά. Δεν θα
‘λεγε το ηρωικό: «αναστάς πορεύσομαι προς
τον πατέρα μου». Δεν θα πετύχαινε την αποκατάστασή του. Ούτε η αμαρτωλή γυναίκα θα
‘ρχόταν στο σπίτι του Σίμωνα του λεπρού για
να σκύψει σε βαθειά ταπείνωση να πλύνει με
τα δάκρυά της τ’ άχραντα πόδια του Κυρίου.

Ούτε κι ο ληστής θα στερνοζητούσε την άφεση των αμαρτιών του.
Η ελπίδα βαδίζει χέρι-χέρι με την πίστη. Ούτε
η πίστη μπορεί να ζήσει δίχως ελπίδα, αλλά
ούτε η ελπίδα δίχως πίστη. Αν η ελπίδα είναι η άγκυρα του καραβιού, η πίστη είναι το
σχοινί που κρατάει την άγκυρα. Ο χριστιανός πιστεύει στην ύπαρξη και την αγάπη
του Θεού, αλλά κι ελπίζει με θετικότητα στις
υποσχέσεις και την προστασία του Θεού. Η
ελπίδα κατευθύνεται και τροφοδοτείται από
την πίστη, όπως το δένδρο ποτίζεται από το
νερό. «Ο Αβραάμ σε μακροθυμήσεις επέτυχε
της επαγγελίας», λέγει ο απ. Παύλος (Εβρ.
6:15). Επερίμενε με υπομονή χρόνια πολλά,
ως ότου επέτυχε εκείνο που το είχε υποσχεθεί ο Θεός, δηλαδή απόγονο από τη Σάρρα.
Με την ηρωική πολυχρόνια προσμονή του,
πήρε το θεοδώρητο βραβείο.
Ο πιστός του Θεού άνθρωπος, ελπίζει πάντοτε. Ελπίζει με σταθερότητα. Και στις ώρες
της γαλήνης και στις ώρες του πόνου και της
οδύνης. Όταν η ευλογία τ’ ουρανού του χαμογελά, κι όταν οι θύελες ξεσπούν ορμητικές.
Όταν έχει άφθονα τα υλικά αγαθά, κι όταν η
φτώχεια κι η πείνα τον συγκλονίζει. Όταν είναι ρωμαλέος και υγιής κι όταν η αρρώστια
τον βαριοκτυπά και τον ρίχνει στο κρεβάτι.
Όταν οι άλλοι τον επαινούν, κι όταν τον κατηγορούν. Όταν φίλοι τον περιβάλλουν, κι όταν
εχθροί τον πολεμούν κι ορκίζονται τον αφανισμό του. Πάντοτε ελπίζει. Και στην ευτυχία
του και στην δυστυχία του. «Και στις φουρτούνες που θά ‘ρθουν και στα καλά τα χρόνια». Νοιώθει πολύ ασφαλισμένος κάτω από
την προστασία της αγάπης του Θεού, όπως
τα κλωσσόπουλα κάτω από τις προστατευτικές φτερούγες της κλώσσας. Ο Θεός λέγει
στο πιστό του παιδί. «Ότι επ’ εμέ ήλπισε, και
ρύσομαι αυτόν, σκεπάσω αυτόν, ότι έγνω το
όνομά μου... εξελούμαι αυτόν». Γι’ αυτό και

Προκαλεί και πάλι ο Ερντογάν,
στα νέα διαβατήρια και η
Αγία Σοφία ως Τζαμί

Σε μια νέα ακραία πρόκληση προχωράει η
Τουρκία, όπου σύμφωνα με τα μέσα της χώρας και το διάγγελμα Ερντογάν, στις σελίδες
του νέου τουρκικού διαβατηρίου αναμένεται
να προστεθεί και η Αγία Σοφία ως τζαμί.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε διάγγελμα
του στον τουρκικό λαό ο Πρόεδρος Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, η Αγία Σοφία θα προστεθεί
στα τουρκικά διαβατήρια ως τζαμί.
Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, από τον
ερχόμενο Αύγουστο θα κυκλοφορήσουν τα
νέα διαβατήρια για τους Τούρκους πολίτες.
Σε αυτά θα υπάρχει και η Αγία Σοφία ενώ στις
πρώτες σελίδες του θα υπάρχει το Τοπ Καπί,
το ανάκτορο που βρίσκεται πάνω σε λόφο
του Βοσπόρου και αποτέλεσε την οικεία των
μωαμεθανών σουλτάνων επί Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας.

