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Ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις στην
τελική εκλογική συζήτηση του Οντάριο
Τέσσερις πολιτικοί
αναλυτές μας δίνουν
τις δικές τους ερμηνείες
Καθώς οι τέσσερις
ηγέτες των βασικών
κομμάτων του
Οντάριο συζήτησαν
τα ζητήματα τη
Δευτέρα πριν από τις
επαρχιακές εκλογές της
2 Ιουνίου, το Citizen
ζήτησε από τέσσερις
μακροχρόνιους
πολιτικούς αναλυτές
να αξιολογήσουν το
αποτέλεσμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στο Κογκρέσο των ΗΠΑ
σε μια ιστορική ομιλία
στην αμερικανική Βουλή
«Ο ιστορικός αναθεωρητισμός δεν θα γίνει
ανεκτός από κανένα δημοκρατικό κράτος»
είπε ο πρωθυπουργός - «Μην ξεχνάτε
την ανοιχτή πληγή της διχοτόμησης
της Κύπρου» κάλεσε βουλευτές και
γερουσιαστές των ΗΠΑ - Μήνυμα και στο
ΝΑΤΟ ότι, από την στιγμή που απαιτείται
ενότητα απέναντι στη Ρωσία, δεν μπορεί
να ανέχεται τη συμπεριφορά της Τουρκίας

σελίδα 3

19 Μαϊου: ΔΕΝ
ΞΕΧΝΩ - Ημέρα
μνήμης της
Γενοκτονίας
των Ελλήνων
του Πόντου

“ΝΥΧΤΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ”
Εξαιρετική θεατρική παράσταση, γεμάτη μυστήριο αγωνία και σασπένς

Με μεγάλη επιτυχία έριξε αυλαία η θεατρική
παράσταση “ΝΥΧΤΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ” σε σκηνοθεσία
του Γρηγόρη Τερζάκη από το Ίριδα art group
σε συνεργασία με την Ελληνική κοινότητα του
Τορόντο.
Μια ιστορία με ίντριγκες, δράση και σκόρπια
κομμάτια ενός παζλ που πρέπει να συνδεθούν για να
ολοκληρώσουν την αφήγηση. Μια αφήγηση που
ο Γρηγόρης Τερζάκης μπόρεσε να φορτίσει με
μυστήριο, σασπένς και αρκετή ένταση για να
σελίδα
συνεπάρει το κοινό του.

Ανασχηματισμός και κάλπες
στις 2 Οκτωβρίου: Η εισήγηση
για πρόωρες εκλογές που
προβληματίζει τον Μητσοτάκη

σελίδα 7

Στις 24 Φεβρουαρίου
1994 η Βουλή των
Ελλήνων ψήφισε
ομόφωνα την
ανακήρυξη της 19ης
Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης
για τη Γενοκτονία
των Ελλήνων στο
Μικρασιατικό Πόντο,
ημέρα που ο Μουσταφά
Κεμάλ αποβιβάστηκε
στη Σαμψούντα.
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σελίδα 24, 25

Liberals not keen
on NDP push to hike
GST rebate, Canada
Child Benefit cheques

Liberals not keen
on NDP push to hike
GST rebate, Canada
Child Benefit cheques

ΗΠΑ: Η Ελλάδα
πρωταγωνίστρια το
μήνυμα Μητσοτάκη στην
Ελληνική Ομογένεια
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road

TH ROAD
DANFOR

KENNEDY ROAD

BIRCHMOUNT ROAD

Store Hours Mon. To Fri. 9:00 am to 8:00 pm-Sat. 8:00 am to 8:00 pm Sun. 9:00 am to 6:00 pm
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Garden Centre Now Open
Assorted Flowers & Vegetable Plants in Stock

Ontario Grown

Ontario Grown

Fresh Asparagus

Vine Cluster
Tomatoes

1

lb/4.39 kg
Cut From Canada “AAA”
Grade or Higher

2

T-Bone Steaks

Product of USA

Jumbo Size Sweet
Cherries

lb/6.59 kg
Cut From Canada “AAA” Grade
or Higher

7

Smoked Sausage or
Boneless Blade Steaks Juicy Jumbos

Yukon Gold Potatoes

Sweet Jumbo
Cantaloupes

10 lb bag

3

1

99

lb/17.61 kg

Schneiders Brand

Ontario Grown

Product of Guatemala

99

99

99

Open Monday May 23 rd
Victoria Day
9 am to 5 pm

99

/each

/each

Deli Sliced

Deli Sliced Saputo Brand

11.29 lb

9.03 lb

Montreal Smoke Meat

Mozzarella

375-450 g

11

5

99

99
lb/26.44 kg

4

99

lb/13.21 kg

Astro

Tre Stelle

Arla

650-750 ml

200 g

125-175 g

1

99
/each

3

/each

Chapman’s

S&F

2 lt

5’s or 6’s

1.5 lt

4

99
/each

Villaggio

99
/each

Sausage or Crustini Buns

4

99
/each

6’s-8’s

2

2

69

/each

Polish Dill Pickles

Yukon Novelties

4

3

/100 g

Villaggio

Bread

1

99

/100 g

675 g

99

99

Chapman’s

Premium Ice Cream

/each

Sliced Cheese

Bocconcini

Yogurt

2

49

69

/each

Christie Family Size

Kellogg’s Family Size

500 g

760 g

Oreo Cookies

3

/each

Corn Flakes

49
/each

5

99
/each
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Ποιος κέρδισε τις εντυπώσεις στην τελική εκλογική συζήτηση του Οντάριο
Τέσσερις πολιτικοί αναλυτές μας δίνουν τις δικές
τους ερμηνείες
Το πάνελ — Randall Denley,
Brigitte Pellerin, Shachi Kurl
και Christina Spencer — μιλάει για νικητές, ηττημένους, εκπλήξεις και
απογοητεύσεις
Καθώς οι τέσσερις ηγέτες των βασικών κομμάτων του Οντάριο συζήτησαν τα ζητήματα
τη Δευτέρα πριν από τις επαρχιακές εκλογές
της 2 Ιουνίου, το Citizen ζήτησε από τέσσερις μακροχρόνιους πολιτικούς αναλυτές να
αξιολογήσουν το αποτέλεσμα. Ο Randall
Denley είναι πολιτικός σχολιαστής της Οτάβα, συγγραφέας και πρώην υποψήφιος με
το PC. Η Brigitte Pellerin είναι τοπική αρθρογράφος και συγγραφέας. Ο Shachi Kurl
είναι πρόεδρος του Angus Reid Institute,
ενός μη κομματικού ιδρύματος έρευνας της
κοινής γνώμης και η Christina Spencer είναι
η συντάκτρια του Ottawa Citizen.
Ιδού οι δικές τους ερμηνείες:
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

Υπήρξε νικητής; Πιστεύετε ότι ένας
(ή περισσότεροι) από τους ηγέτες
κέρδισαν κάποιες ψήφους με την
απόδοσή τους;

Shachi Kurl: Από απόλυτη προεπιλογή,
κέρδισε ο ηγέτης των Συντηρητικών Doug
Ford. Ένας πολύ έμπειρος ηγέτης ( Andrea
Horwath του NDP) και ένας ικανός, ανερχόμενος ηγέτης (οι Φιλελεύθεροι Steven
Del Duca) είχαν άφθονες ευκαιρίες να υποστηρίξουν ξεκάθαρα και συνοπτικά γιατί οι
κάτοικοι του Οντάριο έπρεπε να αλλάξουν
αυτήν την κυβέρνηση. Άκουσα μια αναφορά
από την Horwath ότι ο Ford δεν θα πρέπει
να παρατείνει τη θητεία του, αλλά γενικά, οι
επιθέσεις ενάντια στον Ford δεν βρήκαν
έδαφος. Σπάνια ήταν στην άμυνα, απλώς
δεν τον πίεσαν αρκετά. Και αυτό μπορεί να
μην είναι αρκετό για να πείσει τους κατοίκους του Οντάριο ότι είναι ώρα για αλλαγή.
Brigitte Pellerin: Για μια φορά, ναι! Ο ξεκάθαρος νικητής ήταν ο αρχηγός του κόμματος των Πρασίνων Mike Schreiner, ο οποίος
στην πραγματικότητα μίλησε στους ψηφοφόρους. Τι ιδέα, σωστά; Ήταν καλά προετοιμασμένος. Δεδομένου ότι είναι ο μόνος
βουλευτής των Πρασίνων, είναι δίκαιο να
πούμε ότι το κόμμα έχει πολλά να κερδίσει.
Είναι ο μόνος που είχε να πει ουσιαστικά
πράγματα σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη - συμπεριλαμβανομένου ότι πρέπει
να βεβαιωθούμε ότι η ψυχική υγεία αφορά

το σύστημα υγείας και ότι ο μεγαλύτερος
παράγοντας άγχους για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι οι άνθρωποι που
ζουν σε συνθήκες φτώχειας.
Randall Denley: Ο Ford και ο Del Duca
πήγαν καλά και πέτυχαν αυτό που χρειάζονταν. Ο Ford ήταν καλά προετοιμασμένος
με στοιχεία και αριθμούς για να υποστηρίξει
τη θέση του, που πραγματοποιήθηκε πάνω
από τις προσδοκίες του και το έκανε χωρίς
να βασίζεται υπερβολικά στις σημειώσεις
του. Ο Del Duca ήταν κυρίως ήρεμος και λογικός, αν και οι συνεχείς επιθέσεις του στον
ιδιωτικό τομέα ήταν αποκαλυπτικές. Ήταν
κρίσιμο για τον ηγέτη των Φιλελευθέρων να
εμφανιστεί ως καλύτερη επιλογή από την
Andrea Horwath του NDP και το έκανε.
Christina Spencer: Δεν είδα ξεκάθαρο νικητή, αλλά είδα έναν «χαμένο»: την
Andrea Horwath. Αυτό δεν ήταν
αποκλειστικά δικό της λάθος. Είχε
δύο δουλειές: να προσπαθήσει να
εξισορροπήσει (και ελπίζουμε να
καταργήσει) τους συντηρητικούς,
αλλά και να διασφαλίσει ότι θα
κρατήσει τη δική της θέση απέναντι
στους ανερχόμενους Φιλελεύθερους. Ήταν στριμωγμένη ανάμεσα
σε αυτές τις επιταγές, προσπαθώντας να εξαπολύσει επιθέσεις τόσο
στον Ford όσο και στον Del Duca.
Στοχεύοντας και στα δύο, έχασε
ουσιαστικά έδαφος. Είναι εναντίον
της σημερινής κυβέρνησης του PC
ή της φιλελεύθερης πριν από το
2018; Ήταν δύσκολο να το διακρίνει κανείς μερικές φορές.

Σας εξέπληξε κάτι από αυτά που
είπαν ή έκαναν οι ηγέτες;

Pellerin: Η Horwath του NDP λέει ότι δεν
είναι καλό για τους νέους να μένουν στο
σπίτι με τους γονείς τους. Αυτό δεν είναι το
νικητήριο παιχνίδι που πιστεύει ότι είναι. Είμαι έκπληκτη που σκέφτηκε ότι ήταν καλή
ιδέα να προτείνει ότι τα νοικοκυριά πολλών
γενεών είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγεται. Πολλοί άνθρωποι επιλέγουν αυτές
τις ρυθμίσεις, για κάθε είδους λόγους που
έχουν νόημα. Αυτό ήταν ένα τεράστιο μη
αναγκαστικό λάθος.
Kurl: Είδαμε όντως περισσότερα πυρά
από τη Horwath από ό,τι περίμενα. Αλλά θα
χρειαστεί περισσότερο από αυτό.
Spencer: Χωρίς εκπλήξεις. Όλοι έμοιαζαν σωστοί στο στόχο τους. Γέλασα όταν

η Horwath, επιτιθέμενη στον ρόλο του Del
Duca στο προηγούμενο υπουργικό συμβούλιο των Φιλελευθέρων, τον ρώτησε πού
βρισκόταν όταν παίρνονταν οι αποφάσεις:
«Ήσουν έξω για έναν καφέ;» Βρήκα ενοχλητικές τις ομιλιτικές τάσεις του Del Duca,
αλλά εκτιμώ ότι προσπαθούσε να στριμώξει
πολλά.
Denley: Δυστυχώς, όχι. Ιδιαίτερα η Horwath
ήταν τόσο προβλέψιμη. Δεν μπορεί να σταματήσει να μιλάει για τον Ford και τους «φίλους» του και τις περικοπές που φαντάζεται ότι συνέβησαν. Δεν ξέρει ότι η γραμμή
επίθεσης των «φίλων» είναι και κουρασμένη
και αναποτελεσματική; Προσθέστε το στο
να μιλάτε συνεχώς για άλλους, και θα έχετε
μια κακή νύχτα για τον ηγέτη του NDP.

Τι σε απογοήτευσε;

Pellerin: Δεν καταλαβαίνω γιατί η
Horwath ήταν τόσο απροετοίμαστη.
Δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την
εναρκτήρια δήλωση του ενός λεπτού
χωρίς να σκοντάψει στην ομιλία της
και στην πραγματικότητα ακουγόταν
τρεμάμενη όλη την ώρα. Δεν ένιωθε
καθόλου ότι είχε τον έλεγχο του υλικού της, ούτε καν το σκέλος των κερδών που ήταν κακό στη μακροχρόνια
φροντίδα. Το NDP θα μπορούσε θεωρητικά να έχει πολλά να κερδίσει σε
αυτές τις εκλογές, από ψηφοφόρους
που θέλουν να διώξουν τον Doug
Ford αλλά δεν θέλουν κάποιον από
την παλιά κυβέρνηση της Kathleen
Wynne στην εξουσία. Γιατί δεν ήταν
καλύτερα προετοιμασμένη να εκμεταλλευτεί
αυτή την κατάσταση;
Spencer: Ήμουν έκπληκτος που ο
COVID-19 δεν μπήκε στη συζήτηση μέχρι τα
μισά του δρόμου (όταν οι συντονιστές ρώτησαν γι 'αυτό, μετά από μια συζήτηση για την
υγειονομική περίθαλψη). Η πανδημία έχει
καθορίσει τις ενέργειες κάθε κυβέρνησης
στη χώρα για περισσότερα από δύο χρόνια.
Βρήκα επίσης απογοητευτική την έλλειψη
σοβαρής συζήτησης για το περιβάλλον. Και
ως κάποιος που δεν κατηγορεί αυτόματα τις
επιχειρήσεις ή τον ιδιωτικό τομέα για τα δεινά του κόσμου, απογοητεύτηκα που υπήρξε
τόσο λίγη ειλικρινής συζήτηση για το από
πού προέρχεται ο πλούτος σε αυτήν την
επαρχία.
Denley: Με εξέπληξε ο ηγέτης των Πρασίνων, Mike Schreiner. Έκανε ελάχιστα για
να δείξει γιατί οι προοδευτικοί ψηφοφόροι

έπρεπε να επιλέξουν το κόμμα του έναντι του NDP ή των Φιλελευθέρων. Και οι
τρεις αρχηγοί κομμάτων έχουν ουσιαστικά
την ίδια πλατφόρμα και τις ίδιες γραμμές
επίθεσης. Περίμενα περισσότερα από τον
Schreiner.

Ποιο θέμα ή ζήτημα προκλήθηκε
από τη συζήτηση που θα μπορούσε να είναι πιο χρήσιμο για τους
ψηφοφόρους;

Pellerin: Η υγειονομική περίθαλψη είναι
κρίσιμη για τους ψηφοφόρους. Για τους
πολιτικούς, είναι απλώς ένα θέμα συζήτησης. Είναι κάτι που χρησιμοποιούν για να
ρίχνουν λάσπη ο ένας στον άλλον. Είναι
άσεμνο. Αναγνωρίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερα
χρήσιμο να γνωρίζετε ότι οι πολιτικοί σας
είναι τόσο αποσυνδεδεμένοι από αυτό που
έχει τη μεγαλύτερη σημασία για εσάς. Αλλά
είναι μια καλή εμπειρία μάθησης.
Denley: Φροντίδα υγείας. Όχι επειδή η συζήτηση πρόσφερε νέες ιδέες, αλλά επειδή
δεν το έκανε. Για τους Φιλελεύθερους, το
NDP και τους Πράσινους, το μεγαλύτερο, το
πιο σημαντικό σημείο είναι ότι κανένα μέρος
της υγειονομικής περίθαλψης δεν πρέπει να
παρέχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Εντάξει,
αλλά η υγειονομική περίθαλψη του Οντάριο
είχε πάντα μια μεγάλη συνιστώσα του ιδιωτικού τομέα, ξεκινώντας από κάθε γιατρό
«για το κέρδος». Η τοποθέτηση της ιδεολογίας πάνω από τα αποτελέσματα δεν θα
βελτιώσει την υγειονομική περίθαλψη.
Spencer: Πιθανώς το πιο χρήσιμο μέρος
της συζήτησης ήταν να δώσουμε στους ψηφοφόρους μια κοντινή άποψη του Del Duca,
του νέου τύπου στη σκηνή. Μπορεί να τους
αρέσει ή να μην τους αρέσει αυτό που άκουσαν από αυτόν, αλλά πρέπει να κάνουν
μια σύγκριση και να φέρουν σε αντίθεση
τους Ford, Horwath και Del Duca σε ίσους
όρους ανταγωνισμού και μπορεί να κάνουν
την επιλογή τους πιο εύκολη την ημέρα της
ψηφοφορίας.
Kurl: Τελικά οι κάτοικοι του Οντάριο θα
πρέπει να αποφασίσουν αν είναι τόσο θυμωμένοι με τον Doug Ford και τους Προοδευτικούς Συντηρητικούς που θέλουν μια
αλλαγή. Και τότε θα πρέπει να αποφασίσουν αν υπάρχει ηγέτης και κόμμα που τους
αρέσει περισσότερο. Και τότε αν αισθάνονται αρκετά κίνητρα για να δράσουν. Ελάχιστα από αυτά που ειπώθηκαν θα άλλαζαν
τη γνώμη των αναποφάσιστων ή θα παρακινούσαν τους αμφίθυμους.
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Δυναμικό comeback της Ελλάδας

«Μια εικόνα, χίλιες λέξεις» ήταν η
εξόχως τιμητική παρουσία και ομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ολομέλεια
Γιάννης
του Κογκρέσου, καθώς η ενθουσιώΚακαγιάννης δης υποδοχή που του επιφύλαξαν
γερουσιαστές και βουλευτές αποτέλεσε τρανή απόδειξη του νέου αναβαθμισμένου προφίλ της Ελλάδας.
Παράγοντες που έζησαν από κοντά τα γεγονότα στην
Ουάσιγκτον επιβεβαιώνουν πως οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πλέον την Ελλάδα ως μια δημοκρατία-σημείο
αναφοράς στην Ανατολική Μεσόγειο και τον Κυριάκο
Μητσοτάκη ως έναν αξιόπιστο εταίρο με σταθερές θέσεις εν μέσω ενός περιβάλλοντος παρατεταμένης διεθνούς αστάθειας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο πλευρές
εμβάθυναν σε συγκεκριμένους τομείς και με απτά αποτελέσματα τον εν εξελίξει στρατηγικό
διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες.
Άριστη χημεία
Το εντυπωσιακότερο ίσως στιγμιότυπο της άριστης χημείας ανάμεσα σε Μητσοτάκη και
Μπάιντεν ήταν η επισφράγιση πως η Ελλάδα εντάσσεται στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Μάλιστα, η προοπτική να μπει η Lockheed Martin ως
στρατηγικός εταίρος με μειοψηφικό ποσοστό στην ΕΑΒ δεν αποκλείεται να επιταχύνει τις
εξελίξεις και να φέρει τα F-35 νωρίτερα από το 2028 στην Αθήνα. Η εν λόγω εξέλιξη δεν
πρέπει πάντως να συγχέεται επ’ ουδενί λόγω με το τουρκικό αίτημα για αγορά F16, όπως
σπεύδουν να διευκρινίσουν αρμόδιες κυβερνητικές πηγές.
Το μήνυμα
Η Αθήνα δεν δείχνει να ανησυχεί επ’ αυτού αφενός γιατί φαντάζει τούτη την ώρα δύσκολο
να καμφθούν οι αντιρρήσεις στο Κογκρέσο, αφετέρου επειδή τα συγκεκριμένα αεροσκάφη
ακόμη και μετά την αναβάθμισή τους, εφόσον αυτή γίνει, «κοσμούν» και την ελληνική Πολεμική Αεροπορία και σε καμία περίπτωση διαταράσσουν υπέρ της Άγκυρας την ισορροπία
στον αέρα πάνω από το Αιγαίο.
Το μήνυμα εξάλλου του Κυριάκου Μητσοτάκη πίσω από την πρώτη γραμμή των δηλώσεών
του τόσο στη δεξίωση στον Λευκό Οίκο όσο και κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο ήταν
πέραν πάσης αμφισβήτησης: δεν νοείται σοβαρή εξομάλυνση των σχέσεων Δύσης - Τουρκίας αν δεν απέχει πρωτύτερα η Άγκυρα από επιθετικές ενέργειες κατά της Ελλάδας και
της Κύπρου.

ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ: Αποτελέσματα εκλογών

Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στη Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά τη Κυριακή 15
Μαΐου 2022.
32 σύλλογοι της Μακεδονίας ανανέωσαν τη συνδρομή τους και είχαν δικαίωμα ψήφου 177
εκλέκτορες οι οποίοι ψήφισαν 12 άτομα για τη θέση του ΔΣ από τους 19 υποψήφιους.
Τα 12 άτομα που απαρτίζουν το ΔΣ της της Παμμακεδονικής είναι τα ακόλουθα με τον
αριθμό ψήφων που έλαβαν.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΛΙΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ			
ΓΑΐΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ			
ΤΣΙΡΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ			
ΚΕΡΟΓΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ		
ΑΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ		
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
ΣΤΑΝΟΗΣ ΣΥΜΕΩΝ			
ΜΕΝΤΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 		
ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ			
ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ			
ΜΑΛΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ			
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 		

111
104
102
101
91
87
86
81
80
78
75
72

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο Διοικητικό συμβούλιο συνεδρίασε τη Τρίτη και εξέλεξε
ως πρόεδρο τον κ. Γιώργο Δημητρακόπουλο. Δεν γνωρίζουμε τις υπόλοιπες θέσεις του ΔΣ
και θα τις ανακοινώσουμε μόλις κυκλοφορήσει σχετική ανακοίνωση από την εφορευτική
επιτροπή.

Ο Χιλ Κουρκούτης γράφει ιστορία ως η πρώτη
γυναίκα που κέρδισε το βραβείο Juno ως Μηχανικός
Ηχογράφησης της Χρονιάς

Ως κορυφαίο σημείο της μεγαλύτερης
εβδομάδας της καναδικής μουσικής
βιομηχανίας του χρόνου, απονεμήθηκε το βραβείο στη Χίλαρυ Κουρκούτη
κατά τη διάρκεια των βραβείων Juno
Opening Night Awards 2022 που μεταδόθηκαν ζωντανά στις 14 Μαΐου.
Κατά την παραλαβή του βραβείου,
η Κουρκούτης είπε: «Ευχαριστώ την
CARAS. Ευχαριστώ τον SATE και
την Tania Joy που μου εμπιστεύτηκαν
την καρδιά και την τέχνη τους. Ευχαριστώ την ομάδα μου, τους Joe D'Ambrosio, Jodie
Ferneyhough, Jordan Howard, CCS και Daytripper. Η οικογένειά μου που με στήριξε περισσότερο. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να ακολουθήσω τα όνειρά μου… η μαμά, ο
μπαμπάς, η Σερίζ, ο Δημήτρης. Αφιερώνω αυτό το βραβείο στον αείμνηστο φίλο μου, Tim
Thorney, ο οποίος είναι ο μέντοράς και ο πρωταθλητής μου. Σας ευχαριστώ."
Συγχαρητήρια στη Χίλαρυ με την ευχή να συνεχίσει σε μεγαλύτερες επιτυχίες και συγχαρητήρια στους γονείς της Θεοδώρα Δελαπόρτα και Σπύρο Κουρκούτη.

Τον υποδέχτηκε στο Blair House

Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Την ελληνική κυβερνητική αποστολή και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον και
στο εμβληματικό «Blair House», υποδέχτηκε ο
νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο Τζορτζ
Τσούνης.
Μάλιστα η ελληνική πρεσβεία ανέβασε φωτογραφίες στο λογαριασμό της στο Twitter με ευχές
για μια επιτυχημένη επίσκεψη.
«Καλωσορίσατε πρωθυπουργέ! Ο Αμερικανός
πρέσβης στην Ελλάδα τον υποδέχτηκε στην Ουάσινγκτον και το Blair House, στο οποίο
κυματίζει η ελληνική σημαία. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα για μια επιτυχημένη επίσκεψη»,
ανέφερε η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα ανεβάζοντας στο twitter φωτογραφίες από
την υποδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσινγκτον.
Το Blair House αποτελεί ένα εντυπωσιακό κτήριο με ιστορία δύο αιώνων, το οποίο βρίσκεται δίπλα στον Λευκό Οίκο και είναι ο επίσημος ξενώνας όπου φιλοξενούνται οι προσκεκλημένοι του εκάστοτε Αμερικανού Προέδρου.

Ποιοι έμειναν στο ιστορικό κτήριο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πέμπτος Έλληνας
πρωθυπουργός, από τη μεταπολίτευση και μετά,
που φιλοξενείται στην προεδρική κατοικία φιλοξενίας υψηλών προσώπων (President’s Guest House).
Στην προεδρική κατοικία φιλοξενίας υψηλών προσώπων, κατά την επίσκεψή τους στις ΗΠΑ, έχουν
επίσης φιλοξενηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, ο Κώστας Σημίτης, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης.
Ο Κώστας Καραμανλής αν και είχε επισκεφθεί επισήμως την αμερικανική πρωτεύουσα δεν είχε φιλοξενηθεί στο Blair House καθώς με δική
του απόφαση η ελληνική αποστολή είχε καταλύσει σε ξενοδοχείο. Ούτε ο Αντώνης Σαμαράς είχε μείνει στον ειδικό χώρο φιλοξενίας των αρχηγών ξένων κρατών καθώς η επίσκεψή
του στις ΗΠΑ δεν είχε επίσημο χαρακτήρα.

ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί τόσος ντόρος με τις εκλογές;

Πολλοί είναι εκείνοι που αναρωτιούνται γιατί τέτοιος χαμός.
Γιατί τέτοιος χαμός στον ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογές της Νέας
Κεντρικής Επιτροπής. Οι πολίτες δεν κατάλαβαν. Έγιναν
εκλογές; Άλλαξε η κυβέρνηση; Μήπως ο Τσίπρας με όλο
αυτό που δημιούργησε άλλαξε προς το καλύτερο την κατάσταση του Έλληνα φορολογούμενου;
Η απάντηση είναι «όχι». Αυτό που προκύπτει από την ανάλυση «γιατί τόσος ντόρος» είναι πως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε ανάγκη το γεγονός. Να δημιουργήσει, δηλαδή, ένα γεγονός που θα τον φέρει -έστω για
λίγο- στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.