Τι είπε ο Ερντογάν:
«Δημιουργήσαμε την υποδομή για την παραγωγή των τουρκικών διαβατηρίων. Ο εφοδιασμός τους είναι δύσκολος εξαιτίας της κρίσης που υπάρχει με τα τσιπ. Το διαβατήριό
μας είναι ένα από τα πιο ασφαλή διαβατήρια
στον κόσμο.
Η δουλειά από τους ειδικούς είναι πολύ καλή
και είμαστε σε καλό δρόμο.
Οι σελίδες του θα περιλαμβάνουν το παλάτι
Τοπ Καπί στην αρχή των σελίδων και θα τελειώνουν με το πρώτο κτήριο του κοινοβουλίου. Ακριβώς στο κέντρο του διαβατηρίου θα
είναι το τζαμί της Αγίας Σοφίας.
Ελπίζουμε ότι το νέο μας διαβατήριο, το
οποίο θα εκδοθεί στους πολίτες μας από τον
Αύγουστο, θα είναι επωφελές για τη χώρα
μας και το έθνος μας».

«Θεός της ελπίδος» ονομάζεται ο Κύριος
από τον Απ. Παύλο.
Είναι δώρο από τα πιο μεγάλα, η ελπίδα.
Δώρο τ’ ουρανού. Δώρο του Αγ. Πνεύματος. Είναι κατάσταση που θυμίζει παράδεισο. Ούτε πλάνη είναι, ούτε αυταπάτη, ούτε
ψευδαίσθηση, ούτε σχήμα λόγου. Η ελπίδα
είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. Δεν ξέρει ν’ απατά και να ντροπιάζει! «Η ελπίς ου
καταισχύνει». Αλοίμονο αν η ελπίδα ήταν μία
χίμαιρα κι ένα ψέμα! Κόλαση θά ‘τανε η ζωή
μας κι ένα παραμύθι οι ιδέες μας. Μεγάλη
λοιπόν αρετή η ελπίδα, αρκεί να μη την μολύνει ο άνθρωπος. Αρκεί να μη την δηλητηριάζει με την αδικία, τη φιλαργυρία, τη δόξα,
την ιδιοτέλεια.
Είναι κάποιες ελπίδες μάταιες – παγίδες! Θέλοντας να μας προφυλάξει ο ψαλμωδός από
μια τέτοια ελπίδα, παγίδα λέγει: «Μη ελπίζετε
επ’ αδικίαν και επί αρπάγματα μη επιποθείτε» (Ψαλμ. 61:11).
Πρέπει όμως να προσέξουμε κι από μία άλλη
πολύ επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να
δολοφονήσει τη ψυχή μας. Κι αυτή η κατάσταση –δυναμίτιδα, είναι η απελπισία. Την
έχει ο διάβολος σαν το ισχυρότερό του όπλο.
Μ’ αυτήν αγωνίζεται ν’ απομακρύνει τους
ανθρώπους από τη μετάνοια και την αιώνια
σωτηρία. Όχι όμως! Ποτέ! Όσο κι αν αμαρτήσαμε, όσο κι αν πονέσαμε, όσο κι αν τα
δεινά μας έχουν συγκλονίσει την ελπίδα ας
μη σβήσουμε από την καρδιά μας. Υπάρχει