Ποια η επιτυχία;
Αλήθεια, είναι επιτυχία οι 110.000 για ανάδειξη προέδρου,
όταν στο ΠΑΣΟΚ ψήφισαν 180.000 μόνο για νέο όνομα και
σύμβολο; Και είναι, άραγε, επιτυχία ποιανού;
Του Τσίπρα ή των πασόκων του ΣΥΡΙΖΑ;
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Γιατί, με μια πρόχειρη ματιά στα μέχρι τώρα Το γεύμα περιλάμβανε μεσογειακή κουζίνα όπου κυριαρχούσε η μελιτζάνα. Το κυρίως πιάεκλεγέντα μέλη, βλέπουμε κυρίως το παλιό το ήταν κρέας κοκκινιστό με μελιτζάνες, γνωστό ως «καπαμά» με το οποίο μαθαίνουμε ότι
ΠΑΣΟΚ, το ορθόδοξο, παρά τους Αριστε- ξετρελάθηκαν η Νάνσι και ο Μπόμπ, ενώ για τον Τζορτζ η γεύση ήταν γνώριμη καθώς ο
ρούς του Συνασπισμού.
«καπαμάς» ήταν ένα από τα αγαπημένα φαγητά των γονιών του Τζέιμς και Ελένη, μετανάΉ μήπως να θυμηθούμε τους 334.752 που συμμετείχαν στις εκλογές του 2016 στη Νέα στες πρώτης γενιάς από τον Πλάτανο της ορεινής Ναυπακτίας.
Δημοκρατία για την ανάδειξη προέδρου, στις οποίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε 173.297 Φυσικά κατά το γεύμα εργασίας ετέθησαν όλα τα θέματα που αφορούν του αφορούν τις
ψήφους;
ελληνοαμερικανικές σχέσεις, καθώς και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπό το πρίσμα των
Ένα άλλο ερώτημα είναι ποιος ήταν ο τόσο ισχυρός αντίπαλος του Τσίπρα σε αυτή την τελευταίων εξελίξεων με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
εκλογική διαδικασία, τον οποίο κέρδισε για να εμπεριέχει τόσο πάθος η αντίδρασή του Του γεύματος στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία στην Ουάσιγκτον είχε προηγηθεί η επίαλλά και των συντρόφων του; Ο «Δαίμων εαυτού», απαντάμε σκωπτικά, μιας και ο Τσίπρας σκεψη της Βικτωρία Νούλαντ σε Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο, όπου υπογραμμίστηκε ο ουήταν ο ΜΟΝΟΣ υποψήφιος.
σιαστικός ρόλος της Ελλάδας ως προς την προώθηση του κυρίαρχου στρατηγικού ενεργειΟ Μητσοτάκης κέρδισε τον Μεϊμαράκη και ο Ανδρουλάκης κέρδισε άλλους πέντε! Ο Τσί- ακού στόχου των ΗΠΑ που είναι η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο
πρας ποιον κέρδισε;
και προώθηση στην γηραιά ήπειρο υγροποιημένου αερίου - εν μέρει αμερικανικού- μέσω
της Αλεξανδρούπολης!
Αλλάζουν όλα στο κόμμα!
Λίγες μέρες μετά το γεύμα στην Ουάσιγκτον και τα συγχαρητήρια για τον εύγευστο «κα«Αλλάζουν όλα στο κόμμα», γράφουν στελέχη που πρόσκεινται στην τάση των προεδρι- παμά», έφτασε στην Αθήνα η επίσημη πρόσκληση στο Μέγαρο Μαξίμου με την επιστολή
κών. Τώρα τι εννοούν, είναι μια άλλη ιστορία. Θα πάψουν, δηλαδή, η εσωστρέφεια και η της Νάνσι Πελόζι προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι: «Καθώς ο κόσμος
φαγωμάρα τους; Διαβάζοντας κανείς την «Αυγή» επιτίθεται στους προεδρικούς, καταλαβαί- μας αντιμετωπίζει μια κομβική στιγμή στον αγώνα μεταξύ των δυνάμεων της δημοκρατίας
νει πως κάτι τέτοιο είναι ακόμη στη σφαίρα της φαντασίας των συριζαίων. Ας κρατά μικρό και της απολυταρχίας, η διατλαντική συμμαχία παραμένει ζωτικής σημασίας για το μέλλον
καλάθι ο Τσίπρας. Γιατί οι εκλογές είναι μπροστά και οι πολίτες χρειάζονται ουσιαστικό της ελευθερίας στον κόσμο. Το Κογκρέσο και η χώρα μας ανυπομονούν να ακούσουν το
αφήγημα για να ψηφίσουν.
μήνυμά σας για τις δημοκρατικές αξίες, καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία
μας, να ενισχύουμε την ασφάλεια και την ελευθερία παγκοσμίως και να χτίζουμε ένα λαμπρότερο μέλλον για τα παιδιά μας».
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Τα Ελληνόπουλα που ανάγκασαν
την Ευρώπη να μιλά ελληνικά

Ο Κώστας Τσιμίκας σήκωσε ολόκληρη κούπα Κυπέλλου Αγγλίας με δικό του πέναλτι. Αποθεώθηκε. Όλη η
πόλη τραγουδά το όνομά του. Ο Γιώργος Γιακουμάκης
οδήγησε τη Σέλτικ στην κατάκτηση του τίτλου, αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ, κουβαλώντας το γονίδιο του
Γιώργου Σαμαρά. Αποθεώθηκε.
Στην Τουρκία, ο πρωταθλητής με την Τραπεζούντα Τάσος Μπακασέτας αναδείχθηκε κορυφαίος της ομάδας του, χόρεψε και το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας με την ελληνική σημαία
στις πλάτες του. Αποθεώθηκε, όπως και ο Μανώλης Σιώπης, το ασταμάτητο «τρεχαντήρι».
«Αχ Ελλάδα σ’ αγαπώ» από τη μία, «ουδείς προφήτης στον τόπο του» από την άλλη για μια
πατρίδα που τρώει τα παιδιά της. Διότι μπορεί ο Τσιμίκας να πουλήθηκε με 13 εκατ. ευρώ
στη Λίβερπουλ, αλλά πριν τον αναλάβει ο Μαρτίνς, βολόδερνε ανάμεσα σε κάτι Έσμπιεργκ
και Βίλεμ. Σήμερα, οι οπαδοί απαιτούν από τον Κλοπ να παίζει αυτός βασικός και όχι ο
καλύτερος αριστερός μπακ του κόσμου Άντριου Ρόμπερτσον!
Ο Γιακουμάκης θεωρήθηκε «άχρηστος» και «ατάλαντος» για την ΑΕΚ, αλλά βγήκε πρώτος
σκόρερ στην Ολλανδία με 26 γκολ στη Φένλο που υποβιβάστηκε. Και ξαναβγήκε στη Σέλτικ
με 13 γκολ. Έγινε, μάλιστα, και τραγούδι στη Γλασκόβη, «Έρχεται από την Ελλάδα κι είναι
ένα δώρο από τον Θεό».
Ο Τάσος Μπακασέτας δεν εκτιμήθηκε από την ΑΕΚ όσο έπρεπε και πήρε των ομματιών
του για την Τουρκία. Το ίδιο και ο Σιώπης που ήταν «λίγος» για τον Ολυμπιακό και τον Άρη
αλλά βασικός στην Εθνική.
Και δεν είναι μονάχα αυτοί. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος της Μπενφίκα ετοιμάζεται για μεταγραφή 20 εκατ. ευρώ, μπορεί να πάει στη νεόπλουτη Νιούκαστλ. Έφυγε… εξ ανάγκης
από τον Παναθηναϊκό με 2 εκατ. ευρώ. Ο Ντίνος Μαυροπάνος κράτησε μόνος του όρθια τη
Στουτγκάρδη από τον υποβιβασμό. Ανήκει στην Άρσεναλ, τον θέλει η Γουέστ Χαμ. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος βρήκε την «Ιθάκη» του στην Ιταλία, στη Σασουόλο, θα έπαιζε αυτός
βασικός στην Εθνική, αν δεν υπήρχε ο Τσιμίκας. Ο Ταξιάρχης Φούντας, αφού αναδείχθηκε
πρώτος σκόρερ με τη Ραπίντ Βιέννης με 12 γκολ, αναδείχθηκε και παίκτης της χρονιάς
στην Αυστρία. Παίζει πλέον στην Ουάσιγκτον και σε τέσσερα ματς έχει πετύχει πέντε γκολ.
Τον Τάσο Δουβίκα της Ουτρέχτης τον τσεκάρει η Φέγενορντ. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης της
Κάλιαρι φεύγει για μεγαλύτερη ομάδα, είχε σκοράρει και εναντίον της Ίντερ, αλλά έτυχε σε
μια φοβερή φουρνιά αριστερών μπακ, όπως ο Τσιμίκας, ο Γιαννούλης, ο Κυριακόπουλος,
και ατύχησε να παίζει στην Εθνική.

Η Νότα Ηλιόπουλος η νέα πρόεδρος των Αρκάδων

Η Νότα Ηλιόπουλος είναι η νέα πρόεδρος στη Παναρκαδική Ομοσπονδία Καναδά.
Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία των εκλογών γιατί απλά δεν υπήρξε ανακοίνωση στην ευρύτερη παροικία.
Ευχόμαστε καλή θητεία στη κ. Ηλιόπούλου. Η εμπειρία της και η
προσφορά της όλα αυτά τα χρόνια, εγγυάται τη καλή πορεία της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

Το γεύμα στην Ουάσιγκτον με μενού την πρόσκληση
Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

Της πρόσκλησης του Έλληνα πρωθυπουργού είχε προηγηθεί
γεύμα στην ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον που παρέθεσε η πρέσβειρα Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου που παρακάθισαν
οι: Νάνσι Πελόζι, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων,
Μπόμπ Μενέντεζ, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής και ο Τζορτζ Τσούνης, που έχει οριστεί ως νέος
πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

The Hellenic Initiative Canada

Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά (The Hellenic
Initiative Canada) συνεργάζεται με τους Γιατρούς
του Κόσμου Ελλάδας (Mdm GR) για να προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, ιατρική φροντίδα και
άλλες υπηρεσίες για τους Ουκρανούς πρόσφυγες που φτάνουν στην Ελλάδα. Μέχρι στιγμής
έχουν συγκεντρωθεί 40,000 CAD που θα διατεθούν προς αυτό το σκοπό.
Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά, με τη βοήθεια
των Γιατρών του Κόσμου Ελλάδας, προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στους Ουκρανούς πρόσφυγες που περνούν τα ελληνικά σύνορα, μέσω του
προγράμματος Emergency Humanitarian Relief
Fund for Ukrainian Refugees.
Το πρόγραμμα προσφέρει πρόσβαση στις Πολυκλινικές, σε ξενώνες και κινητές μονάδες
φροντίδας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα, όπου προσφέρεται φαγητό, στέγαση και
ψυχολογική υποστήριξη για τους Ουκρανούς πρόσφυγες.
Σε μεγάλο βαθμό οι οικογένειες που έχουν εγγραφεί στο πρόγραμμα αντιμετωπίζουν σημαντική εξάντληση, στρες, υποσίτιση, αβέβαιες συνθήκες διαβίωσης και μεγάλη πιθανότητα
κοινωνικού αποκλεισμού και αδυναμίας να εξασφαλίσουν βασικά είδη διαβίωσης χωρίς
παρέμβαση. Το πρόγραμμα προσφέρει υποστήριξη πέρα από την άμεση λύση των προαναφερθέντων και φροντίζει τα άτομα αυτά να εγκατασταθούν με ασφάλεια στο νέο τους
περιβάλλον.
Η Ελληνική Πρωτοβουλία Καναδά (The Hellenic Initiative Canada) θα ήθελε να ευχαριστήσει ολόθερμα όλους αυτούς που συνεισφέραν και υποστήριξαν τις ανθρωπιστικές μας
προσπάθειες!

Ιστορική στιγμή-Ελλάδα και Βρετανία ξεκινούν συνομιλίες
για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

Eλλάδα και Βρετανία ανταποκρίθηκαν
στο αίτημα της Unesco και ξεκινούν τις
προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθούν
στο ίδιο τραπέζι και να συνομιλήσουν
με θέμα την επιστροφή των Γλυπτών
του Παρθενώνα εκεί που ανήκουν.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο η
UNESCO ζήτησε από το Ηνωμένο Βασίλειο να επανεξετάσει την στάση του και να προσέλθει σε διάλογο με την Ελλάδα.
Στις 29 Απριλίου, ο υπουργός Πολιτισμού της Βρετανίας Στίβεν Πάρκινσον απέστειλε αίτημα στην Unesco να διοργανώσει συνάντηση με την Ελληνίδα υπουργό Πολιτισμού, Λίνα
Μενδώνη.
Η κα Μενδώνη το αποδέχθηκε αμέσως και σύμφωνα πάντα με την UNESCO σύντομα θα
ανακοινωθεί η ημερομηνία.
Η υπόθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα υποβλήθηκε στην Επιτροπή της Unesco το μακρινό 1984. Από τότε έχουν γίνει άπειρες προσπάθειες για να καθίσουν οι δυο πλευρές στο
τραπέζι.
Το 2021 η Unesco κάλεσε την Βρετανία να επανεξετάσει την στάση της και να γίνει επικοδομητικός διάλογος με την Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι το θέμα είχε θέσει στον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Νοέμβριο του 2021 με τον Τζόνσον
να παραπέμπει στο Μουσείο και τον Έλληνα πρωθυπουργό να επιμένει ότι το θέμα είναι
πλέον θέμα ανάμεσα στις δυο κυβερνήσεις.
Μάλιστα, απέστειλε δυο επιστολές σε κάθε χώρα τον Μάρτιο του 2022 γι’ αυτό τον λόγο.
Η Βρετανία απάντησε στις 8 Απριλίου και η Ελλάδα στις 18 του ίδιου μήνα. Και πλέον αναμένεται να οριστεί η ημερομηνία.
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Ο ρυθμός πληθωρισμού του Καναδά αυξήθηκε ξανά, φτάνοντας
στο 6,8% νέο υψηλό ρεκόρ των τελευταίων 31 ετών

Οι οικονομολόγοι περίμεναν
ότι ο πληθωρισμός θα κορυφωθεί αλλά αντίθετα ανέβηκε ελαφρώς
Το κόστος ζωής συνεχίζει
να αυξάνεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων δεκαετιών, με τον
επίσημο ρυθμό πληθωρισμού του Καναδά
να αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 6,8% τον
Απρίλιο, ένα νέο υψηλό 31 ετών.
Οι στατιστικές του Καναδά ανέφεραν την
Τετάρτη ότι το κόστος ζωής αυξήθηκε κυρίως λόγω των αυξήσεων στο κόστος της
διατροφής και της στέγης. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 9,7% το περασμένο
έτος, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε
κατά 7,4%.
Παγκόσμιοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στην Ουκρανία που
διαταράσσει την τιμή και την προσφορά των
σιτηρών, καθώς και τα κρούσματα γρίπης
των πτηνών και ακραία καιρικά φαινόμενα
στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδυάζονται για
να αυξήσουν το κόστος του κρέατος και της
παραγωγής.
Μεταξύ των αυξήσεων:
• Φρέσκα λαχανικά, αύξηση 8,2%
• Φρέσκα φρούτα, αύξηση 10%
• Κρέας, αύξηση 10,1%
• Ψωμί, αύξηση 12,2%
• Καφές, αύξηση 13,7%
• Ζυμαρικά, αύξηση 19,6%
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

«Η αύξηση των τιμών των τροφίμων είναι
ένα παγκόσμιο ζήτημα και μπορούμε να
συσχετίσουμε άμεσα αυτές τις αυξήσεις με
αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία», δήλωσε ο οικονομολόγος Royce Mendes από
τον όμιλο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
Desjardins.
«Τα τρόφιμα αποστέλλονται από όλο τον
κόσμο στον Καναδά», είπε ο Mendes, «και
η αποδυνάμωση του δολαρίου μας καθιστά
ακριβότερη την εισαγωγή».
Οι τράπεζες τροφίμων βλέπουν αύξηση
της ζήτησης
Όσοι βρίσκονται στο χαμηλότερο άκρο της
οικονομικής βαθμίδας αισθάνονται περισσότερο τις τρέχουσες αυξήσεις.
Η Julie LeJeune, εκτελεστική διευθύντρια
της Fort York Food Bank στο κέντρο του
Τορόντο, λέει ότι έχει δει τη ζήτηση για τις
υπηρεσίες της να αυξάνεται κατά περίπου
ένα τρίτο τον περασμένο χρόνο.
Πολλοί από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τη διευκόλυνση έχουν κάποιου
είδους σταθερό εισόδημα και «δεν τα βγάζουν πέρα αυτή τη στιγμή με τις τιμές του
πληθωρισμού», είπε σε συνέντευξή της.
«Όλοι το νιώθουμε και νιώθω ότι οι πελάτες
μας υποφέρουν ιδιαίτερα».
Η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που μια μέρα
πρόσφατα, συνειδητοποίησε πριν ανοίξει
ότι ήταν εντελώς εκτός βασικών προϊόντων

Αεροδρόμια ζητούν την κατάργηση
των διαδικασιών ελέγχου για τον
COVID-19 για την ανακούφιση
των καθυστερήσεων
Τα αεροδρόμια του Καναδά
καλούν την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση να διευκολύνει
περαιτέρω τις απαιτήσεις
ελέγχου που σχετίζονται με
το COVID-19, καθώς συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τις καθυστερήσεις επιβατών.
Η προσωρινή πρόεδρος του Καναδικού
Συμβουλίου Αεροδρομίων Monette Pasher
είπε ότι τα αεροδρόμια μπόρεσαν να ανταποκριθούν έγκαιρα στους περιορισμούς
όταν ο όγκος των επιβατών μειώθηκε πολύ
λόγω της πανδημίας, αλλά δυσκολεύτηκαν
καθώς ο όγκος των επιβατών επανήλθε στο
κανονικό.
«Όσον αφορά τα διεθνή ταξίδια, πραγματικά τα αεροδρόμιά μας δεν μπορούν εύκολα
να διευκολύνουν αυτές τις απαιτήσεις δημόσιας υγείας καθώς έχουμε επιστρέψει στα
τακτικά ταξίδια», είπε. «Θα μπορούσαμε να
το κάνουμε όταν μετακινούσαμε το 10% του
(κανονικού όγκου επιβατών) και έως το 50%
των επιβατών. Αλλά από την πρώτη εβδομάδα του Μαΐου, έχουμε επιστρέψει στο
70% των επιπέδων προ-COVID και είναι
πολύ δύσκολο να διευκολυνθεί η κανονική
μετακίνηση με αυτούς τους περιορισμούς».
Η Πάσερ αναγνώρισε ότι το μεγαλύτερο
πρόβλημα που προκαλεί τις καθυστερήσεις
είναι η έλλειψη εργαζομένων και είπε ότι η
Καναδική Αρχή Ασφάλειας Αεροπορικών
Μεταφορών -η εταιρεία Crown που είναι
υπεύθυνη για τους ελέγχους ασφαλείας στα
καναδικά αεροδρόμια- εργάζεται σκληρά
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

για να διευκολύνει τη διαδικασία πρόσληψης και εκπαίδευσης.
Ωστόσο είπε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για
να βοηθήσει την κατάσταση αφαιρώντας τυχαία τεστ και ερωτήσεις δημόσιας υγείας για
τους επιβάτες που φτάνουν.
«Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας πραγματικά,
στο Pearson, αφορά τις διεθνείς αφίξεις και
την ανάγκη κατάργησης των δοκιμών από
τα αεροδρόμιά μας και ορισμένες από αυτές
τις απαιτήσεις δημόσιας υγείας», είπε.
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει άρει ορισμένους ταξιδιωτικούς περιορισμούς κατά
τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά άργησε να
το κάνει.
Όπως πολλές δικαιοδοσίες, ο Καναδάς έχει
αγωνιστεί να τροποποιήσει τον έλεγχο υγείας για τον COVID-19 προκειμένου να εξισορροπήσει την προστασία της χώρας από
νέες παραλλαγές με την επιστροφή στην
κανονική ζωή. Το θέμα έχει επίσης πολιτικοποιηθεί κατά καιρούς, με τον πρωθυπουργό
του Οντάριο Νταγκ Φορντ να κατηγορεί ορισμένα κύματα μόλυνσης στα χαλαρά συνοριακά πρωτόκολλα.

όπως ζυμαρικά, ρύζι, τόνος, φασόλια και
κονσερβοποιημένα λαχανικά, οπότε έψαξε για προμήθειες από τακτικούς τοπικούς
δωρητές.
«Η κοινότητα πραγματικά συσπειρώνεται
πίσω μας», είπε

Οι τιμές του φυσικού αερίου μειώνονται
ελαφρώς
Η βενζίνη ήταν η κύρια κινητήρια δύναμη
του πληθωρισμού τον τελευταίο καιρό, αλλά

οι τιμές της αντλίας μειώθηκαν στην πραγματικότητα κατά 0,7% τον Απρίλιο μετά από
εκτίναξη κατά περισσότερο από 11% τον
προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, σε σύγκριση
με το σημείο που ήταν πριν από ένα χρόνο,
οι τιμές του φυσικού αερίου εξακολουθούν
να είναι αυξημένες κατά περισσότερο από
το ένα τρίτο.
Οι οικονομολόγοι περίμεναν ότι ο συνολικός πληθωρισμός θα υποχωρούσε ελαφρά
από το επίπεδο του 6,7% του Μαρτίου,
αλλά αντίθετα ανέβηκε ελαφρώς υψηλότερα. Αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημάδι ότι
ο πληθωρισμός δεν έχει ακόμη κορυφωθεί,
παρόλο που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 1991.
Οι ΗΠΑ έχουν δει επίσης τον πληθωρισμό
τους να εκτοξεύεται τους τελευταίους μήνες,
αλλά οι αριθμοί για τον Απρίλιο δείχνουν ότι
το κύμα μπορεί να έχει κορυφωθεί εκεί, με
το επίσημο ποσοστό να μειώνεται στο 8,3%
τον Απρίλιο από 8,5% τον Μάρτιο.
«Ο βασικός πληθωρισμός επιταχύνεται
στον Καναδά εδώ και λίγους μήνες, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ», είπε ο Mendes.
Ο υψηλός αριθμός πληθωρισμού καθιστά ακόμη πιο πιθανό ότι η Τράπεζα του
Καναδά θα αυξήσει το επιτόκιο αναφοράς στην επόμενη συνεδρίαση πολιτικής της στις αρχές Ιουνίου.

Η κυβέρνηση κατάργησε την απαίτηση προεισόδου τεστ COVID για πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες από την 1η Απριλίου.
Εδώ και εβδομάδες τα αεροδρόμια προειδοποιούν τους επιβάτες να προετοιμαστούν
για μεγάλες καθυστερήσεις και να προσέλθουν τρεις ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο
πριν από τις διεθνείς πτήσεις.
Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του ομοσπονδιακού υπουργού Μεταφορών Omar
Alghabra ανέφερε ότι κατανοεί ότι η κατάσταση για τους Καναδούς ταξιδιώτες είναι
«απογοητευτική» και ότι συνεργάζεται με
την CATSA για να διασφαλίσει ότι τα θέματα
προσωπικού «επεξεργάζονται το συντομότερο δυνατό».
«Είμαστε χαρούμενοι που οι Καναδοί είναι
ενθουσιασμένοι που επιστρέφουν στα ταξίδια και γνωρίζουμε ότι υπάρχει περισσότερη
δουλειά να κάνουμε καθώς ο κλάδος συνεχίζει την ανάκαμψή του. Θα συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε σκληρά με τα αεροδρόμια, την
CATSA και τις αεροπορικές εταιρείες, ώστε
η ταξιδιωτική βιομηχανία να μπορέσει να
ανακάμψει», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Το γραφείο του Alghabra είπε ότι η Transport
Canada συνεργάστηκε με την CATSA για να
αναπτύξει ένα σχέδιο για την αύξηση του

αριθμού των αξιωματικών ελέγχου στα σημεία ελέγχου και ότι υπάρχουν περίπου 400
νέοι αξιωματικοί ελέγχου σε διάφορες φάσεις εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.
«Η Transport Canada δημιούργησε επίσης
την Επιτροπή Ανάκτησης Λειτουργιών Αεροδρομίου», ανέφερε η δήλωση. «Με συμμετέχοντες από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια, καθώς και την
CATSA, η επιτροπή διερευνά τα αίτια και
προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση του
χρόνου αναμονής στα αεροδρόμια».
Η Πάσερ είπε ότι ελπίζει ότι τα προβλήματα
μπορούν να επιλυθούν ώστε η καλοκαιρινή
ταξιδιωτική περίοδος να κυλήσει ομαλά.
«Θα συνεργαστούμε και θα βρούμε τις λύσεις για να βελτιώσουμε τα πράγματα για το
καλοκαίρι», είπε. «Χάσαμε πολλά χρήματα
τα τελευταία δύο χρόνια - τα αεροδρόμιά
μας έχουν χρέος 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πρέπει επίσης να επιστρέψουμε στις
δουλειές μας, και πρέπει να διευκολύνουμε
τα ταξίδια, ώστε να μπορέσουμε να ανακτήσουμε και να ανακάμψουμε από αυτές τις
απώλειες. Οι αεροπορικές εταιρείες βρίσκονται στην ίδια θέση, επομένως κανείς δεν
θέλει να περιορίσει τα ταξίδια, αυτό είναι
σίγουρο».

Περικόπτονται
οι
αγορές
ειδών
παντοπωλείου
Είναι παρόμοια ιστορία σε όλη τη χώρα. Το
νησί του Πρίγκηπα Εδουάρδου έχει το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού στον Καναδά, με 8,9%, και οι άνθρωποι εκεί νιώθουν
τις αυξήσεις στο πετσί τους.
Έξω από ένα παντοπωλείο στο
Charlottetown, ο αγοραστής Russell Tucker
είπε στο CBC News ότι είναι πιο επιλεκτικός όταν ψωνίζει. «Πρέπει να ψάξω για
προσφορές παντού… αλλά ακόμα και οι
συμφωνίες γίνονται όλο και πιο δύσκολο να
βρεθούν».
Η αγοραστής Nomi Wheatley λέει ότι έχει
περικόψει όλες τις υπερβολές για να κρατήσει το φαγητό στο τραπέζι και ότι «κολλάει
στα απαραίτητα».
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Νύχτα Εκδίκησης (A Night of Revenge - Review of
Greek Community of Toronto Production
Whodunnit?
That is the question and I plan
to answer it fully.
I am referring to Νύχτα Εκδίκησης (A Night of Revenge)
James
a new murder-mystery by
Karas
Gregory Terzakis. It was
produced by the Greek
Community of Toronto and Irida Art Group
and played from May 13 to 15, 2022 at the
Todmorden Mills Centre in Toronto. The play
is a classic murder-mystery that presents 8
people, supposedly strangers to each other,
that are locked and isolated in a mansion.
With not even a Wi-Fi signal.
The rich host who invited them has a name
but no one has met him and the guests
start digging into the circumstances of their
invitation, their presence and their possible
fate. The tensions and the suspense begin
rising. We all become detectives and try
to outguess the characters on the stage
and of course find the ultimate answer to
whodunnit.
Here are a few facts that can start you
guessing. We have Mariza (Georgia
Tasouli), an innocent server who was hired

to look after the guests Her recruitment like
all communications between the guests and
the inviter are by text message. No one has
spoken to him. Mariza is polite and efficient
but is there more to her than being just a
server?
There is Monia (Alba Feinaj), a journalist
who has written some stories that may be of
some interest but she has no idea what she
is doing at the mansion and why she was
invited.
Dr. Panos Mazias (Dimitrios-Ektoras
Pasopoulos) is a loud, short-tempered and
aggressive individual who is a “person of
interest” for the audience. We keep an eye
on him because we don’t like him and for no
other reason.
Thomas (Panagiotis Apatsidis) is a middleaged gambler and we put him on our
suspects list before we know anything about
the plot.
Madam Cassandra (Ioanna Molla Apatsidou)
is a businesswoman of a certain age and
unknown moral standards. I mistrusted her
from the start.
Then we meet Markos Grezos (Dimitris “Jim”
Kambasos), a loan shark with a diabolical

“ΝΥΧΤΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ”
Εξαιρετική θεατρική παράσταση, γεμάτη μυστήριο αγωνία και σασπένς

laugh who cannot be up to
anything but evil.
There is the self-assured,
attractive and mysterious
Vana, (Antonia Kokkorou),
a recently qualified lawyer.
Have you met anyone who
trusts lawyers?
And finally, there is Maleskos,
the Private Detective, former
Inspector and calm thinker of
the group played by the author
and director, Greg Terzakis.
He watches carefully and tries
to solve the riddles of the situation. He starts
with figuring out the name of the inviter T.
I. Morro which, read carefully by a Greek
speaker may convey a message.
You didn’t expect me to reveal the plot, did
you?
More clues. The guests have been assigned
rooms in the mansion and every room
is named after one of the Seven Deadly
Sins. You have probably forgotten them
but I provide them for your assistance in
assigning them to the guests: 1. Gluttony.
2. Lust. 3. Avarice. 4. Despair. 5. Wrath. 6.
Sloth. 7. Pride.
Terzakis has taken a text-book situation and
managed to write an amazingly suspenseful
and entertaining play. The audience
appeared enthralled by the action and they
reacted to plot twists with marvelous speed
and fervor. Terzakis directs the play as well
and he chooses some of the background

music that is played at key moments such as
excerpts from Beethoven’s Fifth Symphony
and Nessun Dorma from Tosca – the riddles,
you know.
The actors are all amateurs but they achieve
high acting standards. If I may get picky, I
could mention a few quibbles: Dr. Mazias
– some vocal modulation, please. Monia –
slow down just a bit. Lawyer Vana – a bit
more enunciation.
The Greek Community of Toronto has gone
through some tough times recently and I
am not referring to COVID-19 alone. The
production of A Night of Revenge is a big
step in the direction of recovery as a civil
community with churches.
Νύχτα Εκδίκησης (A Night of Revenge)
by Greg Terzakis was performed in May
13-15, 2022 at the Papermill Theatre in
the Todmorden Mills Heritage Site, 67
Pottery Road, Toronto, Ontario. www.
greekcommunity.org

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Με μεγάλη επιτυχία έριξε
αυλαία η θεατρική παράσταση “ΝΥΧΤΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ” σε σκηνοθεσία του
Γρηγόρη Τερζάκη από το
Ίριδα art group σε συνερΚατερίνα
γασία με την Ελληνική κοιΓερασκλή
νότητα του Τορόντο.
Μια ιστορία με ίντριγκες,
δράση και σκόρπια κομμάτια ενός παζλ που
πρέπει να συνδεθούν για να ολοκληρώσουν την αφήγηση. Μια
αφήγηση που ο Γρηγόρης Τερζάκης μπόρεσε να φορτίσει με μυστήριο, σασπένς και αρκετή ένταση για να συνεπάρει το κοινό του.
Οκτώ ήρωες, που όλοι τους κρύβουν ένα
μυστικό, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και επικίνδυνα ψέματα.
Ο φόβος τους κυκλώνει και ένας δολοφόνος
βρίσκεται ανάμεσά τους. Μια ιστορία εκδίκησης με ανατροπές, έξυπνα τεχνάσματα
και τον θάνατο που περιμένει το επόμενο
θύμα του!
Οι χαρακτήρες υφαίνουν έναν ιστό εκδίκησης μέσα από αλλεπάλληλους κλυδωνισμούς. Θύματα και θύτες ταυτόχρονα όλοι
τους, μέχρι το ανατρεπτικό φινάλε, σκιαγραφούν μέσα από τις συναισθηματικές
τους μεταπτώσεις ένα παζλ κατασκευασμένης αλήθειας.Οι χαρακτήρες μέσα από τις

αντιθέσεις τους θα ανακαλύψουν τις ρωγμές που έχουν βαθιά στη ψυχή τους.
Τι είναι δίκαιο;
Τι εννοούν οι άνθρωποι όταν μιλάνε για
δικαιοσύνη, συγχώρεση ή εκδίκηση;
Αν δεν μπορείς να δικαιωθείς, τι κάνεις;
Κι όταν το θύμα γίνεται θύτης, ποιος θα το
συγχωρέσει;
Υπάρχει περίπτωση η προσωπική δικαίωση να πάψει να είναι ευθέως αντίθετη από την κοινωνική
δικαιοσύνη;
Παρακολουθώντας το έργο, αισθάνομαι ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις!
Είμαι σίγουρη, δυστυχώς για την
ανθρωπότητα, πως παρόμοιες ιστορίες
υπάρχουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της
γης, όπου ζουν άνθρωποι.
Τελικά, το ζητούμενο είναι η εκδίκηση;
Ή μήπως η εκδίκηση χρησιμοποιείται ως
επίφαση για την κάλυψη ή την αποκάλυψη
ενός βαθύτερου εαυτού;
Πολλά τα ερωτήματα που εγείρονται από
την πλοκή του θεατρικού έργου, προβληματισμοί που διαιωνίζονται και διαμορφώνουν
τη δομή των κοινωνιών και της “εύθραυστης” δικαιοσύνης.
Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα της Ίριδας
για την εξαιρετική παρουσίαση!

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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Ενιαίο πιστοποιητικό για χρέη
προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ –
Τι αλλάζει για την ενημερότητα
Σε ένα πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας ενοποιούνται πλέον τα αποδεικτικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας φυσικών ή νομικών προσώπων.
Τη δυνατότητα έκδοσης ενός ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας,
το οποίο θα βεβαιώνει, για κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, τη μη
ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, προβλέπει το άρθρο 22 ενός νέου νομοσχεδίου του
υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή και φέρει τον τίτλο «Ένταξη
των περιοχών ισχύος του κτηματολογικού
κανονισμού Δωδεκανήσου στο Εθνικό Κτηματολόγιο, εφαρμογή σε αυτές της κοινής
εθνικής νομοθεσίας - Διασύνδεση Ληξιαρχείων και "Ελληνικού Κτηματολογίου" - Καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα και λοιπές διατάξεις».
Αυτό σημαίνει ότι για να μπορεί ένας πολίτης να εισπράττει χρήματα από το Δημόσιο
ή για να μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία
του θα πρέπει πλέον να είναι συνεπής στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και
προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τα
ασφαλιστικά ταμεία. Αν έχει ληξιπρόθεσμες
ή αρρύθμιστες οφειλές έστω και σε έναν
από τους δύο αυτούς φορείς, δεν θα μπορεί
να λάβει το πιστοποιητικό και δεν θα έχει το
δικαίωμα να εισπράξει τα χρήματα που του
χρωστά το Δημόσιο, ούτε θα μπορεί να μεταβιβάσει την περιουσία του.
Το πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας θα περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα
στοιχεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ασφαλιστικής ενημερότητας (ν.
4174/2013 και ν. 4611/2019) και θα γίνεται
αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, φυσικά ή νομικά
πρόσωπα.
Οι νέες διατάξεις
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου του υπουργείου Δικαιοσύνης, με το
άρθρο 22 προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής
ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας
προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης (ΕΨΠ - gov.gr). Το εν λόγω πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο
της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής
ενημερότητας του αιτούντος, θα είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση και θα
γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς
του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου

κατά νόμο απαιτείται.
Όπως προκύπτει εξάλλου από το πλήρες
κείμενο των διατάξεων του άρθρου 22:
- Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα θα μπορεί να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου
πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας.
- Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται σε όσους
δεν έχουν οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς
επίσης και σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμες
ρυθμισμένες οφειλές ή μη ληξιπρόθεσμες
οφειλές ή οφειλές σε αναστολή. Θα θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και θα
γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους
τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια
όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης
της χώρας, όταν είναι κατά νόμο υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.
- Το πιστοποιητικό θα έχει δίμηνη διάρκεια
ισχύος, εφόσον δεν υπάρχουν οφειλές
προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες οφειλές ή οφειλές
μη ληξιπρόθεσμες ή οφειλές σε αναστολή,
η διάρκεια του αποδεικτικού θα είναι μηνιαία. Στις περιπτώσεις που το πιστοποιητικό
εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία και
ο αιτών έχει οφειλές προς τη Φορολογική
Διοίκηση ρυθμισμένες, οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ορίσουν υποχρεωτικά όρο
παρακράτησης. Το παρακρατούμενο ποσό
θα λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
ρύθμισης οφειλών.
- Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα της
ΕΨΠ θα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας
τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το
πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι
απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο Ελπιδοφόρος ανακοίνωσε
προσκυνηματικό ταξίδι των
ομογενών μας στον Πόντο
Η Ιερά Μονή, που ιδρύθηκε το 386 μ.Χ.
ψηλά στα βουνά του Πόντου και κοντά
στη βυζαντινή αυτοκρατορική πόλη της
Τραπεζούντας, παραμένει για 16 αιώνες
το σύμβολο του Ποντιακού Ελληνισμού.
Την ιερή ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας
του Ποντιακού Ελληνισμού επέλεξε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος για

να ανακοινώσει το τρίτο προσκύνημα των
ομογενών μας στις ΗΠΑ, στον Πόντο και
στη Μικρά Ασία, από τις 8 έως και τις 19
Αυγούστου.
Το τρίτο προσκύνημα αποτελεί τμήμα σειρά
προσκυνημάτων που διοργανώνει η Αρχιεπισκοπή Αμερικής στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των 100 ετών από την

Ανασχηματισμός και κάλπες
στις 2 Οκτωβρίου: Η εισήγηση
για πρόωρες εκλογές που
προβληματίζει τον Μητσοτάκη
Δεύτερες κάλπες το πρώτο δεκαήμερο του
Νοεμβρίου ελέω απλής αναλογικής
Πριν από περίπου δύο μήνες, από το πρώτο Φόρουμ του «Οικονομικού Ταχυδρόμου», ο Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε να
κλείνει οριστικά κάθε συζήτηση για πρόωρες εκλογές με μια ρητή και κατηγορηματική δήλωση που τοποθετούσε τη διενέργεια
των εκλογών στο τέλος της τετραετίας και
για την ακρίβεια στα τέλη Μαΐου του 2023.
Άκουσε την εισήγηση και την εξετάζει…
Έκτοτε κάθε συζήτηση για πρόωρες κάλπες
φαινόταν παράταιρη και οι αποφάσεις του
πρωθυπουργού οριστικές και τελεσίδικες
για κάλπες σε περίπου ένα χρόνο. Ωστόσο
τα πράγματα δεν είναι απαραίτητα όπως
δείχνουν. Η πορεία της οικονομίας είναι ο
παράγοντας που θα καθορίσει και την πορεία των πολιτικών εξελίξεων.
Σύμφωνα με το newsit και την εκμπομπή
Live News του Mega υπάρχει εισήγηση
στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
για πρόωρες εκλογές στις 2 Οκτωβρίου. Η
είδηση ωστόσο δεν είναι η εισήγηση, καθώς
πολλές φορές ο κ. Μητσοτάκης έχει δεχτεί
όλο το προηγούμενο διάστημα εισηγήσεις
για πρόωρες εκλογές. Η είδηση βρίσκεται
στο γεγονός ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ,
είναι η πρώτη φορά που ο κ. Μητσοτάκης
δεν απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο, άκουσε τη σχετική εισήγηση και φάνηκε να την
εξετάζει.
Τι είναι αυτό που κάνει τον πρωθυπουργό
να συζητάει για πρώτη φορά το ενδεχόμενο
οι εκλογές να γίνουν 8 μήνες πριν από τον
Μάιο του 2023, όπως ήταν η δέσμευσή του;
Έρχεται ύφεση το χειμώνα
Αυτό που προβληματίζει τον κ. Μητσοτάκη
είναι η κρίση στην οικονομία που έρχεται το
χειμώνα. Οι αρχικές εκτιμήσεις της κυβέρνησης ότι ο επόμενος χρόνος θα είναι ένας
χρόνος ανάκαμψης και υψηλής ανάπτυξης
ώστε να πάει σε εκλογές στις οποίες το
κυβερνητικό αφήγημα είναι ότι κρατήθηκε
όρθια η κοινωνία μέσα από αλλεπάλληλες
κρίσεις και έχει ευοίωνες οικονομικές προοπτικές δεν βγαίνει.
Όπως όλα δείχνουν πάμε σε ύφεση και
αυτό είναι ίσως ο κυριότερος παράγοντας
που κάνει τον πρωθυπουργό να σκέφτεται
τις πρόωρες εκλογές γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις προκύπτει η ανάγκη μιας ισχυρής
και σταθερής κυβέρνησης με νωπή λαϊκή
εντολή.

Δεύτερες εκλογές το πρώτο δεκαήμερο
του Νοεμβρίου
Σε αυτό το πλαίσιο το σενάριο που εξετάζεται είναι οι κάλπες να στηθούν αμέσως μετά
τη ΔΕΘ, δηλαδή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στην καρδιά της προεκλογικής περιόδου. Αν δεν είναι η Κυριακή
στις 2 Οκτωβρίου ενδεχομένως να είναι μια
Κυριακή πριν ή μετά (25 Σεπτεμβρίου ή 9
Οκτωβρίου) και ελέω απλής αναλογικής οι
δεύτερες εκλογές να γίνουν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
Δημοσιονομική χαλάρωση το 2023 και
ανασχηματισμός
Δύο ακόμα πληροφορίες που κατά ορισμένες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο να δίνουν
βασιμότητα σε αυτό το σενάριο είναι οι εξής:
Κατά πρώτον φαίνεται ότι η δημοσιονομική
χαλάρωση θα παραταθεί και για το 2023. Οι
πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτό συμφώνησαν στο Κολέγιο των Επιτρόπων της
ΕΕ και τις επόμενες μέρες αναμένεται να
ανακοινωθεί.
Κατά δεύτερον πληροφορίες αναφέρουν ότι
προ των πυλών βρίσκεται ανασχηματισμός,
ο οποίος θα έχει σημαντικές αλλαγές με μετακινήσεις υπουργών και πολλοί θεωρούν
ότι ένας τέτοιος ανασχηματισμός «μυρίζει
εκλογές». Δεν θα πρόκειται δηλαδή απλώς
για μερικές διορθωτικές κινήσεις.
Προεκλογική επαγρύπνηση
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις ουσιαστικά βρίσκονται σε προεκλογικό πυρετό. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ
άλλωστε μέσω των συνεδριακών διαδικασιών τους κινήθηκαν σαν να βρισκόμαστε σε
προεκλογική περίοδο.
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός άλλωστε τον
Απρίλιο λίγο πριν από το συνέδριο της ΝΔ
είχε ζητήσει από τα «γαλάζια» στελέχη να
βρίσκονται σε «απόλυτη επαγρύπνηση» και
«δυναμική αναμονή» ενόψει των εκλογών
«καθώς θα πηγαίνουμε προς τις επόμενες
εκλογές» τις οποίες τότε τοποθετούσε στο
τέλος της τετραετίας.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τον τελευταίο
χρόνο και ειδικά όσο η ΝΔ όδευε προς το
πρόσφατο συνέδριό της ο κ. Μητσοτάκης
δεν έθετε απλώς πολιτικά διλήμματα αλλά
αντίθετα δεν έχανε ευκαιρία να δηλώνει ότι
αυτά τα διλήμματα που έθετε θα είναι και τα
εκλογικά διλήμματα που θα τεθούν στους
ψηφοφόρους.

ίδρυσή της. Όσοι ομογενείς λάβουν
μέρος θα ταξιδέψουν σε ιερούς τόπους και θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη Θεία
Λειτουργία στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, κατά την εορτή της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου.
Η Ιερά Μονή, που ιδρύθηκε το 386
μ.Χ. ψηλά στα βουνά του Πόντου
και κοντά στη βυζαντινή αυτοκρατορική πόλη της Τραπεζούντας, παραμένει
για 16 αιώνες το σύμβολο του Ποντιακού
Ελληνισμού.
Μάλιστα, σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος

Ελπιδοφόρος, μετά τη Θεία Λειτουργία στο
παρεκκλήσιο της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, στη Βοστώνη, τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας
του Ποντιακού Ελληνισμού.
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Τα έξι σενάρια για την
αύξηση των συντάξεων
Αυξήσεις έως 6% θα λάβουν
οι συνταξιούχοι από 1.1.2023
καθώς ξεπαγώνει η αναπροσαρμογή τους, η οποία είχε
ανασταλεί από το 2010, την
περίοδο του πρώτου Μνημονίου. Παράλληλα, το 2023
σχεδιάζεται να καταργηθεί η
εισφορά αλληλεγγύης (ΕΑΣ),
που σημαίνει πρόσθετη αύξηση στις αποδοχές και των
συνταξιούχων.
Η απαγόρευση των αυξήσεων
των συντάξιμων αποδοχών
λήγει στις 31-12-2022 και όπως
προανήγγειλε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας
από το 2023 θα δοθούν αυξήσεις που αναλογούν στις συντάξεις ύστερα από 12 χρόνια
δραματικών περικοπών.
Ηδη στο τραπέζι βρίσκονται έξι
σενάρια. Το ύψος των αυξήσεων θα κλειδώσει μέσα στους
επόμενους μήνες, καθώς θα
εξαρτηθεί από το ποσοστό
της ανάπτυξης, αλλά και του πληθωρισμού
του τρέχοντος έτους. Πιο συγκεκριμένα, οι
αυξήσεις στις συντάξεις θα είναι ίσες με το
50% της μεταβολής του ΑΕΠ και επίσης
50% της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (τιμάριθμος) όπως ορίζει ο νόμος
και σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να
είναι υψηλότερες του πληθωρισμού.
Ο σχετικός νόμος προβλέπει ότι «το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από την
1-1-2023 κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των
υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του
ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν
το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου
γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ )
του προηγούμενου έτους, διαιρούμενου διά
του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό
μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή».
Αυτό σημαίνει ότι αν το ΑΕΠ αυξηθεί 4% και
ο μέσος ΔΤΚ αυξηθεί 5%, τότε η αύξηση στις
συντάξεις θα είναι της τάξης του 4,5% (2%
+ 2,5%). Ωστόσο, δεδομένης της φετινής
συγκυρίας όπου ο πληθωρισμός καλπάζει
(στο πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθε στο
7,2% – 7,5% και όλες οι προβλέψεις συγκλίνουν σε περαιτέρω αύξησή του στους επόμενους μήνες), οι συνταξιούχοι ενδέχεται να

Για απόλυτα επιτυχημένη επίσκεψη, κάνουν
λόγο κυβερνητικές πηγές σε ό,τι αφορά στην
επίσημη επίσκεψη του πρωθυπουργού,
Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον: τη
συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο
Μπάιντεν και την ομιλία στο Κογκρέσο.

δουν ακόμη μεγαλύτερες αυξήσεις που να
φτάνουν το 6%.
Η προσωπική διαφορά
Πάντως οι περισσότεροι συνταξιούχοι δεν
θα δουν αύξηση στην τσέπη τους λόγω
προσωπικής διαφοράς, ειδικά εκείνοι που η
διαφορά τους υπερβαίνει τα 50 ευρώ. Οσοι
δηλαδή λάμβαναν υψηλότερη σύνταξη από
αυτήν που προέκυψε μετά τον επανυπολογισμό της, θα δουν μόνο λογιστική αύξηση
από το 2023, καθώς θα συμψηφισθεί με την
προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα το τελικό καταβλητέο ποσό στον συνταξιούχο να
παραμείνει το ίδιο.
Οταν η προσωπική διαφορά μηδενιστεί (με
την αύξηση του 2023 ή με τις επόμενες),
τότε θα έλθει η πραγματική – και όχι η λογιστική – αναπροσαρμογή της σύνταξης εκατοντάδων χιλιάδων δικαιούχων.
Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος που
έχει μείωση 100 ευρώ και παίρνει το ποσό
αυτό ως προσωπική διαφορά, αν πάρει αύξηση 30 ευρώ το 2023 θα χάσει 30 ευρώ
από την προσωπική διαφορά και θα έχει 70
ευρώ από προσωπική διαφορά και 30 ευρώ
από την αύξηση. Αν δοθεί αύξηση 30 ευρώ
το 2024, τότε θα έχει 40 ευρώ προσωπική
διαφορά και 30+30 ευρώ από τις αυξήσεις
του 2023 και 2024. Οταν μηδενιστεί η προσωπική διαφορά, τότε θα αρχίσει και η καθαρή αύξηση στη σύνταξή του.

Βουλή: Κατατέθηκε ο νέος Κλιματικός
Νόμος – Ολες οι αλλαγές
Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου
Κατατέθηκε στη Βουλή ο κλιματικός νόμος, που περιλαμβάνει μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών
καυσίμων στις μεταφορές, τα κτίρια και την
ηλεκτροπαραγωγή.
Οι προθεσμίες που θέτει ο νόμος για την μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα προβλέπουν μικρές παρατάσεις της χρήσης
υδρογονανθράκων σε σχέση με το κείμενο
που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ενώ
για πρώτη φορά στην «εξίσωση» της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής μπαίνουν τα ανανεώσιμα υγρά καύσιμα.
Ειδικότερα, οι βασικές προβλέψεις του νόμου περιλαμβάνουν τα εξής:

Τα κέρδη από την επίσκεψη
Μητσοτάκη στις ΗΠΑ – Μηνύματα
σε Άγκυρα και ΝΑΤΟ

•

•

Ηλεκτροπαραγωγή: Απαγορεύεται η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
στερεά ορυκτά καύσιμα (δηλαδή από
λιγνίτη) από την 31η Δεκεμβρίου 2028.
Η προθεσμία μπορεί να επισπευστεί
περαιτέρω με απόφαση που μπορεί να
εκδοθεί μέχρι το 2025, αφού ληφθούν
υπόψη η επάρκεια ισχύος και η ασφάλεια εφοδιασμού.
Οχήματα: Στην Περιφέρεια Αττικής
και στην Θεσσαλονίκη (εκτός από τα
νησιά), προβλέπεται ότι από το 2026
υποχρεωτικά όλα τα νέα ταξί καθώς και
το ένα τρίτο των νέων ενοικιαζόμενων
οχημάτων θα είναι οχήματα μηδενικών
εκπομπών. Από την 1η Ιανουαρίου

«Η Ελλάδα επέστρεψε δυναμικά στο παγκόσμιο και περιφερειακό γίγνεσθαι, ως
ηγέτιδα δύναμη στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μια χώρα πόλος
σταθερότητας, δικαίου, ασφάλειας και ανάπτυξης. Μια χώρα που κρατάει τα κλειδιά
της ειρήνης και της ενεργειακής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Μια χώρα της
οποίας η κληρονομιά, σε αξίες και αρχές,
αναγνωρίζεται ως η πηγή του σύγχρονου
δυτικού πολιτισμού», σημειώνουν οι κυβερνητικές πηγές.
Επισημαίνουν δε ότι «η Ελλάδα είναι ο ηθικός θεματοφύλακας της ελευθερίας και της
δημοκρατίας. Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ, πέρα
από ιστορική φιλία, σήμερα έχουν αμοιβαία συμφέροντα και κοινές καταστατικές
αρχές».
Προσθέτουν ότι «η Ελλάδα τα τελευταία
τρία χρόνια δυναμώνει με την πρόοδο που
εξασφαλίζει η αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της και του ανθρώπινου
δυναμικού της, χάρη στο σχέδιο της Κυβέρνησης. Ο λαός είδε τα αποτελέσματα των
μεγάλων πολιτικών μας επιλογών και της
εργώδους προσπάθειάς μας. Είμαστε πια
στο επίπεδο που μας αξίζει και αυτό είναι
αφετηρία για να πάμε ακόμα καλύτερα».

Η ομιλία Μητσοτάκη στο
Κογκρέσο

«Δεν θα ανεχθούμε παραβιάσεις της κυριαρχίας μας»
Η ομιλία Μητσοτάκη από το βήμα του Κογκρέσου ήταν ιστορικής σημασίας, καθώς
ήταν η πρώτη από Έλληνα πρωθυπουργό.
Έχοντας από πίσω του την αντιπρόεδρο
τον ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις και την πρόεδρο
της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, ο κ. Μητσοτάκης
απηύθυνε μία εκτενή ομιλία, η οποία έτυχε
θερμής υποδοχής.
Αναφερόμενος στην εισβολή της Ρωσίας
στην Ουκρανία, σημείωσε πως «αγνοήσαμε με αφέλεια τα προειδοποιητικά σημάδια
και τις ρωσικές πράξεις με την προσάρτηση της Κριμαίας» και πρόσθεσε: «Εμείς οι
Έλληνες βλέπουμε με φρίκη τι γίνεται 500
μίλια προς τον βορρά, στο Κίεβο, την Οδησσό, όπου γεννήθηκε η ιδέα της επανάστασης, και τη Μαριούπολη. Βλέπουμε επίσης
ένα λαό που αγωνίζεται για την ελευθερία
2024, τουλάχιστον το ένα τέταρτο των
νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής
χρήσης που αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση ή αγορά, θα είναι
αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά
οχήματα.
Από την 1η Ιανουαρίου 2030 ή, εφόσον
προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία, από
την ημερομηνία αναφοράς που προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο, νέα επιβατικά και
ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται είναι μόνο οχήματα μηδενικών
εκπομπών.
• Κτίρια: Από την 1η Ιανουαρίου 2025
απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση
καυστήρων
πετρελαίου

του. Το λέω με σαφήνεια δεν έχουμε καμία
εχθρότητα προς το ρωσικό λαό αλλά δεν
μπορούμε να μείνουμε απαθείς σε έναν
αγώνα που μας θυμίζει τον δικό μας αγώνα
για την ελευθερία».
«Οι Έλληνες γνωρίζουν τι σημαίνει να πρέπει να αντιμετωπίσεις μία εισβολή, τι σημαίνει ο ηρωισμός του αδύναμου για τον οποίο
η πρώτη νίκη είναι να μην υποταχθεί στη
μοίρα του, κατανοούν την αξία των συμμάχων», τόνισε και συμπλήρωσε: «Χωρίς αυτούς οι Έλληνες, παρά τον ηρωισμό τους,
δεν θα είχαν καταφέρει να κερδίσουν την
ελευθερία τους. Και αυτό κάνουμε, είμαστε
με την Ουκρανία και κατά της εισβολής του
Πούτιν».
«Παραδώσαμε ανθρωπιστική βοήθεια, δώσαμε όπλα στους Ουκρανούς για να υπερασπιστούν την χώρα τους και υποδεχθήκαμε
πρόσφυγες. Δεν πρέπει να τα καταφέρει ο
Πούτιν, φαντασιώνεται έναν κόσμο στρατών. Όχι μόνο για το καλό της Ουκρανίας
αλλά και για να σταλεί ένα μήνυμα προς
όλους τους άλλους ηγέτες ότι καμία άλλη
αναθεωρητική συμπεριφορά δεν θα γίνει
ανεκτή από την οικογένεια των δημοκρατικών κρατών», προσέθεσε και υπογράμμισε:
«Δεν μπορεί να υπερισχύσει ο αναθεωρητισμός. Να μην ξεχνάτε, σας παρακαλώ,
μία ανοιχτή πληγή που προκαλεί πόνο, την
παράνομη κατοχή της Κύπρου – αυτό το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί βάσει του διεθνούς
δικαίου όπως είπα και χθες στον πρόεδρο
Μπάιντεν κανείς ποτέ δεν θα αποδεχθεί τη
λύση δύο κρατών στην Κύπρο».
«Η Ελλάδα πάντα τείνει χείρα φιλίας στους
γείτονες της, όμως μόνο ένα πλαίσιο υπάρχει για την επίλυση των διαφορών μας με
τους γείτονες, αυτό του διεθνούς δικαίου.
Δεν θα ανεχθούμε παραβιάσεις της κυριαρχίας μας και τις υπερπτήσεις πάνω από
τα κατοικημένα νησιά, οι οποίες πρέπει να
πάψουν άμεσα. Σας ζητώ να λάβετε υπόψη
σας τον κίνδυνο αστάθειας στη νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ όταν λαμβάνετε
αποφάσεις για την προμήθεια στρατιωτικού
εξοπλισμού στην περιοχή», επισήμανε ο
πρωθυπουργός.
θέρμανσης. Από την 1η Ιανουαρίου
2030, επιτρέπεται αποκλειστικά η πώληση πετρελαίου θέρμανσης το οποίο
είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό κατ’ όγκο
με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα.
Προβλέπεται επίσης ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε
ζώνες υψηλής τρωτότητας ( γεωγραφικές
ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας ή
σε σημεία κοντά σε δασικές περιοχές που
χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς) θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Η
ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του
κτιρίου.
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Advance voting for the Ontario
election has begun. Here's
what you need to know
Election day officially set for June 2 but
voters can cast ballots starting Thursday
Advance voting locations open today in
Ontario as some party leaders fan out
across the province to pitch voters on their
platforms.
However, in the last 18 hours both NDP
Leader Andrea Horwath and Green Party
Leader Mike Schreiner announced they'll
be campaigning while in self-isolation after
testing positive for COVID-19.
Voting day is officially set for June 2 but
people can start casting ballots as of
Thursday.
The advance voting period will run until May
28, with venues open from 10 a.m. to 8 p.m.
670 advance voting locations
Elections Ontario says there are 670
locations for advance voting across the
province, including 158 returning offices and
satellite offices that are also open.
According to Elections Ontario, there is a
returning office in each electoral district for
a total of 124.
While satellite offices are not required under

the Election Act, the Chief Electoral Officer
allows returning officers to establish satellite
offices in the largest electoral districts in
order to enhance election-related services
to electors. Thirty-four such satellite offices
are open and offering advance voting in this
election.
Voters are reminded that the list of voting
locations is subject to change up to and on
election day and electors are encouraged
to visit elections.on.ca, the EO app or call
their returning office for the full list of voting
locations.
For those who have received a voting card
in the mail, your early voting location is
printed on that document. If you're looking
for more information about how to vote in
Ontario's election, head to the Elections
Ontario website.