Θεός! Υπάρχει σωτηρία! Υπάρχει καταφύγιο,
η Εκκλησία του Χριστού! «Ευλογημένος ο άνθρωπος ος πέποιθεν επί τω Κυρίω και έσται
Κύριος ελπίς αυτού (Ιερ. ΙΖ:7). Όπως σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος, «τη ελπίδι των αποκειμένων αγαθών αλύπως του βίου τα άλγη
να υποφέρομεν». Εκείνος που ελπίζει στα
υποσχόμενα αγαθά του Κυρίου χωρίς λύπη
θα ξεπερνά τους πόνους και τα βάσανα του
βίου. Επίσης ο Μέγας Βασίλειος λέγει: Αυτός
που έδιωξε μέσα από την ψυχή του κάθε ελπίδα για τον κόσμο και τα κοσμικά πράγματα
και έχει μοναδική του ελπίδα τον Θεό, είναι
πραγματικά μακάριος, ευτυχισμένος. Διότι
όπως είναι καταραμένος αυτός που ελπίζει
σε άνθρωπο (Ιερ. 17:5), Έτσι είναι ευλογημένος αυτός που στηρίζεται στον Κύριο...
Η ελπίδα στο Θεό πρέπει να είναι ακλόνητη,
δεν επιδέχεται αμφιταλάντευση, ενδοιασμό!
Και ο Κύριος δεν προσφέρει ολόκληρη τη βοήθειά Του, σ’ αυτόν που άλλοτε μεν ελπίζει
στα χρήματα και στην ανθρώπινη δόξα και
την κοσμική δύναμη και άλλοτε προβάλλει
σαν ελπίδα του τον ίδιο τον εαυτό του. Ο άνθρωπος πρέπει πραγματικά να επαναπαύεται στην βοήθεια του Θεού».
Και να επαναπαύεται βέβαια, διότι ο Χριστός
μας αψευδώς μας είπε ότι θα είναι μαζί μας
μέχρι «τερμάτων αιώνος». Γι’ αυτό εμείς οι
πιστοί χαιρόμαστε, διότι κατέχομε αυτή την
υπόσχεσή Του σαν άγκυρα ελπίδος.

Οικουμενικό Πατριαρχείο:
Αναγνωρίζει τη σχισματική
εκκλησία των Σκοπίων
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο δέχεται
σε ευχαριστιακή κοινωνία τη μέχρι
σήμερα σχισματική Εκκλησία των
Σκοπίων, ανακοίνωσε σήμερα η
Αγία και Ιερά Σύνοδος κατόπιν συνεδρίας της.
Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι αφού
αξιολόγησε την υποβληθείσα προσφυγή και τις αλλεπάλληλες εκκλήσεις του γειτονικού κράτους,
αποφάσισε ότι «Δέχεται εις ευχαριστιακήν κοινωνίαν την Ιεραρχίαν,
τον κλήρον και τον λαόν της υπό τον
Αρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Εκκλησίας ταύτης, θεραπεύουσα την πληγήν του
σχίσματος, και επιχέουσα εις το τραύμα των
εκεί σε αδελφών ημών Ορθοδόξων "έλαιον
και οίνον". Προς τούτο εκδίδεται και η σχετική
Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις».
Όσον αφορά τη ρύθμιση των διοικητικών θεμάτων μεταξύ αυτής της Εκκλησίας και του
Πατριαρχείου Σερβίας, τα επαφίει στο Πατριαρχείο Σερβίας.
Εξάλλου, αναγνωρίζει και αποδέχεται την
ονομασία «Αχρίδος» και αποκλείει τον όρο
«Μακεδονική», όπως ανακοίνωσε.
Αναλυτικότερα, το ανακοινωθέν που εξεδόθη
επ' αυτού έχει ως εξής:
«Η Αγία και Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα σήμερον, Δευτέραν, 9ην Μαΐου 2022, υπό την
προεδρίαν της Α.Θ.Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, συνεζήτησε διεξοδικώς το εκκλησιαστικόν θέμα
τών Σκοπίων, και, αξιολογήσασα εις τελικήν
φάσιν την υποβληθείσαν τη Μητρί Εκκλησία
έκκλητον προσφυγήν της εκεί σε Εκκλησίας,
ως και τας αλλεπαλλήλους εκκλήσεις της Πολιτείας της Βορείου Μακεδονίας, απεφάσισε
τα εξής:
1) Δέχεται εις ευχαριστιακήν κοινωνίαν την
Ιεραρχίαν, τον κλήρον και τον λαόν της υπό
τον Αρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Εκκλησίας