Liberals not keen on NDP push
to hike GST rebate, Canada
Child Benefit cheques
Prime Minister Justin Trudeau says the
new national child-care deals are saving
Canadians thousands of dollars and helping
offset the hits that keep coming to grocery
and gas bills.
But the prime minister appears to be rejecting
a call from the NDP to hike the GST rebate
and Canada Child Benefit cheques this year,
noting both are already indexed to inflation.
NDP Leader Jagmeet Singh wants the
government to double the GST rebate and
hike the child benefit by $500 per kid to help
Canadian families struggling with a spike in
food and gas prices.
He says the federal government should pay
for it by repurposing $2.6 billion intended to
give a tax credit for companies that build
carbon capture and storage systems.
Statistics Canada reported that inflation
in April hit 6.8 per cent, the highest since
January 1991, pushed up in large part by

a 9.7 per cent increase in the cost of food
bought at stores, and a 36 per cent increase
in the price of gasoline.
The House of Commons will vote on an NDP
motion today calling on the government to
scrap the carbon capture tax credit, which
would mainly go to oil companies, and
redirect it to renewable energy and help for
Canadians struggling because of inflation.

Canada’s largest federal public
union declares impasse in
negotiations with Ottawa
Canada’s largest federal
public sector union says it
has declared an impasse in
negotiations with Ottawa and
plans to file for conciliation
in the hopes of reaching a
settlement.
The Public Service Alliance
of Canada says the federal
government has failed to
provide a wage offer that protects workers
from surging inflation.
It says Ottawa has offered wage increases
averaging 1.75 per cent a year over a fouryear collective agreement.
The union represents more than 120,000
federal public service workers currently

in bargaining with the
Treasury
Board
of
Canada.
Chris Aylward, national
president of the union,
says everyday items
like groceries, gas and
utilities are becoming
unaffordable and workers
need better wages to
keep up with soaring costs.
The union says other key demands include
addressing systemic racism in the federal
public service and improving post-pandemic
workplaces with more remote work options
and the right to disconnect.

Elections Ontario is hiring: Here’s
what you need to know
Want to participate in the democratic process
while making a couple extra loonies?
Elections Ontario is hiring several positions
for the upcoming provincial elections.
In a post on their website, Elections Ontario
says they're looking to fill several paid
positions. Some will require using technology
like ePoll books and vote tabulators, others
just pen and paper.
Anyone who works in long-term-care
facilities or hospital settings during the
election must be fully vaccinated against
COVID-19.
One role Elections Ontario is trying to fill is
for information assistants (IAs). According
to their job descriptions book, IAs greet,
direct and help electors at voting locations.
They're also tasked with making sure there
are no partisan campaign materials at voting

locations (as are most EO employees),
assisting anyone with disabilities and
assisting poll officials in shutting down. The
hourly rate is set at $15/hour, with up to 13
hours available.
Elections Ontario says they're also looking
for tabulator deputy returning officers
(TDROs). TDROs feed ballots into the
vote tabulator and prints candidate results
on EO software. TDROs will be expected
to troubleshoot the technology during the
election, meaning they should probably be
comfortable with technology. The position
pays $18 per hour.
Applicants for both positions must be at least
16 and have a social insurance number.
More info can be found at jobs.elections.
on.ca.

Η Ρωσία κλείνει το γραφείο της καναδικής
ραδιοτηλεόρασης CΒC στη Μόσχα
Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το
γραφείο της καναδικής ραδιοτηλεόρασης
CBC στη Μόσχα και ακυρώνει τις διαπιστεύσεις και τις βίζες των δημοσιογράφων,
σε απάντηση για την απαγόρευση από τον
Καναδά της μετάδοσης των καναλιών του
ρωσικού ομίλου RT.

«Λάβαμε την απόφαση να υιοθετήσουμε
μέτρα αντιποίνων για τις ενέργειες του Καναδά, συγκεκριμένα, το κλείσιμο του γραφείο του CBC στη Μόσχα» ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της
Ρωσίας Μαρία Ζαχάροβα.
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ΗΠΑ: Η Ελλάδα πρωταγωνίστρια το μήνυμα Μητσοτάκη στην Ελληνική Ομογένεια
Σε δείπνο που οργάνωσαν προς τιμήν του
Κυριάκου Μητσοτάκη εκπρόσωποι των
Ελληνοαμερικανικών θεσμών ο Έλληνας
πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι η Ελλάδα
θα γίνει ένα μοντέρνο κράτος.
Παρουσία του αρχιεπισκόπου Αμερικής,
Ελπιδοφόρου, της προέδρου της Βουλής
των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι και του
προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της διμερούς σχέσης ΗΠΑ – Ελλάδας
εντός του πλαισίου της νέας ενεργειακής
αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε
πως η πλέον ενδιαφέρουσα εξέλιξη, που
συντελείται τώρα στην χώρα είναι ότι επιστρέφουν αυτοί που έφυγαν τα χρόνια της
οικονομικής κρίσης, προσθέτοντας πως ο
λόγος δεν είναι μόνον ότι πλέον στην χώρα
υπάρχουν καλές δουλειές και ότι η ανεργία
μειώνεται αλλά πρωτίστως γιατί η μακροπρόθεσμη προοπτική της χώρας κινείται
στη σωστή κατεύθυνση.
Επανέλαβε δε ότι κατά τη συνάντηση του με
το Τζο Μπάιντεν είχε την ευκαιρία να υπογραμμίσει τη σημασία της διμερούς σχέσης
εντός του πλαισίου της νέας ενεργειακής
αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Μεσόγειο,
όπου η χώρα μας καθίσταται πλέον πύλη
εισόδου προς την Ευρώπη για το φυσικό
αέριο της Μέσης Ανατολής.
Τόνισε, πως κατά την διάρκεια των 200 ετών
από την Επανάσταση του 1821 υπήρξαν
πολλές δύσκολες στιγμές για την Ελληνική
Δημοκρατία αλλά αυτή εξήλθε ισχυρότερη

καθώς ανέκαθεν ήταν στη σωστή πλευρά
της ιστορίας. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός
ανέτρεξε συνοπτικά στις κρίσεις, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του για
να συμπεράνει πως πλέον η Ελλάδα είναι
ανάμεσα στους πρωταγωνιστές στην Ευρωπαική Ένωση. Εμφανώς συγκινημένος
ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε χαρακτηριστικά πως είναι ευτυχής και υπερήφανος,
που η παρουσία του στο Κογκρέσο γέμισε με περηφάνια την Ελληνοαμερικανική
κοινότητα. «Σας ευχαριστώ για τη στήριξη
σας, σήμερα είναι μία ιδιαίτερη ημέρα για
την Ελλάδα, την Κύπρο, έχετε κάθε λόγο να
αισθάνεστε περήφανοι και εγώ αισθάνομαι
περήφανος» κατέληξε ο πρωθυπουργός.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο πρωθυπουργός
παρασημοφόρησε 12 επιφανείς Ομογενείς
για την προσφορά τους στην πατρίδα.
Ακολουθεί ο κατάλογος των παρασημοφορηθέντων Ομογενών:
Demetrios Kokotas, ύπατος πρόεδρος της
οργάνωσης AHEPA με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος
Γεώργιος Μπεχράκης, επιχειρηματίας και
φιλάνθρωπος με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του
Τάγματος του Φοίνικος
Gus Billirakis, μέλος της Βουλής των
Αντιπροσώπων των ΗΠΑ από το 2007 με
τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του
Φοίνικος
Katherine Elizabeth Fleming, Πρύτανης
του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης με τον
Ταξιάρχη του Τάγματος της Ευποιίας
Marina Hatsopoulos, Πρόεδρος του Δικτύου Ελληνικής Καινοτομίας με τον Χρυσό

Αρχ/πος Ελπιδοφόρος: Αλησμόνητη
τιμή για την Ομογένεια ο εορτασμός
του 1821 στον Λευκό Οίκο
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αρχιεπίσκοπος
Αμερικής Ελπιδοφόρος χθες το βράδυ από
τον Λευκό Οίκο κατά τη συνάντηση που είχε
ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με
τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αφού
εξέφρασε τη μεγάλη του χαρά για την παρουσία και τη συνάντηση των ηγετών της
γενέτειρας της Δημοκρατίας και της μεγαλύτερης Δημοκρατίας του κόσμου, απευθύνοντας μάλιστα τον Πασχάλιο Χαιρετισμό
«Χριστός Ανέστη», σημείωσε ότι στον Λευκό Οίκο εορτάζουμε για πρώτη φορά την
ανάσταση του ελληνικού έθνους, μαζί με
τον πρωθυπουργό.
Ο ιδιαίτερος αυτός εορτασμός, υπογράμμισε, της επετείου των 200 ετών από την
επανάσταση του 1821 κατά τη διάρκεια
της συμπλήρωσης των 100 ετών από την
ίδρυση της Ελληνορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αμερικής, της πρώτης επαρχίας του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, αποτελεί μια
αλησμόνητη τιμή για την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Όπως τόνισε, αποτελεί ταυτόχρονα ένα ισχυρό σήμα που εκπέμπεται σε
ολόκληρο τον κόσμο, με την ακλόνητη δέσμευση των δύο εθνών, στις έννοιες της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας σε μια εποχή
ανόδου απολυταρχικών καθεστώτων στον
κόσμο και σε μια εποχή που σημαδεύεται
από τον αγώνα του λαού της Ουκρανίας να
διατηρήσει την εθνική του ακεραιότητα απέναντι στην άδικη επιθετικότητα.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, απευθυνόμενος

αρχικά στον Πρόεδρο Μπάιντεν, τόνισε
πως η φιλία του με τον Ελληνισμό και η
υποστήριξή του προς την Ελληνική Δημοκρατία είναι γνωστές σε όλους, ενώ απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε ότι έφτασε πέρα από
τα σύνορα της Ελλάδας για να καλέσει τους
καλύτερους του κόσμου και να προσφέρει
τα καλύτερα για την πατρίδα μας.
«Μας κάνετε και οι δύο εξαιρετικά αισιόδοξους για έναν καλύτερο κόσμο και για ένα
πιο φωτεινό αύριο με την Ελλάδα να αποτελεί την πηγή των δημοκρατικών αξιών του
Δυτικού Πολιτισμού και την Αμερική να αποτελεί την ισχυρότερη ελπίδα της οικουμένης
για ελευθερία και αυτοδιάθεση για όλους»,
τόνισε.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ευχαρίστησε και
τους δύο ηγέτες «για τη σθεναρή υποστήριξη της δικαιοσύνης και ιδιαίτερα της ελευθερίας, της καθαρά πνευματικής αποστολής
του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου».
Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ευχήθηκε ο Θεός να
ευλογεί την πορεία όλων όσων συμβαίνουν
στον κόσμο σήμερα, έτσι ώστε η ζωή όλων,
η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας μας,
να προστατεύονται πάντα από την ασπίδα
των αρχών και των αξιών της Δημοκρατίας,
που αποτελεί το δώρο της Ελλάδας στον
κόσμο και την έμπνευση του αμερικανικού
ονείρου. «Ζήτω η Αμερική, ζήτω το ελληνικό
έθνος», κατέληξε.

Σταυρό του Τάγματος της Ευποιίας
Alexandros Karloutsos, ο επί 30 και πλέον χρόνια Γενικός Διευθυντής της Αρχιεπισκοπής Αμερικής με τον Χρυσό Σταυρό του
Τάγματος του Φοίνικος
Constantine Manos, φωτογράφος με τον
Αργυρό Σταυρότου Τάγματος του Φοίνικος
George Marcus, Πρόεδρος της εταιρείας
Marcus & Millichap με τον Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος
George Pavlakis, Διευθυντής του Τμήματος Ανθρώπινων Ρετροιών, Τομέας Εμβολίων του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των
ΗΠΑ με τον Χρυσό Σταυρό του Τάγματος
του Φοίνικος
Olympia Snowe, πρώην γερουσιαστής των
ΗΠΑ με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος της Ευποιίας
Angelo Tsakopoulos, πρόεδρος της εταιρείας ΑΚΤ Ιnvestements με τον Ταξιάρχη
του Τάγματος του Φοίνικος
Endy Zemenides, Εκτελεστικός Διευθυντής, Hellenic American Leadership Council
( HALC ) με τον Ταξιάρχη του Τάγματος του
Φοίνικος
Για την Τουρκική προκλητικότητα ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι

Μπλίνκεν, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.
Μπλίνκεν και Δένδιας συνομίλησαν, με τον
επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να
ενημερώνει ενδελεχώς για την έξαρση της
τουρκικής παραβατικής συμπεριφοράς, τονίζοντας την πάγια θέση της Ελλάδας για
την προώθηση των διμερών σχέσεων στη
βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου.
«Ανυπομονώ να συζητήσουμε για την Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή νομίζω ότι
είναι σημαντικό να συγκρίνουμε τις σημειώσεις μας και να δούμε που βαδίζουμε από
εδώ και πέρα. Επίσης και την κατάσταση
στη νοτιοανατολική μεσόγειο και να δούμε
πως οι ΗΠΑ θα έχουν πιο έντονη παρουσία
στην περιοχή. Το μοντέλο 3+1 για παράδειγμα είναι ένα μελλοντικό σχέδιο το οποίο
θα πρέπει να συζητήσουμε πως να το ενισχύσουμε και να συζητήσουμε για τις προκλήσεις που διαταράσσουν τη διεθνή τάξη
σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.
Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης λεπτομερώς και στην ανάγκη
επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Τοποθετήσεις στο Ειδικό Συνέδριο
του HECA για την Ψήφο των
Αποδήμων στην Νέα Υόρκη
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΛΑΣΠΙΝΑ
Διακεκριμένοι Έλληνες και Ομογενείς Ακαδημαϊκοί, μεταξύ των οποίων ο πρώην
πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.
Προκόπιος Παυλόπουλος, ο τέως υπουργός Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, ο συνταγματολόγος και συγγραφέας, Νικολάος Αλιβιζάτος, ο Γενικός
Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας και ο Πρόξενος Δημήτρης Παπαγεωργίου, καθώς επίσης και
ο ομογενής πολιτειακός γερουσιαστής του
Ροντ Άϊλαντ Λεωνίδας Ραπτάκης, μίλησαν
στο Ειδικό Συνέδριο του Hellenic Congress
of America (HECA) -14 Μαίου 2022- με θέμα
την ψήφο των Αποδήμων Ελλήνων και τον
Νόμο 4648/2019.
Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία
με την Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος ΗΠΑ
και Καναδά και τους Συλλόγους Αρκάδων
“Γέρος του Μωριά”, Ευρυτάνων «Το Καρπενήσι», τον Σύλλογο Καστοριέων «Ομόνοια»
και άλλους φορείς ενώ τον συντονισμό
ανέλαβαν οι δημοσιογράφοι Δρ. Δέσποινα
Αφεντούλη και ο Δημήτριος Φίλιος.
Ο πρόεδρος του GAEPIS, Στέλιος Τακετζής,
ο οποίος συμμετείχε στο πρώτο πάνελ των
εισηγητών έγειρε το θέμα της καταγραφής
των αποδήμων καθώς επίσης και τον αρνητικό ρόλο που διαδραματίζουν ορισμένοι
σύλλογοι και κάποιες ομοσπονδίες σφραγίδες στην διαμόρφωση μιας ξεκάθαρης
πολιτικής και στρατηγικής για τον απόδημο
ελληνισμό.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιατρικών
Συλλόγων Αμερικής και Καναδά, Δρ. Σπύρος Μεζίτης στο μαγνητοφωνημένο μήνυμα ανέπτυξε τις ακόλουθες προτάσεις του
οι οποίες, όπως είπε, συμβαδίζουν με τα
πάγια αιτήματα της Ομογένειας και το Ελληνικό Σύνταγμα. *Ψήφος για όλους τους
ομογενείς που πληρούν τα κριτήρια Ελληνικής Ιθαγένειας και πληρώνουν φόρους στο

Ελληνικό Δημόσιο. *Δικαίωμα Εκλέγειν και
Εκλέγεσθαι για όλους τους Ομογενείς στο
τόπο καταγωγής που πληρώνουν φόρους.
Και *Στόχος είναι η δημιουργία Ομογενειακού Κόμματος που να επηρεάζει τις αποφάσεις της Ελληνικής Βουλής.
Ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος υπεραμύνθηκε
του συστήματος που είχε εισηγηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν Κυβέρνηση, το οποίο προέβλεπε καθολική συμμετοχή των Αποδήμων
αλλά αποκλειστικά για την ανάδειξη των δικών τους εκπροσώπων, χωρίς να επηρεάζουν τον τελικό συσχετισμό δυνάμεων στην
Βουλή, με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.
Κεντρικός εισηγητής εκ μέρους του Ελληνικού Κογκρέσου ήταν ο Θεόδωρος Βασιλάκης – δικηγόρος, πρώην δικαστής, ο οποίος
ανέπτυξε τις θέσεις του Κογκρέσου για την
επιστολική ψήφο.
Ο Νικόλαος Αλιβιζάτος τόνισε ότι η βασική
αιτία που η ψήφος των Αποδήμων έχει αναχθεί σε πολιτικό θέμα είναι η αίσθηση πως
μπορεί να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα, εάν επαληθευτεί η αναλογία της πρόσφατης απογραφής, προσθέτοντας πως οι
φορείς της Πολιτείας συμφωνούν πως η Ελλάδα δεν έχει την υποδομή για αδιάβλητες
εκλογές με επιστολική ψήφο ή ηλεκτρονική
ψηφοφορία.
Ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Κογκρέσου, Νίκος Αποστολόπουλος, μεταξύ
άλλων τόνισε: «Θα συνεχίσουμε την δράση μας και μετά την σημερινή εκδήλωση
με στόχο την καθολική και άνευ περιοριστικών όρων διευκόλυνση των Αποδήμων
Ελλήνων ψηφοφόρων. Να ψηφίζουν όλοι
από τον τόπο διαμονής τους με επιστολική
ψήφο ή άλλο πρόσφατο μέσον. Διεκδικούν
και πρέπει να έχουν ισότιμη ψήφο και φωνή
χωρίς περιορισμούς, διακρίσεις και προϋποθέσεις όπως έχουν οι Ελλαδίτες ψηφοφόροι στην δημοκρατική Ελλάδα».

12

CYPRIOT NEWS

Greek Press | May 20, 2022

Μισό αιώνα μετά και οι
κηδείες συνεχίζονται
Το περασμένο Σαββατοκύριακο τελέστηκαν δύο
κηδείες πεσόντων κατά
την εισβολή. Οι συγγενείς
τους, σαράντα οκτώ χρόνια μετά, παρέλαβαν τα
οστά των δικών τους ανΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ θρώπων για να ταφούν.
Οι κηδείες αυτές παραμένουν το ξυπνητήρι για να θυμίζει την εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή. Είναι αυτή
η τραγικότητα, που βιώνει η Κύπρος τόσα
χρόνια. Το μαρτύριο με τους αγνοούμενους
το κουβαλάνε οι οικογένειες μία ολόκληρη
ζωή. Ακόμη κι όταν άρχισε το πρόγραμμα
των εκταφών, ξεκίνησε η διαδικασία παράδοσης μερικών οστών, για να τελεστούν οι
κηδείες, τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα.
Σε ένα μικρό κασόνι, τυλιγμένο με σημαίες,
οι άνθρωποί τους, τους οποίους περίμεναν
κάθε μέρα, κάθε στιγμή από το 1974.
Δύο κηδείες τελέστηκαν το Σαββατοκύριακο. Του καταδρομέα Δημήτρη Πύρκα
από το Μάμμαρι και του Χριστάκη Φιλίππου Νικολαΐδη από την κατεχόμενη
Κυθρέα.
Ο Δημήτρης Πύρκας υπηρετούσε στην 32α
Μοίρα Καταδρομών. Χαράματα της 22ας
Ιουλίου, στις μάχες στον Πενταδάκτυλο,
τραυματίσθηκε και σύμφωνα με μαρτυρίες, τις οποίες επικαλέσθηκε ο Επίτροπος
Προεδρίας, Φώτης Φωτίου, στην ομιλία
του, έντονη ήταν η επιθυμία του τραυματία
να απομακρυνθούν άμεσα οι συστρατιώτες
του, ένεκα της επικρατούσας κατάστασης.
Δεν δέχθηκε να τον μεταφέρουν στο Συγχαρί για περίθαλψη για να μην εγκλωβιστούν.
Πολύ μικρός αριθμός οστών του εντοπίστηκαν στην περιοχή του υψώματος Αλωνάγρα
την περίοδο 2010-2012 και παραδόθηκαν
πρόσφατα στην οικογένειά του, μετά που
ακολουθήθηκε η επιστημονική διαδικασία
της ταυτοποίησης.
Ο Χριστάκης Φιλίππου Νικολαΐδη τραυματίσθηκε θανάσιμα από ριπή πολυβόλου στη διάρκεια μάχης για εξουδετέρωση
τουρκοκυπριακού θύλακα στο χωριό Ελιά.
Στη μάχη τραυματίσθηκε συμπολεμιστής
του και ο Χριστάκης, σε μία προσπάθεια να
τον μεταφέρει προς τις θέσεις της Εθνικής
Φρουράς, δέχθηκε τη θανάσιμη ριπή. Οι
συμπολεμιστές του, του φώναζαν να μην
προσεγγίσει τον τραυματία γιατί θα ήταν
εκτεθειμένος στα τουρκικά πυρά. Δεν έκανε

πίσω. «Ήλθαμε εδώ για να πολεμήσουμε κι
εάν χρειαστεί να πεθάνουμε», τους είχε πει
και προχώρησε. Από το τουρκικό πολυβολείο η ριπή σκότωσε και τους δύο στρατιώτες. Έπεσε μαχόμενος τον Ιούλιο του 1974
και τάφηκε στο κοιμητήριο της Μόρφου,
όπως κι άλλοι πεσόντες της πρώτης φάσης
της τουρκικής εισβολής, χωρίς την παρουσία δικών τους ανθρώπων. Η εκταφή των
οστών του Χριστάκη Φιλίππου Νικολαΐδη
πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2016-2017
από το Κοιμητήριο της κατεχόμενης Μόρφου, στα πλαίσια του προγράμματος εκταφών και αναγνώρισης λειψάνων της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων Κύπρου.
Είναι τραγικό, μπορεί και να φαντάζει, στους
νεότερους, περίεργο. Σκοτώθηκαν το 1974
και κηδεύονται τώρα. Πέντε σχεδόν δεκαετίες μετά. Σχεδόν μισό αιώνα μετά αναζητούνται ακόμηz οι ψυχές αγνοουμένων, πεσόντων. Αναζητούνται ομαδικοί τάφοι μετά
«από αξιοποίηση πληροφοριών», που όσο
περνά ο χρόνος λιγοστεύουν. «Φεύγουν»
αυτοί που γνωρίζουν ή επιμένουν οι εν ζωή
να κρατούν σαν σφραγισμένο μυστικό τα
όσα ξέρουν για ομαδικούς τάφους, δολοφονίες, εκτελέσεις. Διαδικασίες ταυτοποίησης
βρίσκονται σε εξέλιξη, αν και οι εκταφές φαίνεται να έχουν περιοριστεί.
Οι κηδείες είναι ένα προσκλητήριο πεσόντων αλλά και όσων επέζησαν. Οι συμπολεμιστές είναι πάντα εκεί και αφηγούνται. Οι
κηδείες φέρνουν μνήμες στους συγγενείς,
που τόσα χρόνια τις συντηρούσαν για να
αντέξουν την αναμονή. Για τους συγγενείς
ο χρόνος δεν επουλώνει τον πόνο. Είναι ως
να σκοτώθηκε ο δικός τους άνθρωπος την
προηγούμενη μέρα και κηδεύεται την επόμενη. Η θλίψη και ο πόνος δεν αλλάζει. Ο
χρόνος της αναμονής και της ελπίδας μεγάλος. Σε κάποιες περιπτώσεις οι γονείς
«έφυγαν» από τη ζωή, κάποτε και τα αδέλφια. Το βάρος του «αποχαιρετισμού» αναλαμβάνουν οι νεότεροι, που έμαθαν από τις
αφηγήσεις και γνώρισαν τον πεσόντα από
τις μαυρόασπρες φωτογραφίες. Πέντε σχεδόν δεκαετίες από την εισβολή, τη συνεχιζόμενη κατοχή και οι κηδείες αγνοουμένων και πεσόντων λειτουργούν σαν
ξυπνητήρι για όλους τους υπόλοιπους,
πέραν από την οικογένεια. Έστω εκείνα
τα δευτερόλεπτα που θα «παίξει» το βίντεο του ρεπορτάζ στο τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων. Και μετά; Στην καθημερινότητα της λήθης.

Έτοιμος για διάλογο για
δίκαιη και βιώσιμη λύση του
Κυπριακού ο Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος
να παρακαθίσει σε ένα έντιμο και ειλικρινή διάλογο για μία δίκαιη, λειτουργική και
βιώσιμη λύση του Κυπριακού, ανέφερε ο
Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κυριάκος
Κούσιος προσθέτοντας ότι ταυτόχρονα συνεχίζονται οι προσπάθειες για προστασία
της περίκλειστης περιοχής της πόλης της
Αμμοχώστου και επιστροφή στους νόμιμους κατοίκους της.
Σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση του

βιβλίου του Αντρέα Μορφίτη «Χαμένες
Προσδοκίες», που πραγματοποιήθηκε το
βράδυ της Τετάρτης στο Πολιτιστικό Κέντρο
του Δήμου Αμμοχώστου στη Δερύνεια, ο
κ. Κούσιος αναφέρθηκε στην Αμμόχωστο
για να σημειώσει ότι «η πόλη της Αμμοχώστου μπορεί να σιωπά εδώ και 48 χρόνια,
όμως εμείς δεν σιωπούμε. Διεκδικούμε το
δίκαιό μας, αν και γνωρίζουμε πολύ καλά
ότι απέναντι μας έχουμε ένα αδίστακτο
κατακτητή», προσθέτοντας ότι «η Τουρκία,

Καρογιάν: Σενάριο συνεργασίας
ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚ-ΔΗΠΑ με
υποψήφιο κοινής αποδοχής
«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε συναντηθεί με
τον κ. Χριστοδουλίδη. Θα τον δω αφού ολοκληρωθεί η τωρινή διαδικασία», είπε ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ
Στην εκπομπή “Πρωτοσέλιδο” του Sigma
φιλοξενήθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης Μάριος Καρογιάν, ο οποίος
μίλησε για τις κινήσεις του κόμματος ενόψει
Προεδρικών εκλογών. Ο κ. Μάριος Καρογιάν μεταξύ άλλων ανέφερε ότι υπάρχει

σενάριο συνεργασίας ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΔΕΚΔΗΠΑ με υποψήφιο κοινής αποδοχής.
Σημείωσε ότι γίνεται αυτή η ανίχνευση, ότι
τις επόμενες ημέρες θα έχει κάποιο δείγμα
και συμπλήρωσε ότι αν δεν υπάρξει τέτοια
πιθανότητα, τότε το κόμμα θα διευρύνει τον
κύκλο επαφών του. «Μέχρι στιγμής δεν
έχουμε συναντηθεί με τον κ. Χριστοδουλίδη. Θα τον δω αφού ολοκληρωθεί η τωρινή
διαδικασία», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόεδρος για νέες εργασίες
στο Βαρώσι: Θα προβούμε
στα δέοντα διαβήματα
Ως μία νέα απαράδεκτη πρόκληση χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης τις εργασίες που διεξάγουν
οι κατοχικές αρχές το τελευταίο διάστημα για άνοιγμα ενός ακόμη κομματιού της
παραλίας στην περιφραγμένη περιοχή του
Βαρωσίου, συμπληρώνοντας πως «δεν θα
την αφήσουμε απαρατήρητη, θα προβούμε
στα δέοντα διαβήματα προς όσους σήμερα
φαίνονται να είναι οι προασπιστές του Διεθνούς Δικαίου».
«Θα συνεχίσουμε να εμμένουμε ότι επιτέλους θέματα αρχής που προβάλλονται για
την παραβίαση της κυριαρχίας μιας χώρας
δεν μπορεί να παραγνωρίζουν την ίδια παραβίαση από μια άλλη χώρα, και ιδιαίτερα
μια χώρα που προκαλεί συνεχώς τόσο τη
διεθνή κοινότητα, όσο και τους συμμάχους
της στο ΝΑΤΟ, αλλά και τους μελλοντικούς
εταίρους της, όπως προσδοκεί, της Ευρώπης», προσέθεσε σχετικά και με τη στάση
της Τουρκίας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλούσε στο
περιθώριο της επίσκεψής του στην πρεσβεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
στη Λευκωσία προκειμένου να υπογράψει
το βιβλίο συλλυπητηρίων για τον θάνατο
του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών
Εμιράτων και Εμίρη του Άμπου Ντάμπι,

Σεΐχη Χαλίφα μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχαγιάν.
Σε ερώτηση δημοσιογράφων για το περιεχόμενο της επικοινωνίας του με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας Κυριάκο Μητσοτάκη
σχετικά με τα αποτελέσματα της επίσκεψης του τελευταίου στην Ουάσιγκτον, ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης δήλωσε απόλυτα
ικανοποιημένος για τον τρόπο που ο Έλληνας Πρωθυπουργός προέβαλε τόσο τα
ευρύτερα θέματα που αφορούν την ειρήνη
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
αλλά ιδιαίτερα «και για τον τρόπο προβολής του κυπριακού προβλήματος, πάντα
μέσα στις σωστές διαστάσεις, μέσα και από
τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Μπάιντεν, αλλά και με σειρά επαφών τόσο με το
Κογκρέσο, όσο και με άλλους Αμερικανούς
αξιωματούχους».
Ερωτηθείς για τον διαφαινόμενο εκνευρισμό
που προκάλεσαν στην Άγκυρα οι δηλώσεις
του κ. Μητσοτάκη, αλλά και για μετέπειτα
δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών πως οι ευθύνες για μη λύση του Κυπριακού ανήκουν στην ε/κ πλευρά, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας απάντησε πως και μόνο ο
εκνευρισμός της Άγκυρας καταδεικνύει το
πόσο ορθά ο Έλληνας Πρωθυπουργός έχει
χειριστεί το όλο θέμα και αυτό είναι κάτι που
μας ικανοποιεί απόλυτα.

όχι μόνο επιδεικνύει την ίδια αδιάλλακτη
στάση και μια προκλητικά επιθετική συμπεριφορά, αλλά επιχειρεί να επιβάλει και νέα
τετελεσμένα».
Ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης και η κυβέρνησή του, συνέχισε, «αντιτάσσεται με
όλα τα μέσα στις νέες αυτές προκλήσεις,
αξιοποιώντας το διεθνές δίκαιο και τη θέση
της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στον ΟΗΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι έτοιμος
να παρακαθίσει σε ένα έντιμο και ειλικρινή
διάλογο για μία δίκαιη, λειτουργική και συνεπώς βιώσιμη λύση».
Είπε ακόμα ότι «συνεχίζουμε τις έντονες
προσπάθειές μας για προστασία της περίκλειστης περιοχής της πόλης της Αμμοχώστου και επιστροφή της στους νόμιμους
κατοίκους της, στη βάση των ψηφισμάτων
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών.
Αναφερόμενος στο βιβλίο του Ανδρέα Μορφίτη, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω είπε
πως «στο επίκεντρο πάντα της σκέψης, της

έγνοιας και του προβληματισμού του συγγραφέα κυριαρχεί το πρόβλημα της ημικατεχόμενης πατρίδας του, με ιδιαίτερες και
εύστοχες αναφορές τόσο στην επέλαση των
μεταναστευτικών κυμάτων από την Τουρκία
όσο και στην επιχειρούμενη εποικιστική
άλωση της γενέτειράς του Αμμοχώστου. Ο
συγγραφέας πραγματεύεται με το σύγγραμμα του ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, άρρηκτα
συνυφασμένων με την επιβίωση του κυπριακού ελληνισμού».
Ταυτόχρονα, συνέχισε, ο Ανδρέας Μορφίτης «καταπιάνεται μεταξύ άλλων, με φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον τόπο μας,
όπως η ανάγκη για καταπολέμηση της διαφθοράς, οι ελλιπείς έλεγχοι στις διακινήσεις
πολιτών στα οδοφράγματα που απειλούν
την ασφάλεια της χώρας, το μεταναστευτικό
βάρος, την εισβολή ουσιαστικά που βιώνει
η Κύπρος, η πρακτική εκμετάλλευσης του
μεταναστευτικού από την Τουρκία και η συνειδητή προσπάθεια της για αλλοίωση της
δημογραφίας του νησιού».
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ΥΠΑΜ: Δεν τίθεται θέμα αίτησης
ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ
Δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις και δεν τίθεται θέμα αιτήματος για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή,
δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος
Πετρίδης.
Σε δηλώσεις του στο περιθώριο συνεδρίας της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής, ο
Υπουργός Άμυνας είπε αρχικά πως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζητήθηκε η πορεία
υλοποίησης της στρατηγικής πυξίδας και
εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας
υποστήριξαν τη δημιουργία κόμβου καινοτομίας, που θα μπορέσει να δώσει ευελιξία
σε θέματα καινοτομιών ζητημάτων άμυνας
και ασφάλειας, όπως επίσης και την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τη διαδικασία του δημοσιονομικού ελλείμματος.
Ο κ. Πετρίδης είπε πως στήριξαν επίσης
την απλοποίηση των διαδικασιών για κοινές προμήθειες αμυντικού υλικού, ενώ ενημερώθηκαν από τον Ουκρανό Υπουργό

Άμυνας για τον πόλεμο στην χώρα του.
Ο Υπουργός Άμυνας είπε, απαντώντας σε
ερώτηση, ότι η κρίση του πολέμου στην
Ουκρανία θα παραταθεί και αρκετές χώρες
φαίνεται πως θα συνεχίσουν να αποστέλλουν στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία.
Ερωτηθείς σχετικά με τις αμυντικές συμφωνίες της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, ο κ. Πετρίδης
είπε ότι η ισχυροποίηση των θέσεων της
Ελλάδας, αμυντικών ή διπλωματικών, αποτελούν θετικά νέα και για την Κύπρο.
Οσον αφορά το ΝΑΤΟ, συνέχισε, βλέπουμε
πώς η Τουρκία αντιδρά στην ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας. Άρα, δεν τίθεται και
δεν συζητείται επί του παρόντος θέμα αιτήματος για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ,
είπε απαντώντας σε ερώτηση. Πρόσθεσε
πως για να ενταχθεί η Κύπρος στο ΝΑΤΟ
θα πρέπει να πληρούνται κάποιοι όροι και
προϋποθέσεις και σε αυτό το σημείο δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα.

Βαρώσι - Ανοίγουν ακόμη ένα κομμάτι
παραλίας οι κατοχικές αρχές
Εργασίες για άνοιγμα ενός ακόμη κομματιού της παραλίας στην περιφραγμένη περιοχή του Βαρωσίου, διεξάγουν οι κατοχικές
αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ,
μπουλντόζα διεξήγαγε την Τετάρτη εργασίες μπροστά από το ξενοδοχείο King George
και μέχρι την πολυκατοικία Ωκεανία. Εκεί
έχουν μεταφερθεί και κρεβατάκια θαλάσσης
μαζί με ομπρέλες.

γειτνιάζει με το ξενοδοχείο Ασπέλια, όπου
έχουν τοποθετηθεί παλιότερα δωμάτια αλλαγής ρούχων και ντους.
Υπενθυμίζεται ότι οι κατοχικές αρχές άνοιξαν τμήμα της περιφραγμένης πόλης της
Αμμοχώστου τον Οκτώβριο του 2020. Στις
15 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς ο Τούρκος
Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν είχε επισκεφθεί
την παραλία της Χρυσής Ακτής, όπου επιτρέπεται η είσοδος σε όλους.

Εκεί βρισκόταν και το εστιατόριο Φάληρο το
οποίο είχαν κατεδαφίσει πριν καιρό, αφού
είχε μισογκρεμιστεί. Εικάζεται ότι πρόκειται για μια περιοχή έκτασης περίπου 600
μέτρων. Το κομμάτι αυτό της παραλίας

Σημειώνεται ότι το 2016 και το 2017 άνοιξαν
δύο παραλίες στον Άγιο Μέμνωμα, μία αρχικά μόνο για τα μέλη του κατοχικού στρατού
και μετέπειτα η άλλη για πολίτες του ψευδοκράτους και της Τουρκίας μόνο.

Επιτελείο Κολοκασίδη - Ο Μητσοτάκης
στην επίσκεψη του στις ΗΠΑ ανέδειξε
την τουρκική κατοχή στην Κύπρο
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με την επίσκεψη του στις ΗΠΑ και την ιστορική του ομιλία ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου,
είχε την ευκαιρία να αναδείξει τον τουρκικό
αναθεωρητισμό και την τουρκική κατοχή της
Κύπρου, γεγονός αναμφίβολα θετικό, αναφέρει ανακοίνωση από το Εκλογικό Επιτελείο του υποψήφιου για την Προεδρία της
Δημοκρατίας, Γιώργου Κολοκασίδη.

Στα θετικά, σημειώνεται, καταγράφεται επίσης ότι η επίσκεψη ανέδειξε τον αναβαθμισμένο -γεωπολιτικό και ενεργειακό- ρόλο
της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.
«Πέραν όμως από τα θετικά επικοινωνιακά
μηνύματα, η ουσία είναι να υπάρξουν αποτελέσματα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, που αποτελεί μόνιμη πηγή προκλήσεων και αστάθειας στην περιοχή μας»,
καταλήγει η ανακοίνωση.

Philoxenia Program in Cyprus
Reminder of this superb opportunity to visit,
learn and see first hand and up-close the
history, civilization and traditions of Cyprus
by participating to the "Philoxenia Program in
Cyprus" from the 2nd to the 12th of July, 2022.
Application forms and other relevant
documents are now available, please e-mail
us at cypriottoronto@bellnet.ca or telephone
416.696.7400 for further information if you like.
Participants must be ages 14 - 17 and deadline
for applications is the 25th of May, 2022.

Η στήλη του Μέτοικου

Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ
ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Επιτυχής εν τινι μέτρω η επίσκεψη Μητσοτάκη στις Ηνωμένες πολιτείες. Επιτυχής στη γενικότητα που θα χαρακτηριζόταν άριστη,
κάτω από άλλες συνθήκες και σε κάποιους άλλους καιρούς.
Συνομίλησε με τον Πρόεδρο, μίλησε στο Κογκρέσο, καθόρισε τη
θέση της Ελλάδος στα πλαίσια των συμμαχιών της, μίλησε για κάποιες ανάγκες και κάποιους φόβους της, αναφέρθηκε σε εξοπλιστικές ανάγκες, εξήρε την προσήλωση των δύο χωρών στις αρχές
της Δημοκρατίας και της ελευθερίας και ομολογουμένως χειροκροτήθηκε θερμά.
Υπάρχουν, όμως, μερικά άλλα και κάποιες απορίες, που για τους γηγενείς κατοίκους της Ελλάδος και της Κύπρου, μένουν αναπάντητες.
Από ποιους κινδυνεύει η Ελλαδα για να χρειάζεται ενίσχυση των εξοπλισμών της;
Ποιας χώρας είναι τα αεροπλάνα που παραβιάζουν καθημερινά τον εναέριο της χώρο;
Ποια είναι η χώρα που εμφανίζει φωτογραφίες του πρωθυπουργού της να επιδεικνύει χάρτες
με τους οποίους να διεκδικεί το μισό Αιγαίο με τα νησιά του και τη Θράκη μέχρι τη Θεσσαλονίκη;
Μίλησε για κάποιους που επιβουλεύονται αλλά γιατί δεν τους κατονόμασε;
Τόση πια αβροφροσύνη; Γιατί δεν ακούστηκε, έστω και μια φορά, το όνομα Τουρκία;
Βέβαια για όσους έχουν κάποια στοιχεία μνήμης, ούτε κατά τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από το 21, έγινε λόγος για Τούρκο κατακτητή. Η επανάσταση, ελέχθη κατά κόρον , έγινε
για την απελευθέρωση. Από ποιούς, δεν είχε και τόση σημασία. Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία
του αναφερόμενος στο εικοσιένα είπε ότι ήταν ένας αγώνας για περισσότερα ... δικαιώματα.
Δεν νομίζω να ήταν έτσι. Όταν σήκωναν τη σπάθα ο Νικηταράς, ο Κολοκοτρώνης κι ο Μακρυγιάννης, ‘‘Λευτεριά ή Θάνατος ‘‘φώναζαν. Και τον Τούρκο τον έλεγαν με το όνομά του, δεν
μιλούσαν για ..... κείνον που καταπατά τα δικιαώματά μας.
Γιατί αυτή η φοβία; Για ποιό λόγο τέτοια αβροφροσύνη;
Για την Κύπρο μίλησε, βέβαια, για εισβολή και κατοχή. Πολύ ορθά θέτοντας τα πράγματα στην
ορθή τους βάση. Δεν κατονόμασε, όμως, και πάλι τον εισβολέα. Τόνισε ότι με κανένα τρόπο
δεν είναι αποδεκτή η λύση δύο κρατών στην Κύπρο, αλλά δέν ανεφέρθη στο τίνος ιδέα είναι
και ποιος προσπαθεί να την επιβάλει.
Είναι πασιφανές ότι πολλοί ανάμεσα στους Δυτικούς συμμάχους και πολλοί Αμερικανοί έχουν
την ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία είναι σταθερός και πιστός σύμμαχος, χωρίς τον οποίο δέν
στέκει το ΝΑΤΟ. Ότι το έδαφος της Τουρκίας είναι το παν για την Ατλαντική συμμαχία. Τής
έδωσαν έτσι το δικαίωμα να συμπεριφέρεται αναιδώς, να εκβιάζει, να απειλεί, να ερωτοτροπεί
με χώρες εκτός της συμμαχίας, και να απειλεί με πόλεμο ακόμα και...... συμμάχους της.
Σήμερα πιέζει κατά τρόπο συμμαχικά ανάρμοστο και μπλοκάρει την ένταξη άλλων ευρωπαϊκών χωρών στο ΝΑΤΟ, ελπίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα εξασφαλίσει ανταλλάγματα.
Μπορεί μερικοί να την σεκοντάρουν - βλέπε Γερμανία -. Η Ελλάδα, όμως, δεν έχει κανένα
απολύτως λόγο να κάνει τον πολιτισμένο !! ουδέτερο. Τα πράγματα πρέπει να λέγονται με το
όνομά τους. Και τα εθνικά συμφέροντα να διασφαλίζονται και με λόγο και με έργο.
Εν κατακλείδι, κάποιος μπορεί να πει. Αυτά που δεν ακούστηκαν στις δημόσιες ομιλίες, πώς
γνωρίζεις ότι δεν λέχθηκαν πίσω από κλειστές πόρτες κατά τις κατ’ιδίαν συνομιλίες; Δεν θα
ισχυριστώ το αντίθετο. Αλλά η ουσία του πράγματος είναι μία. Για να κερδίσεις το παιγνίδι,
δεν πείθεις για τα δίκαιά σου μόνο κάποιους γραφειοκράτες, αλλά κερδίζεις με τον καθαρό,
ειλικρινή και ντόπρο λόγο σου, το λαό. Την κοινή γνώμη, που είναι η ουσιαστική δύναμη.

Φωτίου για Γενοκτονία Ποντίων:
Να διατηρήσουμε άσβεστη
τη φλόγα της μνήμης
Οφείλουμε να αντισταθούμε στη λήθη διατηρώντας άσβεστη τη ιερή φλόγα της μνήμης και της εθνικής συνείδησης, ανέφερε σε
μήνυμά του ο Επίτροπος Προεδρίας, Φώτης
Φωτίου, για την σημερινή Ημέρα Μνήμης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Στο μήνυμά του, ο κ. Φωτίου είπε ότι είναι
μέρα μνήμης σήμερα αφού στις 19 Μαΐου
1911 τέθηκε σε εφαρμογή το εθνικιστικό
σχέδιο τελειωτικής εξόντωσης των Ελλήνων του Πόντου.
Ο ανθρώπινος νους ωχριά μπροστά στη
βαρβαρότητα που επέδειξαν κατά συστηματικό τρόπο οι νεότουρκοι, είπε ο κ.
Φωτίου, αφού εξολοθρεύτηκαν 353.000
Έλληνες Χριστιανοί του Πόντου, 815 χωριά ανασκάφηκαν, 1.134 εκκλησίες καταστράφηκαν, 960 σχολεία γκρεμίστηκαν και
400.000 άλλοι Έλληνες εξαναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τη γη τους και να φθάσουν

κατατρεγμένοι σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας, αφήνοντας πίσω τους ένα πολιτισμό τριών σχεδόν χιλιετών με μοναδικές
αποσκευές τις μνήμες και τον πόνο στην
καρδιά τους.
"Οι νεότουρκοι τους στέρησαν τη ζωή, τη γη,
τις περιουσίες τους. Όχι όμως και τη ψυχή
τους. Παρά τις κακουχίες οι Έλληνες του
Πόντου επέδειξαν ένα αδάμαστο φρόνημα
και κατάφεραν, όχι μόνο να επιβιώσουν,
αλλά και να μεγαλουργήσουν στις νέες εστίες που εγκαταστάθηκαν", είπε ο Επίτροπος.
Η ίδια βαρβαρότητα επεδείχθη στα χρόνια
που ακολούθησαν και εναντίον των Αρμενίων, καθώς και των άλλων ελληνικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας, πρόσθεσε, για
να τονίσει ότι "με το ίδιο απεχθές προσωπείο, η Τουρκία στράφηκε το 1974 εναντίον
και των Ελλήνων της Κύπρου".

14
Μόνο εθνική υπερηφάνεια και δέος μπορεί να νιώσει κανείς από την παρουσία του
Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ δήλωσε
η Ντόρα Μπακογιάννη, αλλιώς δηλαδή αν
δεν νιώσεις περήφανος είσαι ανθέλληνας;
Μα και τι δεν συνέβη από την στιγμή που
πάτησε το πόδι του στην Αμερική. Οι Ελληνοαμερικάνικες σημαίες η μία δίπλα στην
άλλη κυμάτιζαν το καλώς όρισες στον πρωθυπουργό. Μα και τι πρόγραμμα τον περίμενε εκεί….
Ο πρωθυπουργός είχε στα χέρια του τη
ελληνοαμερικάνικη συμφωνία για τις βάσεις που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε
ένα σταθερό αμερικάνικο οικόπεδο. Αυτή η
συμφωνία που είχε υπογράψει και ψηφίσει
όλη η Βουλή (εκτός του ΚΚΕ προς τιμήν
του) περιείχε το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Ενημέρωσε τους Αμερικάνους για το
πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών
F-35, το κόστος του οποίου ξεπερνάει τα
3 δισ. δολάρια με την αποπληρωμή του να
φορτώνεται στις πλάτες του ελληνικού λαού
προσφέροντας ζεστό χρήμα στα αμερικάνικα μονοπώλια όπλων. Ο πρόεδρος Μπάιντεν τον τίμησε φορώντας… γραβάτα στα
χρώματα της Ελλάδας. Τελικά αργότερα
μάθαμε ότι η γραβάτα του Μπάιντεν μας κόστισε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για
τα αμερικάνικα καταδιωκτικά. Αυτή η γραβάτα σύμβολο μας κόστισε μια μοίρα των
F-35!.
Η επίσημη επίσκεψη Μητσοτάκη δεν είχε
ακόμα ολοκληρωθεί και δεν γνωρίζουμε
(υπάρχουν και άλλα;) στον ακριβή λογαριασμό. Ο Τζό….Μπάιντενόπουλος (αμερικανιά) όπως του αρέσει να αποκαλείται όταν
κάνει Μπίζνες με Έλληνες επιχειρηματίες
της Αμερικής, με εκπροσώπους κεφαλαιούχους από την Ελλάδα αλλά και με πολιτικούς εκπροσώπους της άρχουσας τάξης
της χώρας όπως ο «άριστος» πρωθυπουργός της χώρας ο οποίος δεν πήγε με άδεια
χέρια στην επίσκεψη αυτή. Είχε στην βαλίτσα του ολόκληρη ελληνοαμερικάνικη συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις από την
μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη.