ταύτης, θεραπεύουσα την πληγήν του σχίσματος, και επιχέουσα εις το τραύμα των εκεί
σε αδελφών ημών Ορθοδόξων "έλαιον και
οίνον". Προς τούτο εκδίδεται και η σχετική
Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις.
2) Επαφίησιν εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν
της Σερβίας την ρύθμισιν των μεταξύ αυτής
και της εν Βορείω Μακεδονία Εκκλησίας διοικητικών θεμάτων, εν τω πλαισίω ασφαλώς
της ιεροκανονικής τάξεως και εκκλησιαστικής παραδόσεως.
3) Αναγνωρίζει ως όνομα της Εκκλησίας ταύτης το "Αχρίδος" (νοουμένης της περιοχής
της δικαιοδοσίας αυτής μόνον εντός των ορίων της επικρατείας του κράτους της Βορείου
Μακεδονίας), ως υπεσχέθη εγγράφως προς
το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ο Προκαθήμενος αυτής, αποκλείουσα τον όρον "Μακεδονική" και οιοδήτι άλλο παράγωγον της
λέξεως "Μακεδονία".
Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον συνεχίζει να
ενδιαφέρεται διά την αύξησιν, πρόοδον και
ευστάθειαν της εκκλησιαστικής ταύτης οντότητος της Αχρίδος, ως έπραξε διά μέσου των
αιώνων δι' όλας τας κατά τόπους Ορθοδόξους Εκκλησίας, ως "το πανδοχείον της αγάπης, η πηγή της ευσεβείας του Γένους των
Ορθοδόξων Χριστιανών" (Δράμας Παύλος)».
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Tελετή απονομής πτυχίων
της Πατριαρχικής Ορθόδοξης
Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο

Εφέτος η τελετή απονομής πτυχίων της Πατριαρχικής Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας Τορόντο (PTOTA), έγινε την Παρασκευή 6
Μαΐου.
Στο δείπνο παρεκάθησαν περισσότερα από
τετρακόσια εξήντα (460) άτομα, στο πολιτιστικό κέντρο της Ι. Αρχιεπισκοπής- Metropolitan
Centre. Τελετάρχης ήταν ο ιατρός κ. Νικόλαος Βοζόρης, Άρχοντας του Οικουμενικού
Πατριαρχείου. Το δείπνο οργάνωσαν άριστα,
η πρόεδρος της Κοινότητας Αγ. Νικολάου και
του Metropolitan Centre κα Αναστασία Σωτηροπούλου και οι εκλεκτοί συνεργάτες της.
Συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε όλους.
Εφέτος, απεφοίτησαν από την PTOTA οι
κάτωθι:
κ. Mikhel (Innocent) Chang
κ. Ανδρέας Παντέας
κ. Milojko Radulovic
Ο Διευθυντής της Ακαδημίας επίσκοπος

Αθηναγόρας, καλωσόρισε τους καλεσμένους. Μεταξύ των επισήμων, οι οποίοι και
ομίλησαν ήσαν, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης,
ο Άρχων κ. Σπύρος Βολονάκης, Διευθυντής
Ελληνορθόδοξης Παιδείας Ι. Αρχιεπισκοπής
Καναδά, η κα Ζωή Βερούτη, Πρόεδρος του
Αρχιεπισκοπικού Συμβουλίου Φιλοπτώχου
Αδελφότητας Καναδά, ο Άρχων κ. Γρηγόριος Καράκουλας, Πρόεδρος της Θεολογικής
Ακαδημίας, και ο Αιδ. Πρωτοπρ. Παναγιώτης Αυγερόπουλος, Πρόεδρος Συνδέσμου
Ιερέων. Στην τελετή παρέστη και η Πρόεδρος
της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο κα Μπέτυ
Σκουτάκη.
Κατόπιν, μίλησε ο αριστεύσας απόφοιτος της
Ακαδημίας Ανδρέας Παντέας ελληνικά και
αγγλικά. Αναφέρθηκε στα πολύτιμα θεολογικά εφόδια που έλαβε από την Ακαδημία τα
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