Ο Μητσοτάκης ουσιαστικά προσφέρει γη
και ύδωρ στα αμερικάνικα μονοπώλια ενέργειας με στόχο να ενισχύσει και τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. Αυτή
την τάξη αντιπροσωπεύει ο Μητσοτάκης
και σε αυτή την τάξη αναφέρετε. Επανέλαβε
πως η Ελλάδα είναι πυλώνας σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και ενεργειακός
κόμβος ελπίζοντας για ένα κομμάτι από την
πίτα να πάει για τα συμφέροντα της τάξης
του της αστικής τάξης.
Σε αυτό το πλαίσιο έκανε ειδική αναφορά στην κύρωση της Ελληνοαμερικανικής
Συμφωνίας για τις Βάσεις, επισημαίνοντας
το ρόλο της Αλεξανδρούπολης τόσο για τα
πολεμικά σχέδια του ΝΑΤΟ όσο και για τις
προσπάθειες αντικατάστασης του ρωσικού
φυσικού αερίου από αμερικανικό LNG.
Ανέφερε
χαρακτηριστικά
ότι
«η
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Μητσοτάκης in USA
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
Αλεξανδρούπολη είναι μόλις 500 μίλια από
την Ουκρανία και πέρα από τη σπουδαιότητα και την στρατηγική της θέση, είναι κόμβος για το υγροποιημένο φυσικό αέριο».
Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του τόνισε
ταυτόχρονα την πρόθεση του να συμμετέχει
ενεργά η χώρα σε οποιαδήποτε μελλοντική
πολεμική σύρραξη προβάλλοντας τα στήθη
του και αναφέροντας ότι θα «απαντηθεί με
σθένος και από κοινού» οποιαδήποτε επιθετική κίνηση. Μόνο να μη κάνει την κίνηση
να στείλει Έλληνες στρατιωτικούς να πολεμήσουν έξω από τα σύνορα, θα καεί όλη η
Ελλάδα.
Ο Μπάιντεν στις δηλώσεις του ανέφερε: Θα
συζητήσουμε για τον πόλεμο, την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων, την ενέργεια,
την ασφάλεια και την κλιματική αλλαγή,
δίνοντας το στίγμα των επαφών στις σύντομες δηλώσεις πριν την έναρξη της συνάντησης. Ευχαρίστησε θερμά τον Κυριάκο
Μητσοτάκη εκφράζοντας την ικανοποίηση
της Ουάσιγκτον για την ενεργή εμπλοκή της
ελληνικής κυβέρνησης στον πόλεμο αλλά
και για την πρόσφατη κύρωση της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας για τις Βάσεις
από την Βουλή. Οι ευχαριστίες Μπάιντεν
μυρίζουν μπαρούτι και θέλει να παρασύρει
όσο περισσότερους «πρόθυμους» στον
πόλεμο.…
Αναφέρθηκε στις σχέσεις «φιλίας» των ΗΠΑ
και της Ελλάδας και υποστήριξε πως η ρωσική επιθετικότητα είναι απειλή στη δημοκρατία και «βάλλει κατά της καθεστηκυίας
τάξη», εμφανίζοντας την ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία μεταξύ των «συμμάχων» και της Μόσχας σαν σύγκρουση
μεταξύ δημοκρατικών και απολυταρχικών
καθεστώτων.
Μέσα στο καμάρι, στην εθνική ανάταση και
στους πανηγυρισμούς, χάθηκε ένα στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Μητσοτάκη και
της Ελληνικής αντιπροσωπίας σε μία δημόσια συζήτηση στο Georgetown University.
Ο πρωθυπουργός είχα δημόσια συζήτηση με τον γνωστό δημοσιογράφο David
Ignatius.
Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε για την Ελλάδα που είναι στη χαμηλότερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ όσον αφορά την
ελευθερία του τύπου, αντικαθιστώντας τη
Βουλγαρία. Και είμαι σίγουρος πρόσθεσε,
ότι αυτοί οι αριθμοί πιθανότατα μας λένε
τι συμβαίνει. Πρόκειται για την έκδοση του
ετήσιου «Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου»
από τους «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα», όπου
η Ελλάδα πέφτει στην 108η θέση από τις
συνολικά 180 χώρες και είναι τελευταία από
τις χώρες της Ευρώπης.
Ο «άριστος» πρωθυπουργός τι απάντησε
στην ερώτηση του Αμερικανού δημοσιογράφου; «Έβαλε σε αμφισβήτηση την έρευνα διαφωνώντας με τα συμπεράσματα και
την μεθοδολογία της» Το επιχείρημα που
έθεσε για να περιγράψει πόσο όμορφα είναι
τα πράγματα σε σχέση με τα ΜΜΕ λέγοντας
το εξής: «Είμαστε μια χώρα όπου ο καθένας
μπορεί να δημοσιεύσει οτιδήποτε και να μην
διωχθεί γι’ αυτό, αντιθέτως έχει απόλυτη
ελευθερία να εκφράσει το παράπονό του».
Τι καλά! Ο αρχι-«άριστος» πρωθυπουργός
μίλησε με… στοιχεία, όχι αστεία!
Είχαμε και άλλα ευτράπελα: Το ραγιάδικο
σκύψιμο που έχουν συνηθίσει οι Αμερικανοί

proutis0107@rogers.com
αξιωματούχοι από τους «εθνικούς λεβέντες» που συνομιλούν μαζί τους. Στην περίπτωση Μητσοτάκη υπήρχε η επανάληψη της φράσης ότι είμαστε στην «σωστή
πλευράς της Ιστορίας» (πιάνει το θέμα και
έχει γίνει μέρος στις πολιτικές ομιλίες του
Μητσοτάκη).
Να θεωρεί και ο Μητσοτάκης ότι βρίσκεται
η κυβέρνηση του στην «σωστή πλευρά της
ιστορίας» πάει πολύ. Μόνο ένα ούφο από
άλλο πλανήτη θα μπορούσε ποτέ να έβλεπε την Ελλάδα στη «σωστή πλευρά της
ιστορίας» αλλά και ένας Αμερικάνος που
θα θεωρούσε την Ελλάδα αποικία του για
τουρισμό και κάμπινγκ. Με την ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις βάσεις (που
μετατρέπουν τη χώρα σε αμερικάνικο οικόπεδο) «ανά χείρας» ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε απέναντι
από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν
δίνοντας διαπιστευτήρια και προτάσσοντας
τη στρατηγική επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης για βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στα επικίνδυνα σχέδια και στον πόλεμο
στην ευρύτερη περιοχή. Μία φορά αλλά και
πάντα «αμερικανοτσολιάς και δωσίλογος»
στη «σωστή πλευρά της ιστορίας»;;;;…
Αυτοί που μιλούν και διακηρύσσουν πάντα
ότι είναι στη «σωστή πλευρά της ιστορίας»
είναι οι πολιτικοί συγγενείς με αυτούς που
αναφώνησαν το «ανήκομεν εις την Δύσιν»
και το «στρατηγέ μου, ιδού ο στρατός σας».
Σε αυτό το πλαίσιο ο Κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι «είναι προνόμιο μου να είμαι στο
Λευκό Οίκο».
Ο κύριος Μητσοτάκης “λανσάρει” στις ΗΠΑ
το ρόλο του ελληνικού κράτους ως του “καλού παιδιού” της συμμαχίας αλλά και ως
“μεσάζοντα” για τις ενεργειακές μπίζνες
που προωθούνται -με κυρίαρχο το ρόλο
των ΗΠΑ- στο φόντο του πολέμου στην
Ουκρανία.
Μόνο που από αυτή τη “συναλλαγή”, ο μεγάλος χαμένος θα είναι ο ελληνικός λαός
που θα πληρώσει την “καλύτερη στιγμή
στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις” με βαθύτερη εμπλοκή στα πολεμικά σχέδια, με
μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια, με νέα
κούρσα εξοπλισμών και με νέους μεγάλους
κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της
χώρας. Κερδισμένοι θα είναι οι λεγόμενοι
επενδυτές, δηλαδή οι επιχειρηματικοί όμιλοι
στη μια και την άλλη πλευρά που θα ωφεληθούν από τα επικίνδυνα σχέδια σε βάρος
των λαών.

Τι άλλο «θυμήθηκε» να πει ο πρωθυπουργός; Μα για το σχέδιο Μάρσαλ φυσικά. Δεν
θα μπορούσε, άλλωστε, να το ξεχάσει για
να ευχαριστήσει τις ΗΠΑ που ενίσχυσαν
τότε τους απόντες από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα αλλά και κάτι ντόπιους

παλιούς συνεργάτες των ναζί που πλούτισαν. Ήταν το «στερέωμα», σε χρήμα, της
αστικής τάξης στη μετεμφυλιακή Ελλάδα.
Και κάπου εκεί μίλησε και για «δαίμονες»:
«Οι δύο χώρες μας πάντα βρέθηκαν στη
σωστή πλευρά της ιστορίας, πολέμησαν
τους εσωτερικούς τους δαίμονες, αλλά
εξήλθαν ισχυρότερες δικαιώνοντας τις αξίες των προγόνων μας». Δεν το έκανε λιανά
αυτό ο κύριος Μητσοτάκης για να το καταλάβουμε. Όταν επιστρέψει στην Ελλάδα
ας μας το εξηγήσει. Όχι, φυσικά, δεν πάει
ο νους μας πως εννοούσε κάτι για την….
«κόκκινη απειλή» (red terror) που θα έλεγαν
και οι Αμερικανοί.
Αν και ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για «κοινές
θέσεις» προσπαθώ να βρω που είναι αυτές οι θέσεις. Οι Έλληνες δεν έχουν κανένα
κοινό με τους Αμερικάνους στον πολιτισμό,
άγνωστη λέξη για τους Αμερικανούς. Στους
«κοινούς στόχους»; Δεν φαίνονται πουθενά.
Στο Κογκρέσο μίλησε για τις κοινές αξίες στη
δημοκρατία που έχει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ.
Η χώρα που στήνει δικτατορικά καθεστώτα
στον κόσμο όπως και στην Ελλάδα το 1967
είναι αυτή που πιστεύει στη δημοκρατία; Η
χώρα που σε κάθε ανάφλεξη πολέμου στον
κόσμο θα την βρεις πίσω από τα παρασκήνια έχει κάτι κοινό με την Ελλάδα;
Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θεωρούν
τις ΗΠΑ ως τη μεγαλύτερη απειλή για την
ειρήνη. Την ψήφισαν τρεις φορές πιο επικίνδυνη από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τα
στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτό το συμπέρασμα: Στη χώρα που ο Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι βρίσκεται πάντα στο πλάι της σαν
καλός σύμμαχος είναι αυτή που κύλισε το
Βιετνάμ στο αίμα πριν το βάλει στα πόδια
αφήνοντας πίσω της μία καταστραμμένη
χώρα. Αλλά αν πάμε λίγο πίσω, μετά τον Β’
παγκόσμιο πόλεμο έχουν γίνει 248 ένοπλες
συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Οι ΗΠΑ
δημιούργησαν άμεσα ή έμμεσα και αναμείχθηκαν σε 201 (81%), τέτοιες συγκρούσεις
σκοτώνοντας 30 εκατομμύρια κόσμο μέχρι
στιγμής. Βλέπεις κάτι κοινό εδώ πρωθυπουργέ της Ελλάδας;
Τι σχέση μπορεί να έχει το Σύνταγμα της
Ελλάδας με το Αμερικάνικο που θεωρεί ότι
είναι δημοκρατικό δικαίωμα να κατέχει ο
πολίτης πυροβόλα όπλα και που προστατεύεται από το σύνταγμα των ΗΠΑ; Η κυβερνητική υπηρεσία CDC αναφέρει ότι 53
άτομα χάνουν τη ζωή του κάθε μέρα από
την χρήση όπλων.
Η ρατσιστική επίθεση στο Μπάφαλο από
ένα λευκό οπλισμένο 18χρονο με θύματα
δέκα μέλη της αφροαμερικανικής κοινότητας της πόλης, έγινε όταν πάτησε το πόδι
του στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης. Έχει κάτι κοινό με την Ελλάδα;
«Πολύ επιτυχημένη» χαρακτήρισε την επίσκεψη του πρωθυπουργού Μητσοτάκη στις
ΗΠΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης
Οικονόμου, τονίζοντας ότι κατέστη σαφές
και από τη διοίκηση Μπαιντεν και από το
Κογκρέσο ότι η Ελλάδα επέστρεψε, διεκδικεί επενδύσεις και κρατάει τα «κλειδιά» της
ενεργειακής σταθερότητας στην περιοχή.
Ναι επέστρεψε στην αγκαλιά και στο σφίξιμο του βόα μέχρι ασφυξίας.
Αυτό που θα πρέπει να φωνάξουμε στον
πρωθυπουργό Μητσοτάκη και στους προκαθήμενους του είναι αυτό που είπε ο ποιητής της Ελληνικής διασποράς, Κωνσταντίνος Καβάφης: Κι αν δεν μπορείς να κάμεις
την ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην
την εξευτελίζεις.

15

EASTER GREEK CUISINE
20 Μαΐου, 2022 | Ελληνικός Tύπος

Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Wedge Salad With Whipped
Feta, Shrimp
Chicken Fricassée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(serves 4-6)
4 chicken legs
4 chicken thighs
2 tsp. sea alt
1/2 tsp. ground pepper
1/4 cup olive oil
8 small/pearl onions, peeled and
whole
3 cups halved or quartered
mushrooms
1 cup diced white onion
3 cloves of garlic, minced

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 Tbsp. all purpose flour
1 cup warm whole milk
3 cups hot stock (chicken or
vegetable)
3 bay leaves
4 sprigs fresh thyme
1/2 cup dry white wine
2 cups roughly chopped romaine
lettuce
salt and pepper to taste
1/4 chopped fresh parsley

1.
Pat your chicken
with paper towel and
season both sides with salt
and pepper. Add oil into a
large skillet over medium
high heat. Add your
Πήτερ
chicken and brown on both
Μινάκης
sides. Remove and place
on a platter.
2.
Into the same pan, add the pearl
onions and brown on all sides and reserve
with the chicken.
3.
Add more oil if needed and add
your mushrooms and saute for a couple of
minutes. Add the onions garlic, turn heat
down to medium and stir occasionally. Cook
for about 4-5 minutes or un just translucent.
4.
Add the flour and stir in and cook
for a minute. Add the wine, stir to deglaze the
pan.
5.
Add the milk, bay leaves, thyme,
chicken pieces (skin side up), pearl onions
and enough stock to almost cover the
chicken. Add lettuce, bring up to a simmer and place the lid on (slightly ajar).
6.
Simmer for 30 minutes then remove lid and simmer for about another 10 minutes
or until sauce has thickened.
7.
Turn off heat, taste and add salt and pepper to taste. Garnish with chopped fresh
parsley and served on top of garlic mashed potatoes.
Variation: You can use baby spinach instead of romaine lettuce but add it at the end as they
wilt very easily.

Φρικασέ με κοτόπουλο
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(για 4-6 άτομα)
4 μπουτάκια κοτόπουλου
4 πόδια κοτόπουλου
2 κουτ. Θαλασσινό αλάτι
1/2 κουτ. τριμμένο πιπέρι
1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο
8 μικρά κρεμμύδια, καθαρισμένα και
ολόκληρα
3 φλιτζάνια μανιτάρια κομμένα στη
μέση ή στα τέσσερα
1 φλιτζάνι λευκό κρεμμύδι σε κυβάκια

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες
4 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
1 φλιτζάνι ζεστό πλήρες γάλα
3 φλιτζάνια ζεστό ζωμό (κοτόπουλο
ή λαχανικό)
3 φύλλα δάφνης
4 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι
1/2 φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί
2 φλιτζάνια χοντροκομμένο μαρούλι
Αλάτι και πιπέρι για να γευτείς
1/4 ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό

1.
Σκουπίζουμε το κοτόπουλο με χαρτί κουζίνας και αλατοπιπερώνουμε και τις δύο
πλευρές. Προσθέτουμε λάδι σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε
το κοτόπουλο και το ροδίζουμε και από τις δύο πλευρές. Αφαιρούμε και τοποθετούμε σε
πιατέλα.
2.
Στο ίδιο τηγάνι ρίχνουμε τα ολόκληρα κρεμμυδάκια και τα ροδίζουμε από όλες τις
πλευρές και τα κρατάμε με το κοτόπουλο.
3.
Προσθέτουμε περισσότερο λάδι αν χρειάζεται και προσθέτουμε τα μανιτάρια και
σοτάρουμε για μερικά λεπτά. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια σκόρδο, χαμηλώνουμε τη φωτιά
σε μέτρια και ανακατεύουμε κατά διαστήματα. Μαγειρεύουμε για περίπου 4-5 λεπτά.
4.
Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε για ένα λεπτό. Προσθέτουμε το κρασί και ανακατεύουμε .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(serves 4)
For Whipped Feta
3/4 cup strained Greek yogurt
3/4 cup crumbled Feta cheese
2 Tbsp. extra virgin olive oil
For the Salad
Half head of Iceberg lettuce
2 cups cooked shrimp
1 cup diced tomato
1/4 cup thinly sliced scallions
or chives
fresh ground pepper

1.
For best results, add yogurt into
a bowl and whip for about 5 minutes with
a hand mixer. Add the crumbled Feta and
and olive oil, mix until smooth. Adjust
flavouring (more Feta or yogurt).
2.
From the half head of lettuce, remove the core and cut into two equal wedges
place on plates.
3.
Top each wedge with diced tomatoes and shrimp. Spoon over whipped Feta on
each portion, garnish with chives, fresh ground pepper and serve.

Σαλάτα με κρέμα φέτας και γαρίδες
•
•
•
•
•
•

(για 4 άτομα)
Για κρέμα φέτας
3/4 φλιτζανιού στραγγιστό ελληνικό
γιαούρτι
3/4
φλιτζανιού
τυρί
φέτα
θρυμματισμένη
2 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
Για τη σαλάτα

•
•
•
•
•

Μισό κεφάλι μαρούλι Iceberg
2 φλιτζάνια μαγειρεμένες γαρίδες
1 φλιτζάνι ντομάτα κομμένη σε
κύβους
1/4 φλιτζάνι κρεμμύδι ή σχοινόπρασο κομμένο σε λεπτές φέτες
φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1.
Για καλύτερα αποτελέσματα, προσθέτουμε το γιαούρτι σε ένα μπολ και χτυπάμε
με μίξερ χειρός για περίπου 5 λεπτά. Προσθέτουμε την θρυμματισμένη φέτα και το ελαιόλαδο, ανακατεύουμε μέχρι να ομοιογενοποιηθούν. Προσαρμόζουμε τη γεύση (περισσότερη φέτα ή γιαούρτι).
2.
Από τη μισή κεφαλή του μαρουλιού, αφαιρούμε το κοτσάνι και κόβουμε σε δύο
ίσες φέτες, τοποθετώντας τα σε πιάτα.
3.
Γεμίζουμε κάθε κομμάτι με ντομάτες και γαρίδες σε κύβους. Περιχύνουμε με κουτάλι τη χτυπημένη φέτα σε κάθε μερίδα, γαρνίρουμε με σχοινόπρασο, φρέσκο τριμμένο
πιπέρι και σερβίρουμε.

Everything Green Mediterranean Cookbook
Excited to announce the release of my latest cookbook,
Everything Green Mediterranean Cookbook, You can order
your copy from Amazon.
This book contains 200 recipes with an a focus on a Green
Mediterranean Diet: dedicated to those looking to lose
some weight while offering easy, nutritious and calorie-wise
dishes. All the recipes are plant-based, fish/seafood or
contain poultry. There’s no red meat contained in this book.
I worked hard to create quick, delicious meals for the
active person juggling career, family, exercise routine while
leaving you time for some leisure.
Thank you to all of you who have shown your support
throughout the years. The best is yet to come!
5.
Προσθέτουμε το γάλα, τα φύλλα δάφνης, το θυμάρι, τα κομμάτια κοτόπουλου
(με την πέτσα προς τα πάνω), τα κρεμμύδια και αρκετό ζωμό για να καλύψει σχεδόν το
κοτόπουλο. Προσθέτουμε το μαρούλι, σιγοβράζουμε και βάζουμε το καπάκι (ελαφρώς
μισάνοιχτο).
6.
Σιγοβράζουμε για 30 λεπτά, στη συνέχεια αφαιρούμε το καπάκι και σιγοβράζουμε
για περίπου άλλα 10 λεπτά ή μέχρι να δέσει η σάλτσα.
7.
Σβήνουμε τη φωτιά, δοκιμάζουμε και προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι κατά βούληση. Γαρνίρουμε με ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό και σερβίρουμε πάνω από σκόρδο
πουρέ πατάτας.
Παραλλαγή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σπανάκι baby αντί για μαρούλι αλλά το προσθέτουμε στο τέλος γιατί μαραίνεται πολύ εύκολα.
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Diana’s Seafood
Delight

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

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

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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Exodus: The Stories of 1922 is a five-part podcast exploring the Great Catastrophe,
a seminal chapter in Greek history which led to the expulsion of Greeks from Asia
Minor and Thrace.
As we mark the tragic Pontian Greek Genocide today, our first chapter, “Loss,” explores
the wider story of what happened in the dying days of the Ottoman Empire, the population
exchange that followed and interviews with descendants of refugees about memory,
trauma and resilience.
Learn the entire story of the Asia Minor refugees and how they transformed a nation.
This podcast is produced by the award-winning History Committee of the Hellenic Heritage
Foundation. Sponsored by Agape Greek Radio. Original music by Demetri Petsalakis.
Available for download on Spotify, Apple Podcasts, Stitcher and at hhf.ca.

EUSFF22 is back in person!
This FREE event showcases short films from across the
European Union, curated into 3 thematic programs: Modern
Times (May 21), The Art and Life Tango (May 28), and Family
Ties (May 29). All screenings take place at ByTowne Cinema at
1pm. And did we mention that it's free?!
Check out our website for more information about
the films and programs:
http://ow.ly/GmVk50J3czN
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Ιστορία της Ημέρας της
Βικτώριας στον Καναδά

Legal Translation
Services

Η Ημέρα της Βικτώριας
(Γαλλικά: Fête de la Reine)
είναι μια ομοσπονδιακή καναδική αργία, και ορίζεται
τη Δευτέρα πριν από τις 25
Μαΐου κάθε έτους. Η Ημέρα
της Βικτώριας σηματοδοτεί τα γενέθλια της
Βασίλισσας Βικτώριας (1837-1901). Μετά το
θάνατο της Βασίλισσας Βικτώριας, η 24η
Μαΐου ορίστηκε ως Ημέρα τιμής της, σε όλη
τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Η βασίλισσα
Βικτώρια (24 Μαΐου 1819 – 22 Ιανουαρίου
1901) ήταν η ηγεμόνας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Βρετανικής Αυτοκρατορίας
από τις 20 Ιουνίου 1837 μέχρι το θάνατό της
το 1901. Η Βικτώρια βασίλεψε για 63 χρόνια και επτά μήνες. Αν και δεν επισκέφτηκε
ποτέ τον Καναδά, η βασίλισσα Βικτώρια
μεγάλωσε γνωρίζοντας πολλά για τη χώρα.
Ο πατέρας της, ο Δούκας του Κεντ (πρίγκιπας Έντουαρντ, τέταρτος γιος του Βασιλιά
Τζορτζ Γ΄), είχε ζήσει για σχεδόν δέκα χρόνια στην Πόλη του Κεμπέκ και στο Χάλιφαξ.
Η βασίλισσα Βικτώρια ήταν υπεύθυνη για
το διορισμό της Οτάβα ως πρωτεύουσα
του Καναδά. Η βασίλισσα Βικτώρια επέλεξε
επισήμως την Οτάβα ως πρωτεύουσα του
Καναδά το 1857. Για πολλούς Καναδούς, η
Ημέρα της Βικτώρια σηματοδοτεί την ανεπίσημη αρχή του καλοκαιριού, με πολλούς
ανθρώπους να ανοίγουν τις καλοκαιρινές
τους κατοικίες. Στο Κεμπέκ, η Εθνική Ημέρα των Πατριωτών (Journée nationale des
patriotes), που εορτάζει την Εξέγερση του
Κάτω Καναδά του 1837, γιορτάζεται την ίδια
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

Certified
Translations

Επίσημες
Μεταφράσεις

Greek to English

Από Ελληνικά σε
Αγγλικά

English to Greek

Από Αγγλικά σε
Ελληνικά

Service within 1 day
Tassos Theodoridis
and Associates
758 Pape Ave., Toronto, On
(across Pape TTC Station)
office #: 416-465-3243
cell #: 416-888-0894
Email: translations@primus.ca

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.

ημέρα με την Ημέρα της Βικτώριας. Ενώ η
Ημέρα της Βικτώριας είναι αργία για όλους
τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους σε ολόκληρο τον Καναδά, δεν είναι αμειβόμενη νόμιμη αργία στο New Brunswick σύμφωνα με
τον Νόμο περί Ηρεμίας.
Φέτος την Ημέρα Βικτώριας τη Δευτέρα 23
Μαϊου στο Τορόντο
Παραμένουν κλειστά
• Δημοτικά κτίρια
• Βιβλιοθήκες
• Τράπεζες
• Ταχυδρομεία
• Το TTC θα λειτουργεί σύμφωνα με το
πρόγραμμα των διακοπών
• Κλειστά
• LCBO
• Το κατάστημα μπύρας
Οι περισσότερες μεγάλες αλυσίδες παντοπωλείων θα κλείσουν την Ημέρα Βικτώριας
με μερικές επιβεβαιωμένες εξαιρέσεις.
Τα πυροτεχνήματα επιτρέπονται. Η Ημέρα
της Βικτώριας είναι μια από τις μοναδικές
διακοπές όπου επιτρέπεται να πυροδοτήσετε οικογενειακά πυροτεχνήματα στην ιδιωτική σας ιδιοκτησία χωρίς άδεια

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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Ένα χρονογράφημα για τα πουλημένα μέσα συσκότισης της Ελλάδας που
για 55+ εκατομμύρια Ευρώ από τις χορηγείες του καθεστώτος Μητσοτάκη
έχουν δείξει τον χειρότερο εαυτό τους, δηλαδή οτι είναι ένας κρίκος στην
χειραγώγηση του κόσμου για να κρατούν την ελληνική κοινωνία στο
σκοτάδι της παραπληροφόρησης της προπαγάνδας, της αμάθειας και της
προκατάληψης. Μια κατάσταση που βολεύει την διαιώνιση των αδικιών,
Τάσος
των κλικών συμφερόντων, την διαπλοκή παράνομα αποκτημένου
Θεοδωρίδης χρήματος, φοροδιαφυγής, μίζας, υπέρογκων αμοιβών και κερδών από
απευθείας αναθέσεις καθώς και την μόνιμη φτωχοποίηση των μη εχόντων
και απαξίωση όσων επιθυμούν κράτος δικαίου με ίσες ευκαιρίες και διαφάνεια για τους
πολίτες του. Δηλαδή, οι ίδιες συνθήκες που οδήγησαν εμάς τους ομογενείς να φύγουμε απ’
την πατρίδα πριν δεκαετίες, η αδικία, οι κλίκες πολιτιών-επιχειρηματιών-δικαιοσύνης, η
ανιστότητα ευκαιριών και η απαξίωση του πολίτη με ένα κράτος -μαζοχιστή που εκδικείται,
οι ίδιες υπάρχουν και τώρα και συνεχώς διώχνουν τα καλύτερα παιδιά έξω απ’ τη γενέτειρα.
Το παιδί για τα θελήματα μιλάει στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στα αγγλικά! Νο1
Εντυπωσιάστηκαν, λέει οι γιδοβαλκάνιοι
ελλάνιοι ιθαγενείς στο Ελλαδιστάν όταν
άκουσαν τον κούλη να μιλάει άπταιστα
αμερικάνικα στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Ο
κούλης, συν γυναιξί και τέκνοις, και με την
κουστωδία των πιστών πετιγκρέ αυλικών του
έφτασε στην αμερικάνικη πρωτεύουσα για να
κλείσει τα ντήλς που του έχουν παραγγείλει.
Και δεν πέρασε πολλή ώρα όταν μάθαμε πως
παράγγειλε τα υπερσύγχρονα F35, απ’ τον
πενιχρό προϋπολογισμό της ψωροκώσταινας
(που φαντάζομαι θα τα δανειστεί κι αυτά,
όσο χρόνο ακόμη της απομένει ως να κλείσει
και η στρόφιγγα του φτηνού χρήματος).
Μάλιστα. Οι ιθαγενείς πίσω στο πατρίντα,
εντυπωσιάστηκαν από τις ανιστόρητες αναφορές του ΑΜΟΡΦΩΤΟΥ κούλη (παρομοίασε
τους φασίστες του τάγματος Αζοφ με το Μεσολόγγι και τον Λόρδο Βύρωνα!!) και χάρηκαν
που θα χρεωθούμε μερικά δισεκατομμύρια ακόμη για τους εξοπλισμούς (να ζήσεις,
αθάνατη ΜΙΖΑ). Στο μεταξύ, σε συνεντευξη από αμερικανό δημοσιογράφο, ο κούλης
κόντεψε να πάθει εγκεφαλικό όταν τον ρώτησαν γιατί η Ελλάδα βρίσκεται στην 108η θέση
στην κατάταξη για την Ελευθερία του Τύπου ανάμεσα σε 180 χώρες, και τελευταία στην
Ευρώπη! Ο Κούλης όταν κατάφερε να συνέλθει, απάντησε πως είναι ψέματα η κατάταξη,
δεν είναι αξιόπιστος ο οργανισμός που δημοσίευσε την κατάταξη και πως η Ελλάδα
είναι από τις πρώτες χώρες που έχει ελευθερία του τύπου. Μάλιστα. Επειδή δεν θέλω να
συγχιστώ άλλο, σας παραθέτω ένα θαυμάσιο άρθρο του Θ. Καρτερού που απαντάει στον
ισχυρισμό αυτό του κούλη περί ελευθερίας του τύπου. Σιγά μην περιμέναμε τον … κούλη
να μας δώσει την ελευθερία του τύπου…
Το Βατερλώ ενός γελοίου
Θανάσης Καρτερός
Μπορεί ο καθένας να δημοσιεύει ό,τι θέλει. Αλλά όποιος δημοσιεύει ό,τι εσύ θέλεις, λαμβάνει
τον χρυσό και το μπαχτσίσι, τις επιδοτήσεις και το αλισβερίσι. Είμαστε μια χώρα όπου ο
καθένας μπορεί να δημοσιεύσει ό,τι θέλει, απάντησε μεταξύ άλλων, εξίσου εξοργιστικών ή
και ιλαρών, ο Μητσοτάκης. Σχεδόν λιπόθυμος από το θράσος Αμερικανού δημοσιογράφου,
που τον στρίμωξε για τον ξεπεσμό της ελευθερίας του Τύπου στην Ελλάδα. Σώωωωωπα!
Τη χάρη σου περιμέναμε για να δημοσιεύουμε ό,τι θέλουμε. Δεν έγιναν αγώνες, δεν χύθηκε
αίμα, δεν φυλακίστηκαν δεκάδες δημοσιογράφοι, δεν εξορίστηκαν, δεν δολοφονήθηκαν
από την παράταξή σου. Δεν δόθηκαν μάχες χρόνια και χρόνια με τη χούντα του Βορίδη
και την Άκρα Δεξιά του Άδωνι και του Πλεύρη, για να ανασάνει κάπως η ενημέρωση.
Μπορεί ο Βαξεβάνης να δημοσιεύει ό,τι θέλει. Αλλά τον εκτελείς δημόσια στη Βουλή ως
«υπόκοσμο» και τον στέλνεις για κακούργημα μαζί με την Παπαδάκου, επειδή δημοσιεύει
αυτά που εσύ δεν θέλεις. Τραβολογάς με αγωγές και μηνύσεις όσους δεν σου κάνουν το
χατίρι. Έχεις παραγγείλει κεφαλοκλείδωμα για όποιο κεφάλι αρνείται να σκύψει μπροστά
στις παρλαπίπες σου. Μπορεί η ΕφΣυν να δημοσιεύει ό,τι θέλει. Και η ΑΥΓΗ επίσης.
Αλλά οι επενδύσεις Πέτσα κατευθύνονται στη δημοσιογραφία τύπου Φουρθιώτη. Σε
πρόθυμους ανασκολοπιστές της αλήθειας. Και σε κοριούς τύπου Κοντολέων, ειδικούς για
δημοσιογράφους. Μπορεί ο καθένας να δημοσιεύει ό,τι θέλει. Αλλά όποιος δημοσιεύει
ό,τι εσύ θέλεις, λαμβάνει τον χρυσό και το μπαχτσίσι, τις επιδοτήσεις και το αλισβερίσι,
τις αναθέσεις και το ραβαΐσι. Κι έτσι τα συστημικά ΜΜΕ τα έχεις κάνει βαποράκια μιας
προπαγάνδας τόσο απεχθούς, που κατρακυλά η αξιοπιστία τους πιο γρήγορα από τη δική
σου. Α, και η δημόσια τηλεόραση, που έχεις την ευθύνη της, μπορεί να δημοσιεύει ό,τι θέλει.
Αρκεί να το θέλεις κι εσύ, να προέρχεται από την πηγή τη λαλέουσα, να είναι κατευθείαν
από τα non papers του Μαξίμου. Ανοιχτά ή στη… Ζούλα, με sms Γεραπετρίτη. Μπορεί ο
καθένας να δημοσιεύει ό,τι θέλει. Αμέ! Απόδειξη ότι μπορούμε να γράψουμε εδώ ότι έχουμε
ένα πρωθυπουργό τόσο ψεύτη, προαγωγό της προπαγάνδας, διώκτη της δημοσιογραφίας
και της αλήθειας, επενδυτή της συκοφαντίας, που αισθανόμαστε ντροπή. Αλλά δεν φταις
εσύ. Μια χμ-χμ γαλλική γκλουκ – γκλουκ μεθοδολογία κλαψ-κλαψ ΜΚΟ κο-κο-μπλό-κο
φταίει.
Το παιδί για τα θελήματα μιλάει στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, στα αγγλικά! Νο2
Πήρε όλη την οικογένεια και τους κολλητούς που είναι οι καλύτεροι υπηρέτες των
αμερικάνικων συμφερόντων στην Ελλάδα και πήγαν να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους
στον … Μπαϊντεν...όπουλο ή Μπαϊντεν..άκη, όπως τον αποκάλεσε (άρρωστη αίσθηση
του χιούμορ). Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Τα γράφει πρώην νεοδημοκράτης βουλευτής που
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τώρα έχει ανεξαρτητοποιηθεί και βλέπει
το ρεζίλι της συντηρητικής παράταξης στο
Ελλάντα. Απολαύστε την φωτό ελεύθερα,
όπου στιγματίζει την … οικογενειοκρατία,
την ανικανότητα του κούλη στην εξωτερική
πολιτική και την τάση επίδειξης της “Αγίας
Οικογένειας” των μητσοτακοειδών που
απομυζούν τη χώρα δεκαετίες τώρα…
Το παιδί για τα θελήματα μιλάει στο
Κογκρέσο των ΗΠΑ, στα αγγλικά! Νο3
Γνωρίζουμε πως στην εξωτερική πολιτική
ο κούλης έχει πατώσει, διότι είναι
υποχρεωμένος να κάνει ό,τι του πει ο
Αμερικάνος ώστε να “τα βρεί” με τον
Τούρκο γείτονα. Αλλά τέτοιο φόβο, να μην
μπορεί ο κούλης να ΠΡΟΦΕΡΕΙ την λέξη ΤΟΥΡΚΙΑ ως ανατολικό γείτονα και ΒΟΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στα βόρεια στον λόγο του μπροστά
στον Μπαϊντενόπουλο ή Μπαϊντενάκη, δεν έχουμε
ματα-ξαναδεί. Η επίσκεψη στις ΗΠΑ τελικά ήταν
μια καλοστημένη παράσταση για τις γιαγιάδες και
τους παππούδες που βλέπουν τηλεόραση (όλα τα
κανάλια στην υπηρεσία της κυβέρνησης-τσίρκο)
για να λένε “τι καλά που του τα είπε του αμερικανού
προέδρου”. Αλλά δυστυχώς για την κλίκα του
καθεστώτος κούλη, οι παππούδες και οι γιαγιάδες
δεν είναι οι τωρινοί και μελλοντικοί πολίτες της
Ελλάδας. Τα παιδιά τους, τα εγγόνια και δισέγγονα
που ξεκινούν την ζωή τους ως πολίτες με ένα
χρέος 30 χιλιάδες Ευρώ ΣΥΝ τους τόκους για 100
χρόνια, αυτές και αυτοί είναι οι ενεργοί πολίτες
και για τους οποίους νοιαζόμαστε (ή θα έπρεπε
να νοιαζόμαστε) όλοι! Δεν τα λεμε εμείς. Η δεξιά
“δημοκρατία” τα γράφει, στο πρωτοσέλιδό της...
Συσκότιση, εκφοβισμός, συγκάλυψη. Αυτή είναι η “δικαιοσύνη” στο Ελλαδιστάν
Πριν λίγο καιρό, δικάστηκε στο πρωτοδικείο η
προσφυγή του ΚΡΑΤΟΥΣ εναντίον μιας ιδωτικής
εταιρείας ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ που έχει μια
ιστορία πολύπλοκη και πολύχρονη μέσω καναδικών
συμφερόντων εταιρειών. Η ιστορία είναι παλιά, αλλά
οι τωρινοί ιδιοκτήτες της εταιρείας (οι του διοικητικού
συμβουλίου)
δικάστηκαν
για
περιβαλλοντική
καταστροφή που προξένησε η εταιρεία στην Χαλκιδική.
Ως εδώ καλά. Οι υπεύθυνοι λοιπόν του Δ.Σ. βρέθηκαν
ένοχοι και η απόφαση του δικαστηρίου – ως δημόσιο
εγγραφο- αναφέρθηκε σε ρεπορτάζ του ιστότοπου
‘alterthess” και την δημοσιογράφο Σταυρούλα Πουλημένη. Το ρεπορτάζ που διαβάσαμε
δεν περιείχε ΚΑΜΙΑ κρίση, ή ΑΠΟΨΗ για το θέμα, απλά ανέφερε το γεγονός. Το λες και ένα
“ξερό “ ρεπορτάζ” για να πληροφορηθεί ο κόσμος για το θέμα που έχει απασχολήσει πολλές
δεκαετίες την Ελλάδα (υπενθυμίζουμε πως ένα ολόκληρο χωριό στις Σκουριές Χαλκιδικής,
έχει διχαστεί, έχει συρθεί στα δικαστήρια, έχει κατηγορηθεί, άτομα έχουν καταδικαστεί,
και αθωωθεί για τις δραστηριότητες της εταιρείας εκεί για την περιβαλλοντική παρουσία
της εταιρείας). Τώρα λοιπόν, τα άτομα του Δ.Σ. τους οποίους ανέφερε η δημοσιογράφος,
της έκαναν μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση. Πίσω βέβαια απ’ την μήνυση υπάρχει
ολόκληρο “κίνημα” εκφοβισμού των μέσων ενημέρωσης που ακόμη αντιστέκονται στην
συγκάλυψη της αλήθειας. Δηλαδή ένα σύμπλεγμα συμφερόντων εταιρειών και πολιτικών
έχουν συμμαχήσει εναντίον των δημοσιογράφων (όπως την Παπαδάκου και τον Βαξεβάνη
για το σκάνδαλο Νοβάρτις) για να τους εκφοβίσουν να μην κάνουν την δουλειά τους, που
δεν είναι άλλη παρά να ειδοποιούν και να ενημερώνουν το κοινό για τις παρασπονδίες
και παρανομίες των “μεγάλων” και “ισχυρών”. Bottom line που λένε και οι Εγγλέζοι, το
δικαστήριο απεφάνθη πως δεν θα πρέπει να κάνει ο δημοσιογράφος την δουλειά του και
να μην αναφέρεται σε τέτοια πράγματα… Τι άλλο περιμένατε; Στο Ελλαδιστάν γίνονται
αυτά, τον παράδεισο των λαμόγιων, των ρουφιάνων, των κλικών πολιτικών και εταιρικών
συμφερόντων. Κρίμα, στον παράδεισο του φυσικού κάλλους, την Ελλάδα, να διαφεντεύουν
τον τόπο τα λαμόγια και οι αχόρταγοι για κέρδος και ισχύ. Και για όσους μπορούν να
διαβάσουν αγγλικά, το επόμενο άρθρο περιγράφει την μεθόδευση των “ισχυρών” εναντίον
όσων αφυπνίζουν την κοινή γνώμη για τις “βρομοδουλειές” τους, και πώς η Ελλάδα δεν
έχει νομοθεσία που να προστατεύει τα θύματα αυτών των “ισχυρών”. Η μεθόδευση αυτή
λέγεται διεθνώς SLAPP από τα αρχικά των λέξεων Strategic Lawsuits Against Public
Participation και είναι πρακτική των πολυεθνικών.
Greece: Journalists targeted in several SLAPP lawsuits
IPI calls upon GreΛece to create adequate anti-SLAPP legislation. The IPI global network
condemns the string of recent SLAPP lawsuits by multinational companies and executives
that have targeted independent journalists in Greece. IPI urges Greek authorities to prioritize
creating anti-SLAPP legislation. In recent months, multiple journalists and media outlets
in Greece have become targets of Strategic lawsuits against public participation
(SLAPP) brought by multinational companies.
These lawsuits have targeted media simply συνεχίζεται στη σελίδα 21
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for doing their duty by publishing information
in the public interest about these businesses.
On October 19, 2021, the Greek independent
media outlet Altherthess and one of its journalists, Stavroula Poulimeni, were targeted by
Efstathios Lialios, an executive of Greek gold mining company Hellas Gold. The court case,
which is due to start on March 2, involves a demand from the mining company of €100,000
in damages over an article the site published in 2020 about the executive’s criminal
conviction. On January 13, 2022, Greek journalist Thodoris Chondrogiannos went to court
after a recycling company called Rewarding Packaging Recycling filed a lawsuit against
both the investigative reporter and his former employer insidestory.gr.demanding €80,000 in
compensation. Earlier, on February 10, journalist Tasos Sarantis from the daily newspaper
Efimerida ton Syntakton (EFSYN) appeared in court on charges of “false publications”
related to an article on the construction of a wind farm in the Peloponnese. WRE Hellas,
the renewable energy company on which he reported, has sued him for €225,000 for
defamation. All cases are awaiting decisions from a judge. In an example of other forms of
legal pressure on investigative journalists, on December 20, 2021, the platforms Solomon
and Reporters United received a pre-litigation legal threat from a social care NGO called
HopeTen after they emailed questions seeking comment on a story they were researching.
The NGO demanded they “immediately refrain from any action that could damage the
NGO’s prestige and reputation”, but the platforms stood by their investigation. IPI considers
these lawsuits to be primarily instruments for silencing journalists carrying out important
investigative work, IPI Deputy Director Scott Griffen said. “All of these cases appear to be
clear examples of SLAPPs, which are legal cases whose primary aim is to bully the target
into silence”, he said. “We fear that these recent cases are the tip of the iceberg of a far
deeper problem of legal threats and pressure against journalists carrying out watchdog
reporting in Greece. We strongly condemn these types of lawsuits and call upon Greece to
urgently pass anti-SLAPP legislation to prevent such cases from ever reaching court.”
Legal intimidation
Targeting critics with costly and time-consuming lawsuits has become a strategy amongst
multinationals that want to silence opposing voices, journalist Chondrogiannos, who is being
sued by the recycling company, told IPI. “Rewarding Packaging Recycling, the company
that sued me, has filed at least two lawsuits against media outlets, and has sent more legal
notices before or after publication to even more newsrooms. It has also sued public servants
because they proved the company failed to achieve recycling targets. So practically the
company files lawsuits against anyone criticizing their performance in recycling.” In the case
of Tasos Sarantis, the plaintiff WRE Hellas also initiated lawsuits against individuals and
organizations who protested the installation of a windpark in the Peloponnese. Among those
targeted in the lawsuits are two regional radio stations (Mousikos Palmos 94.5 FM and Fly
FM 89.7) because they hosted the views of critics in their show. The mayor and the entire
Monemvasia municipal council of 27 people were sued, as well as another 10 individuals.
The company also threatened to sue ESIEA, the Journalists’ Union of the Athens Daily
Newspapers, after the union made a statement supporting Sarantis. “After ESIEA released
the statement, WRE Hellas sent a demand saying that unless the union takes down the
statement, they will sue them, too”, Sarantis said.
Greater attention required
The journalists said that the SLAPP cases should receive greater attention in order to show
that silencing journalists will not work. “Giving the case attention is the best we can do”,
Chondrongiannos said. “Otherwise the businesses will continue to sue everyone who is
critical, making people afraid of speaking out, which is exactly the point of these SLAPP
cases. We should oppose that”. For that reason, Chondrogiannos continued reporting on
Rewarding Packaging Recycling after he received new information about the company from a
leak from the Greek Ministry of Environment. During the investigation, Chondrogiannos sent
questions to the company again, but it responded with another legal notice against him and
Reporters United on January 11, 2021, threatening another lawsuit. “This is straightforward
silencing”, Chondrogiannis said. “But I will not stop.” Sarantis has also not backed off after
he heard about the charges against him. “I am not afraid but I am tired of all the practical
issues, calling all the lawyers and making communication with all people involved”, he said.
“But it is also an opportunity to make everyone aware that this kind of SLAPP will not be
tolerated by journalists. We have to make a stand against it.”
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Άρχισε να ξυπνάει ο ραγιάς Νο1;
Στις 15 του Μάη, έγιναν οι εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ –
Προοδευτική Συμμαχία, και για πρώτη φορά άρχισε
να φαίνεται πως ο γιδοβαλκάνιος έχει φτάσει στο
αμήν. Μετά 3 χρόνια Μητσοτάκουλα, τα ψέματα,
η απατεωνιά, οι πλούσιοι έγιναν πλουσιότεροι,
οι “κολλητοί” έχουν αρπάξει τις ευκαιρίες που
δίνει το κόμμα των ακροδεξιών σούργελων, η
οικονομία έχει πάει στα τάρταρα, η πτωχευμένη
Ελλάδα έχει ξεπουλήσει το σύνολο της κρατικής
περιουσίας, οι πολίτες καταλαβαίνουν πως είναι
πολύ πιο φτωχοί απ’ τους δικούς τους γονείς (της
μεταπολεμικής γενιάς που κληροδότησαν ακίνητα, χωράφια και οικόπεδα και μετρητά)
και πως τα παιδιά τους θα ζήσουν στην κόλαση μιας μπανανίας. Έτσι όταν η παράταξη
που δοκιμάστηκε την περίοδο 2015-2019 και παρουσίασε εντυπωσιακά αποτελέσματα
παρά την λυσσαλέα αντίδραση, προπαγάνδα και το σύνολο ΟΛΩΝ των μέσων συσκότισης
ενάντια της, προσκάλεσε ΟΛΟΥΣ τους πολίτες να ψηφίσουν για πρόεδρο του κόματος
ή να τον καταψηφίσουν, η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή. Σχεδόν διπλάσιοι από τα
εγγεγραμένα μέλη ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση ανεβάζοντας τον αριθμό των μελών
στα 172.000. Την λες και την “επανάσταση” στην κινητοποίηση και συμμετοχή σε κόμμα.
Υπήρξαν άτομα 6-,70-80 χρονών που ποτέ δεν είχαν γραφτεί σε κόμμα στη ΖΩΗ τους και
τώρα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για αλλαγή. Κάτι γίνεται λοιπόν, και βγήκε δικαιωμένος
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τσίπρας όταν ζήτησε ένα κόμμα ανοιχτό στην βάση του και τον
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πρόεδρο και την κεντρική επιτροπή να ψηφίζεται κατευθείαν απ’ τα μέλη του κόμματος.
Είναι μια απόφαση κοντά στην ‘άμεση δημοκρατία” .που την αποδέχθηκαν με ενθουσιασμό
οι πολίτες. Φυσικά, η είδηση καταποντίστηκε από τα συστημικά λαμόγια της συσκότισης. Τι
να πούνε άλλωστε; Πως ο κόσμος που ψήφισε την κυβέρνηση-τσίρκο παρασυρμένος απ’
τα ψέματα και την προπαγάνδα των ισχυρών μηντιακών λαμόγιων που συκοφάντησαν και
δολοφόνησαν πολιτικά τους Ρένα Δούρου, Νίκο Παππά, Παύλο Πολάκη, Έφη Αχτσιόγλου,
άρχισε να το μετανοιώνει; Πως αυτοί οι παραπάνω πήραν επάξια την ψήφο του κόσμου
αναδεικνύοντάς τους τους κορυφαίους στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική
Συμμαχία, και αυτό είναι η καλύτερη απόδειξη του ποιά είναι η αλήθεια; Τι να πούν άραγε;
Μόνο να πληρώνουμε θα μας πούνε, πως φταίμε για ό,τι μας συμβεί, που τα παιδιά μας δεν
μπορούν να πάνε στα πανεπιστήμια όπως τα δικά τους, που φταίμε που καταναλώνουμε
ρεύμα, νερό, γκάζι, φταίμε στην τελική που ζούμε. Ξύπνα ραγιά!
Άρχισε να ξυπνάει ο ραγιάς Νο2;
Φοιτητικές εκλογές μετά από 3 χρόνια. Η καλύτερη
απόδειξη πως ο Ραγιάς άρχισε να ξυπνάει. Η παράταξη
των φοιτητών της ακροδεξιάς- δεξιάς κλίκας του κούλη
και της φατρίας του παραδοσιακά κυριαρχούσε στα
πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια των απανωτών
κρίσεων. Τώρα ο κόμπος έφτασε στο χτένι, ένοπλοι
αστυνομικοί θα περιπολούν τα ιδρύματα, η έννοια
της ελευθερίας μετακίνησης, δημόσιας διαμαρτυρίας,
δημόσιας κριτικής (κάτι που οι φοιτητές πρωτοσατούν)
έχει αλλάξει ριζικά απ’ το καθεστώς μητσοτάκη, που
σημειωτέον είναι το μόνο που έκανε τέτοια φασιστική
επίθεση στα δημόσια ιδρύματα ελεύθερης έκφρασης.
Ούτε ο δικτάτορας Παπαδόπουλος δεν είχε κάνει τέτοια
επέμβαση (κατάργηση του ασύλου, διορισμός ανδρείκελων της κυβέρνησης στις πρυτανείες,
εγκατάσταση ανεκπαίδευτων ένοπλων αστυνομικών -άρα εν δυνάμει δολοφόνων- στα
πανεπιστήμια). Ολα αυτά φαίνεται πως κινητοποίησαν τους νεους φοιτητές που φέρουν
βαριά σκιά αγώνων και ιστορικής ευθύνης απέναντι στα κινήματα για ελευθερία, παιδεία,
δημοκρατία, ισότητα. ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΑΝ λοιπόν στις εκλογές το κόμμα των λαμόγιων. Η
Δεξιά του μητσοτάκη, παρόλη την καταστολή, τους διορισμούς, τις απευθείας χορηγείες
(μπαχτσις) σε κολλητούς και λαμόγια (αναθέσεις κρατικών προμηθειών, δημιουργία
ΜΚΟ από κολλητούς κολλητών, πριμοδότηση διευθυντών, ατιμωρησία τραπεζικών
που κάνουν λαμογιές και παρατυπίες) καταποντίστηκε στους φοιτητές. Οι φοιτητές της
Πανσπουδαστικής, μιας τυπικής ένωσης όλων των προοδευτικών κινημάτων υπό το ΚΚΕ
θριάμβευσαν. Το λες και πρόοδο, και μια σπίθα ελπίδας στην καταχνιά που έχει πλακώσει
τη χώρα τα τελευταία χρόνια. Ένα μπράβο λοιπόν στους φοιτητές των πανεπιστημίων, και
μην ξεχνάτε πως όλες οι χούντες από τα πανεπιστήμια πέφτουν….
Ο κούλης ένα απλό φερέφωνο για λόγους που του έγραψαν αμερικάνοι;
Κάτι με ενοχλούσε όταν άκουγα τον κούλη να μιλάει στη Γερουσία των Αμερικάνων. Μου
φαινόταν πως την ομιλία δεν την έγραψε Έλληνας, αλλά αντίθετα κάποιος Αμερικανός
που ρώταγε ένα Έλληνα για τα βασικά σημεία που θα ήθελε να καλύψει. Και δεν επεσα
έξω!!! Σήμερα αποκαλύφθηκε πως ο κούλης απλά διάβαζε ένα λόγο που του έγραψε
αμερικανός επικοινωνιολόγος (διάσημος οχι ένας απλός…) και βασίστηκε σε στοιχεία που
του έλεγαν τα επιτελεία του καθεστώτος κούλη. Ορίστε και η είδηση. Έως την άλλη φορά
που θα χειροκροτήσετε τον κούλη, να είστε πολύ προσεκτικές /οί διότι το άτομο εκτός από
αμόρφωτος και αστοιχείωτος, είναι και άσχετος, και ακόμη και να διαβάσει ανακρίβειες, δεν
θα τις διορθώσει. Άντε και καλή λεφτεριά!!!
Λύθηκε το μυστήριο γιατί οι «Αμερικανοί» ενθουσιάστηκαν τόσο με την ομιλία Μητσοτάκη
Η απάντηση είναι κάτι παραπάνω από απλή. Είναι γεγονός πως το Κογκρέσο των ΗΠΑ
υποδέχτηκε θερμά τον Κυριάκο Μητσοτάκη και η ομιλία του χειροκροτήθηκε αρκετά.
Βέβαια τώρα θα πείτε, λογικό, τον κάλεσαν και τον φιλοξενούσαν δεν θα μπορούσε να
ήταν διαφορετική η αντιμετώπισή του. Η είδηση θα ήταν να τον γιούχαραν… Ωστόσο
υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο που εξηγεί αυτόν τον ενθουσιασμό για την παρουσία του
πρωθυπουργού και για την ομιλία του. Πολύ απλά ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος για
την ομιλία του Μητσοτάκη στο Κογκρέσο ήταν ένας... Αμερικανός επικοινωνιολόγος. Το λες
και λίγο πώς είναι σαν να «κλέβεις εκκλησία». Πόσο δύσκολο θα ήταν δηλαδή ένας γκουρού
Αμερικανός επικοινωνιολόγος να «κερδίσει» το «κοινό» του Κογκρέσου; Την αποκάλυψη
έκανε το ieidiseis.gr και σύμφωνα με το δημοσίευμα: «Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη,
λοιπόν, γράφτηκε αρχικά στα ελληνικά από τους στενούς του συνεργάτες, οι οποίοι έχουν
επωμιστεί όλους τους λόγους του πρωθυπουργού και η όλη διαδικασία διήρκεσε αρκετές
μέρες, με πολλά «γράψε – σβήσε». Αυτό που ακούσαμε όμως είναι αποτέλεσμα του
Αμερικανού, εκ των κορυφαίων επικοινωνιολόγων στον κόσμο, Σταν Γκρινμπεργκ, ο οποίος
όχι μόνο τη μετέφρασε, αλλά την «έραψε» στα μέτρα των Γερουσιαστών και των βουλευτών
που την άκουσαν. Ο Αμερικανός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν αυτός που
έκανε τις τελικές προσθαφαιρέσεις μέχρι την τελική της μορφή και αυτός χρεώνεται το
αποτέλεσμα.
Ποιος είναι ο Σταν Γκρινμπεργκ;
Αν υπήρχε βραβείο για τον πιο επιτυχημένο επικοινωνιολόγο στον κόσμο τότε αυτό θα
είχε γραμμένο πάνω του το όνομα του Σταν Γκρινμπεργκ. Έχει συνεργαστεί με τον Μπιλ
Κλίντον, τον Τόνι Μπλερ, τον Γκέρχαρντ Σρέντερ, τον Σταν Γκρίνμπεργκ και πολλούς άλλους
πολιτικούς ηγέτες, είτε βραχυπρόθεσμα, είτε μακροπρόθεσμα. Είναι παγκοσμίου φήμης
δημοσκόπος και συγγραφέας βιβλίων best seller, αρθρογράφος με κύρια ενασχόλησή του
να συμβουλεύει πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες, αναλύοντας με τις γνώσεις του
τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ρεύματα. Πριν τη συνεργασία του με τον Κυριάκο
Μητσοτάκη είχε συνεργαστεί στενά με τη Γιάννα Αγγελοπούλου, όταν εκείνη ενεπλάκη με την
υποψηφιότητα της Αθήνας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Κάποιοι υποστηρίζουν
ότι κ. Αγγελοπούλου ήταν αυτή που πρότεινε τον κ. Γκρινμπεργκ στον Κυριάκο Μητσοτάκη,
αλλά αυτό έτσι κι αλλιώς λίγη σημασία έχει.
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ΠΗΛΙΟ: Διακοπές στο μαγικό βουνό
Παραδοσιακά χωριά, χιονοδρομικό κέντρο, σπορ, παραδεισένιες παραλίες...
Τέσσερις εποχές, ένας προορισμός.
Από τη μία ο Παγασητικός κόλπος,
από την άλλη το Αιγαίο. Στη μέση ένα
μαγικό βουνό να ανακαλύψετε: το Πήλιο. Νερό γάργαρο στις κρήνες. ΗλιΓιάννης
αχτίδες μέσα από το φύλλωμα: πλαΚακαγιάννης
τάνια, μηλιές, καστανιές, βελανιδιές,
οξιές, γαρδένιες, ορτανσίες, καμέλιες...
Σε αυτό το εύφορο χώμα της Θεσσαλίας, η φύση οργιάζει. Το φθινόπωρο, πορτοκαλί και κόκκινα χρώματα μιας
εξωπραγματικής παλέτας, απλώνονται γενναιόδωρα
μπροστά σας. Μονοπάτια, παλιές εκκλησίες, παραλίες
με καταπράσινα νερά. Από ψηλά, τα πηλιορείτικα χωριά
σαν μπαλκόνια τις ατενίζουν. Ένα Σαββατοκύριακο δεν
είναι αρκετό για να το χορτάσετε, είναι όμως αρκετό, για
να το αγαπήσετε για πάντα. Καλωσόρισατε στο Πήλιο..

Αξίζει να δείτε στο Πήλιο

Ταξίδι στο «σπίτι» των Κενταύρων
Τόση ομορφιά δεν θα μπορούσε παρά να γεννήσει μύθους.
Σύμφωνα με τη μυθολογία, στο Πήλιο ζούσαν οι Κένταυροι
και ο σοφός Χείρωνας, κοντά στον οποίο μαθήτευσαν ο Αχιλλέας και ο Ασκληπιός που διδάχθηκε την ιατρική καθιερώνοντας το φίδι ως σύμβολό της.
Χωριά εκπληκτικής ομορφιάς
Ανεβαίνοντας από τον Βόλο προς το Πήλιο, θα συναντήσετε
την Πορταριά και τη Μακρινίτσα, τα χωριά-πρωταγωνιστές
της περιοχής. Γύρω σας, αρχοντικά, πέτρινες κρήνες και καλντερίμια, παραδοσιακοί πολυτελείς ξενώνες και πεντάστερα
ξενοδοχεία, εκκλησίες, γεύσεις τοπικές με μυρωδιές που...
σας τραβάνε από τη μύτη. Κάτω, ο Βόλος και ο Παγασητικός
κόλπος απλώνονται στα πόδια σας. Σε αυτά τα χωριά -κοσμήματα πηλιορείτικης αρχιτεκτονικής θα νιώσετε την αγνότητα και την ποιότητα ζωής μιας περασμένης εποχής.
Πάμε για σκι;
Σκι με θέα στο Αιγαίο; Ακριβώς! Το χιονοδρομικό κέντρο στη
θέση Αγριόλευκες, στα 1.470 μ., σας περιμένει. Τέσσερις
πίστες για δεινούς σκιέρ και μία για αρχάριους, συνολικού
μήκους 7 χλμ., ένα «ζεστό» καταφύγιο, καταστήματα, σχολή
εκμάθησης σκι και, φυσικά, η θέα.
Τσαγκαράδα: ένα χωριό στη σκιά του πλάτανου
Στέκεστε στη σκιά του θεόρατου πλάτανου. Δροσιά, παρέα,
μια ανάσα γεμάτη. Βρίσκεστε στην Αγία Παρασκευή, μία από
τις τέσσερις συνοικίες της Τσαγκαράδας, ενός από τα πιο
διάσημα χωριά του Πηλίου. Τις υπόλοιπες -Άγιο Στέφανο,
Αγία Κυριακή, Ταξιάρχες- θα τις ανακαλύψετε από μονοπάτια, ανάμεσα σε καστανιές, πλατάνια, οπωροφόρα δέντρα,
λουλούδια. Η Τσαγκαράδα, αγαπημένος προορισμός εδώ και
χρόνια, σφύζει από ζωή και φύση.
Ζαγορά: Το χωριό των μήλων

Μήλα Ζαγορίν, κάστανα, κεράσια. Όλα καρποφορούν στη
Ζαγορά: το ιστορικό, πλούσιο και μεγαλύτερο χωριό του Πηλίου. Από τις αρχές του 20ου αιώνα οι Ζαγοριανοί στράφηκαν
στη γεωργία και κυρίως στα μήλα. Αγροτικό Συνεταιρισμό
ίδρυσαν ήδη από το 1916.
Στα χωριά του Πηλίου
Πουρί, Κεραμίδι, Μούρεσι, Κισσός, Μηλιές, Βιζίτσα, Πινακάτες, Άγιος Γεώργιος Νηλείας, Άγιος Λαυρέντιος. Τα χωριά
του Πηλίου, καθένα από αυτά μοναδικό, αξίζει να τα δείτε ένα
ένα. Εξαιρετική αρχιτεκτονική, παραδοσιακοί ξενώνες, σκιερές πλατείες με εκκλησίες, καφενεία και ταβέρνες. Εδώ, θα
νιώσετε σαν ντόπιος.
Οι παλιές εκκλησίες
Στις παλιές εκκλησίες του Πηλίου κρύβονται... θαύματα. Ο
ναός των Ταξιαρχών στις Μηλιές, ανακαινισμένος το 1764,
φημίζεται για την καταπληκτική ακουστική του. Πού οφείλεται; Σε 48 αναποδογυρισμένα πιθάρια που κρύβονται στην
οροφή και 5 υπόγεια πηγάδια που επικοινωνούν μεταξύ τους.
Στον Κισσό, θα επισκεφθείτε την Αγία Μαρίνα του 1650, για
να θαυμάσετε εκπληκτικές τοιχογραφίες του λαϊκού ζωγράφου Κωνσταντή Παγώνη του Χιοναδίτη, εμπνευσμένες από
την Αποκάλυψη, την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εκκλησίεςαξιοθέατα θα σας μαγέψουν.
Στου Αιγαίου τα νερά
Κατηφορίζοντας από τις πλαγιές, θα βρείτε μπροστά σας μικρές και μεγάλες παραλίες, με λευκό βότσαλο ή άμμο και πεντακάθαρα, κρυστάλλινα νερά. Χορευτό, Οβριός, Αϊ-Γιάννης,
Παπά Νερό, Μυλοπόταμος, Φακίστρα, Νταμούχαρη. Στις
παραλίες του Πηλίου θα κολυμπήσετε θαυμάζοντας τα πηλιορείτικα σπίτια που κοιτούν από πάνω και θα δείτε πλατάνια
που συχνά φτάνουν ως το νερό.
Διαμονή: πολυτέλεια και αρχοντιά
Αρχοντική διαμονή… στην κυριολεξία. Δεκάδες πέτρινα αρχοντικά, με παραδοσιακή διακόσμηση, σαλόνια με τζάκια και
πέτρινες λουλουδιασμένες αυλές, σας περιμένουν σε όλα τα
χωριά του Πηλίου. Αν αναζητάτε σύγχρονη πολυτέλεια, θα

τη βρείτε σε μοντέρνα ξενοδοχεία 5 αστέρων, βίλες
ή συγκροτήματα με σουίτες και πισίνα. Το μεγάλο
προσόν όλων τους; Βρίσκονται μέσα στην πλούσια
βλάστηση του Πηλίου, που χαρίζει δροσιά, ακόμη
και στους αυγουστιάτικους καύσωνες.
Βόλτα με το τρενάκι
Σάββατο ή Κυριακή μεσημέρι. Ραντεβού στις Μηλιές, στο σταθμό, για να περιμένετε τον Μουντζούρη. Καταφθάνει φουριόζος, ξεφυσάει, σταματά στο
τέρμα του. Τον χειροκροτείτε και εσείς, όπως όλοι.
Οι σιδηροδρομικοί γυρίζουν χειροκίνητα τη μηχανή
και το γραφικό τρενάκι του Πηλίου ξαναπαίρνει το
δρόμο για Άνω Λεχώνια. Μια διαδρομή μαγευτική,
που περνά ανάμεσα από δέντρα, δάση και πάνω
από 12 γέφυρες, όλα, σημεία που αξίζει να δείτε.
Από τις καλύτερες εμπειρίες που θα σας χαρίσει
το Πήλιο.
Νταμούχαρη: ένα σκηνικό, κινηματογραφικό
Η παραλία της Νταμούχαρης, ζωντανή καρτ ποστάλ. Ένας τόπος γλυκός, μελαγχολικός και άγριος ταυτόχρονα, χωρισμένος από μια γλώσσα γης στα δυο: την
Παλιά και τη Νέα Νταμούχαρη. Στα ταβερνάκια, φαγητό με
θέα... πολλών αστέρων. Στο λιμανάκι γυρίστηκε η σκηνή του
Dancing Queen στο μιούζικαλ Mamma Mia.
Στα μονοπάτια του Πηλίου
Το Πήλιο ήταν, είναι και θα είναι, ένα «ζωντανό» βουνό.
Ανακαλύψτε το μέσα από το πυκνό δίκτυο μονοπατιών και
καλντεριμιών: Μηλιές-Τσαγκαράδα, Τσαγκαράδα-Νταμούχαρη-Αϊ-Γιάννης, Κισσός-Μούρεσι, Χάνια-Κισσός, ΠορταριάΧάνια, Νταμούχαρη-Φακίστρα. Ένας έμπειρος οδηγός βουνού θα σας αποκαλύψει όλα τα μυστικά για την ιστορία και
την πλούσια βλάστηση του βουνού.

Οι κρυμμένοι θησαυροί του Πηλίου

Γλυκά του κουταλιού και λουλούδια
Πάρτε μαζί σας τα χρώματα του Πηλίου, σε βαζάκια και
γλάστρες. Σε όλο το Πήλιο οι γυναίκες φτιάχνουν γλυκά του
κουταλιού σε δεκάδες, απίθανες γεύσεις: δοκιμάστε τα! Στα
ορεινά χωριά θα αγοράσετε γλάστρες με ορτανσίες, καμέλιες,
γαρδένιες. Πάρτε και επιπλέον πηλιορείτικο χώμα: αυτό είναι
που κάνει τη διαφορά.
Canyoning
Δύο πανέμορφα στενά φαράγγια σάς περιμένουν στην περιοχή της Τσαγκαράδας: αυτά της Φακίστρας και του Μυλοποτάμου. Καταλήγουν στις δυο εξίσου όμορφες, ομώνυμες
παραλίες.
Το Νότιο Πήλιο
Από τη Μηλίνα μέχρι το Τρίκερι: ένας προορισμός για τους
ντόπιους και για «ψαγμένους», εναλλακτικούς τουρίστες.
Φρεσκότατο ψάρι, πεντανόστιμη ψαρόσουπα και θαλασσινά
στις ταβέρνες των οικισμών. Με σκάφος θα ανακαλύψετε τις
κρυφές ομορφιές του Παγασητικού.

ΥΠΑ: Αύξηση 383% της επιβατικής κίνησης στο τετράμηνο, κοντά στο 2019 ο Απρίλιος
Θεαματική ανάκαμψη σε σχέση με το 2021,
που βρίσκονταν σε ισχύ μέτρα κατά του
κορωνοϊού
Στα ύψη έφθασε η επιβατική κίνηση στα
ελληνικά αεροδρόμια της χώρας το τετράμηνο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 με τον συνολικό αριθμό των διακινηθέντων επιβατών
να φθάνει τα 8,1 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 383% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2021 οπότε είχαν
διακινηθεί 1,7 εκατ. επιβάτες.
Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια
της χώρας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας,
ανήλθαν στις 89.690, από τις οποίες 50.059
ήταν εσωτερικού και 39.631 εξωτερικού,
παρουσιάζοντας άνοδο κατά 103%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 όταν
είχαν πραγματοποιηθεί 44.185 πτήσεις.
Η σύγκριση με το 2019

Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με το
τετράμηνο Ιανουαρίου/Απριλίου του 2019,
όταν δεν υπήρχαν περιορισμοί λόγω της
πανδημίας, που οι πτήσεις ήταν 99.164,
υπάρχει πτώση -9,6% στην κίνηση αεροσκαφών το πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους. Πτώση -22,5% υπάρχει και στο

σύνολο της επιβατικής κίνησης σε σχέση
με το τετράμηνο Ιανουαρίου/Απριλίου του
2019, -οι επιβάτες τότε ήταν 10.4 εκατ.
Η εικόνα τον Απρίλιο
Από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της
ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων τον Απρίλιο του 2022 προκύπτουν
τα ακόλουθα:
•
Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών ανήλθε στους 3.591.241,
παρουσιάζοντας άνοδο κατά 555,2% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021
όπου είχαν διακινηθεί 548.102 επιβάτες.
•
Οι πτήσεις σε όλα τα αεροδρόμια
της χώρας ανήλθαν στις 33.367, από τις
οποίες 15.419 ήταν εσωτερικού και 17.948
εξωτερικού, παρουσιάζοντας άνοδο κατά
153%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα
Απριλίου του 2021 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 13.191 πτήσεις.

•
Ειδικότερα, για τις αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού Απριλίου του
2022 υπήρξε άνοδος 1.179,8% που αναλογεί σε 1.299.571 επιβάτες, σε σχέση με τον
Απρίλιο του 2021 που οι αφίξεις εξωτερικού
ήταν 101.541.
Τρία χρόνια μετά
Συγκρίνοντας τα προσωρινά στατιστικά
στοιχεία με τον Απρίλιο του 2019 που οι
πτήσεις ήταν 33.727, φέτος τον Απρίλιο
υπάρχει πτώση κατά 1,1% στην κίνηση αεροσκαφών. Στο σύνολο της επιβατικής κίνησης (διακίνηση αναχωρήσεων και αφίξεων)
που ήταν 3.745.671 τον Απρίλιο του 2019,
τώρα για το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει πτώση 4,1%. Όσον αφορά
ειδικά τις αφίξεις επιβατών πτήσεων εξωτερικού, τον Απρίλιο του 2019 ήταν 1.380.543,
τώρα για το ίδιο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα υπάρχει πτώση 5,9%.

20 Μαΐου, 2022 | Ελληνικός Tύπος

Δεύτερη παγκοσμίως η Ελλάδα
σε Γαλάζιες Σημαίες
Πεντακόσιες ογδόντα μία ελληνικές ακτές,
δεκαπέντε μαρίνες και έξι τουριστικά σκάφη
κέρδισαν φέτος Γαλάζιες Σημαίες, φέρνοντας την Ελλάδα για ακόμα μία φορά στην
2η θέση παγκοσμίως, ανάμεσα σε 53 χώρες, όπως ανακοινώθηκε σε ειδική εκδήλωση από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας
της Φύσης (ΕΕΠΦ).
Πρώτος στην Ελλάδα σε αριθμό συνολικών
βραβεύσεων, αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 96 σημαίες, ενώ ακολουθούν η Αττική, η Κρήτη και η Ρόδος.
«Ευλογημένη χώρα»
«Είμαστε ευλογημένη ως χώρα – oι προορισμοί μας είναι περιζήτητοι παγκοσμίως»,
δήλωσε η υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία
Ζαχαράκη, χαιρετίζοντας την εκδήλωση
βράβευσης και κάνοντας ειδική αναφορά
στην ποιότητα των υπηρεσιών, αλλά και του
ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα. Επεσήμανε τα ζητήματα ασφάλειας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συνδέονται
με τον θεσμό, ενώ έκανε γνωστό ότι από το
Ταμείο Ανάκαμψης έχουν ήδη εξασφαλιστεί
περί τα 140 εκατομμύρια για την κατασκευή
μαρινών, αλλά και για την βελτίωση της
προσβασιμότητας στις παραλίες.
Όσον αφορά την τουριστική σεζόν, η κα
Ζαχαράκη ανέφερε ότι «τα μηνύματα είναι
αισιόδοξα για τη χώρα μας», ενώ εξέφρασε
την ελπίδα ότι «στη φετινή χρονιά θα ξεπεράσουμε τις προσδοκίες μας», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, η διεθνής επιτροπή βράβευσε
4.194 ακτές, 732 μαρίνες και 116 τουριστικά
σκάφη σε όλο τον κόσμο, ενώ η χώρα μας
κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών.
Μάλιστα, φέτος, η «Γαλάζια Σημαία», το
πλέον αναγνωρίσιμο οικολογικό σήμα ποιότητας για ακτές, μαρίνες και σκάφη αειφόρου τουρισμού, συμπληρώνει 35 χρόνια
εφαρμογής στον κόσμο και στην Ελλάδα.
Όπως δήλωσε ο Νίκος Πέτρου, πρόεδρος
της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της
Φύσης, «στις μέρες μας, με την εντεινόμενη
περιβαλλοντική κρίση, ο ρόλος της Γαλάζιας Σημαίας γίνεται ακόμα πιο σημαντικός.
Στόχος μας είναι η κατάκτηση της πρώτης
θέσης, υποσκελίζοντας την Ισπανία». Ο
ίδιος επεσήμανε τη δυναμική που υπάρχει
για την κατάκτηση περισσότερων από 1000
σημαιών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ολιστική ανάπλαση
Απ’ την πλευρά του, ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, ανοίγοντας
την εκδήλωση, εξέφρασε τη χαρά του για
την ανάληψη των βραβεύσεων της Γαλάζιας Σημαίας και έκανε γνωστό ότι ο δήμος
προχωράει σε μία ολιστική ανάπλαση του
παράκτιου μετώπου του, με εντυπωσιακά
αποτελέσματα.
Στον χαιρετισμό του, ο διευθυντής του διεθνούς προγράμματος, Johann Durand, επεσήμανε την αξία των Γαλάζιων Σημαιών ως
μέρος της στρατηγικής για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής
και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ενώ
ανέφερε ότι ο θεσμός πρόκειται να εξελιχθεί
σημαντικά τα προσεχή χρόνια.
Τα πλαστικά
Η βουλευτής Ν. Ηλείας της Ν.Δ., και πρόεδρος της επιτροπής Περιβάλλοντος της
Βουλής, στον χαιρετισμό της αναφέρθηκε
στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η κυβέρνηση για την μείωση των πλαστικών μίας
χρήσης, του φαινομένου της διάβρωσης
των ακτών, αλλά και την προστασία των

περιοχών Natura, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή της στον θεσμό.
Η αντιπρόεδρος του ΞΕΕ, Χριστίνα Τετράδη, δήλωσε ότι «τα τουριστικά γραφεία δίνουν μεγάλη έμφαση σε αυτόν τον θεσμό»
και επεσήμανε τις προσπάθειες των φορέων για την κατάκτηση των Γαλάζιων Σημαιών. Επιπλέον, έκανε λόγο για μία μεγάλη
ευκαιρία προκειμένου να αναβαθμιστεί το
τουριστικό προϊόν με τις σύγχρονες απαιτήσεις των καιρών, τονίζοντας ότι «το νέο
μοντέλο ανάπτυξης πρέπει να προστατεύει
το περιβάλλον και να εξασφαλίζει την ισόρροπη ανάπτυξη».
Σε δύο φάσεις…
Η ετήσια αναγγελία των βραβευμένων με τη
Γαλάζια Σημαία ακτών, πραγματοποιήθηκε
τη Δευτέρα στην Αττική, σε δύο φάσεις:
Το πρωί πραγματοποιήθηκε εκδήλωση εκπαιδευτικού χαρακτήρα στην βραβευμένη
παραλία του δήμου Γλυφάδας, με την συμμετοχή περισσότερων από σαράντα παιδιών και εκπαιδευτικών από σχολεία της
περιοχής. Τα παιδιά συμμετείχαν σε διαδραστικά εργαστήρια και παρακολούθησαν
ναυαγοσωστική επίδειξη από την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ).
Η δεύτερη φάση της εκδήλωσης, που περιελάμβανε και την ανακοίνωση των βραβευμένων ακτών, μαρινών και τουριστικών
σκαφών, έγινε το απόγευμα στο Glyfada
Golf Gardens με παρουσία πολλών εκπροσώπων της Πολιτείας και κλαδικών φορέων
του Τουρισμού.
Το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία»
Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, σε ακτές και μαρίνες
οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση
για τη βράβευση μίας ακτής με τη «Γαλάζια
Σημαία», είναι η ποιότητα υδάτων σε αυτήν
να είναι «Εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν
είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.
Πρέπει επιπλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα από τα συνολικά 33 κριτήρια για
τις ακτές (38 για τις μαρίνες και 51 για τα
σκάφη), τα οποία αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και
του παράκτιου χώρου και περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση.
Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού, δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια
Σημαία» όταν επιλέγουν τους προορισμούς
που προτείνουν στους πελάτες τους, ως
εγγύηση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών
που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της
προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Αυτό το γνωρίζουν και το αξιολογούν όλοι οι διαχειριστές ακτών, δήμοι,
ξενοδοχεία και camping, που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα εθελοντικά.
Το ΥΠΕΝ, διά της γενικής γραμματείας
Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, υποστηρίζει ενεργώς το πρόγραμμα «Γαλάζια
Σημαία», ενώ η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, υπέγραψε τον Οκτώβριο
του 2013 πρωτόκολλο συνεργασίας με το
υπουργείο Τουρισμού, επισφραγίζοντας και
τυπικά τους κοινούς στόχους στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.
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19 Μαϊου: ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ - Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
Στις 24 Φεβρουαρίου 1994 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης για τη
Γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο, ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα.
Η αναγνώριση αυτή, παρά την εβδομηκονταετή καθυστέρηση, δικαίωσε ηθικά τον ποντιακό ελληνισμό και συνέδεσε το σύγχρονο ελληνισμό με την ιστορική του μνήμη.
Γιατί η ήττα του 1922, η “νέα τάξη πραγμάτων” που επικράτησε τότε, με την απόλυτη συνενοχή ολόκληρου του ελλαδικού πολιτικού κατεστημένου, περιόρισε ουσιαστικά όχι μόνο τα
γεωγραφικά όρια του ελληνισμού αλλά και τα διανοητικά.
Ο περιορισμός των πνευματικών νεοελληνικών οριζόντων είχε άμεση αντανάκλαση στη
ελλειμματική ιστορική μνήμη των σύγχρονων Ελλήνων.
Τι σημαίνει ο όρος “γενοκτονία”;
Η γενοκτονία ως όρος διαμορφώθηκε κυρίως στη δίκη της Νυρεμβέργης το 1945, όπου δικάστηκε η ηγεσία των ναζιστών εγκληματιών του πολέμου.
Συγκεκριμένα ο όρος σημαίνει τη μεθοδική εξολόθρευση, ολική ή μερική, μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας.
Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα, το οποίο δεν έχει συνάρτηση
με πολεμικές συγκρούσεις. Ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα
για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Στην περίπτωση των
Ελλήνων του Πόντου, επειδή ήταν Έλληνες και Χριστιανοί.
Πως και πότε διαπράχθηκε η γενοκτονία;
Ο ποντιακός ελληνισμός, από την πτώση της αυτοκρατορίας της
Τραπεζούντας ( 1461 ) γνώρισε συνεχείς διωγμούς, σφαγές, ξεριζωμούς και προσπάθειες για το βίαιο εξισλαμισμό και εκτουρκισμό
του, με αποκορύφωμα τη συστηματική και μεθοδευμένη εξόντωση
– γενοκτονία του αιώνα μας.
Επτά χρόνια μετά την άλωση της Πόλης, οι Οθωμανοί κατέλαβαν
την Τραπεζούντα. Η οθωμανική κατάκτηση του μικρασιατικού Πόντου μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις περιόδους.
Η πρώτη αρχίζει με την άλωση της Τραπεζούντας το 1461 και λήγει στα μέσα του 17ου αιώνα. Την περίοδο αυτή οι Τούρκοι κρατούν
μάλλον ουδέτερη στάση κατά των Ελλήνων του Πόντου. Η δεύτερη
αρχίζει στα μέσα του 17ου αιώνα και λήγει με το τέλος του πρώτου
ρωσοτουρκικού πολέμου. Χαρακτηρίζεται με τη θρησκευτική βία
κατά των χριστιανικών πληθυσμών. Κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιούνται οι ομαδικοί εξισλαμισμοί των ελληνικών πληθυσμών. Η
τελευταία περίοδος, που τελειώνει το 1922 υποδιαιρείται σε δύο υποπεριόδους. Η πρώτη
αρχίζει με τη συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, το 1774.
Χαρακτηρίζεται από τη συστηματική προσπάθεια των τοπικών αρχών να μην εφαρμόζουν
προς όφελος των χριστιανών τους φιλελεύθερους νόμους. H δεύτερη υποπερίοδος αρχίζει
το 1908 και χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού.
Από τους βαλκανικούς πολέμους και από τους επίσημους συμβούλους, των Γερμανών, οι
Νεότουρκοι διδάχθηκαν ότι μονάχα με την εξαφάνιση των Ελλήνων και Αρμενίων θα έκαναν πατρίδα τους τη Μικρά Ασία. Οι διάφορες μορφές βίας δεν αρκούσαν για να φέρουν
τον εκτουρκισμό.
Η απόφαση για την εξόντωσή τους πάρθηκε από τους Νεότουρκους το 1911, εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου και ολοκληρώθηκε από το
Μούσταφα Κεμάλ ( 1919 – 1923 ).
Το Νεοτουρκικό Κομιτάτο ” Ένωση και Πρόοδος” ιδρύθηκε το 1889. Στο συνέδριο τους,
που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1911 πάρθηκε η απόφαση, ότι η Μικρά Ασία
πρέπει να γίνει μωαμεθανική χώρα. Η απόφαση αυτή καταδίκασε σε θάνατο διάφορες
εθνότητες.
Οι Τούρκοι στον Πόντο άρχισαν με την επιστράτευση όλων από 15 έως 45 ετών και την
αποστολή τους σε Τάγματα Εργασίας.
Παράλληλα αμφισβήτησαν το δικαίωμα των Ελλήνων να ασκούν ελεύθερα τα επαγγέλματά τους και επί πλέον απαγόρευσαν τους μουσουλμάνους να εργάζονται επαγγελματικά με
τους Έλληνες με την ποινή της τιμωρίας από τις στρατιωτικές Αρχές.
Κατ΄ αρχάς οι άτακτες ορδές των Τούρκων επιτίθονταν στα απομονωμένα ελληνικά χωριά
κλέβοντας, φονεύοντας, αρπάζοντας νέα κορίτσια, κακοποιώντας και καίγοντάς τα.
Οι διωγμοί των Ελλήνων του Πόντου.
Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής ανάγκασε χιλιάδες Έλληνες των παραλίων της Μικρασίας
να εγκαταλείψουν τις προαιώνιες εστίες τους και να μετοικήσουν με πολυήμερες εξοντωτικές πορείες.
Σύμφωνα με μια έκθεση της Ελληνικής Πρεσβείας, με ημερομηνία τον Ιούνιο του 1915 είναι
γραμμένα τα εξής:
Οι εκτοπιζόμενοι από τα χωριά τους δεν είχαν δικαίωμα να πάρουν μαζί τους ούτε τα απολύτως αναγκαία. Γυμνοί και ξυπόλητοι, χωρίς τροφή και νερό, δερόμενοι και υβριζόμενοι,
όσοι δεν εφονεύοντο οδηγούντο στα όρη από τους δημίους τους.
Οι περισσότεροι απ’; αυτούς πέθαιναν κατά την πορεία από τα βασανιστήρια. Το τέρμα του
ταξιδιού δεν σήμαινε και τέρμα των δεινών τους, γιατί οι βάρβαροι κάτοικοι των χωριών,
τους παρελάμβαναν για να τους καταφέρουν το τελειωτικό πλήγμα …
Σκοπός των Τούρκων ήταν, με τους εκτοπισμούς, τις πυρπολήσεις των χωριών, τις λεηλασίες, να επιτύχουν την αλλοίωση του εθνολογικού χαρακτήρα των ελληνικών περιοχών και
να καταφέρουν ευκολότερα των εκτουρκισμό εκείνων που θα απέμεναν.
Το τελικό πλήγμα
Το 1919 αρχίζει νέος διωγμός κατά των Ελλήνων από το κεμαλικό καθεστώς, πολύ πιο
άγριος κι απάνθρωπος από τους προηγούμενους. Εκείνος ο διωγμός υπήρξε η χαριστική

βολή για τον ποντιακό ελληνισμό.
Στις 19 Μαϊου, με την αποβίβαση του Μουσταφά Κεμάλ στη Σαμψούντα, αρχίζει η δεύτερη
και σκληρότερη φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας. Με τη βοήθεια μελών του Νεοτουρκικού
Κομιτάτου συγκροτεί μυστική οργάνωση, τη Mutafai Milliye, κηρύσσει το μίσος εναντίον
των Ελλήνων και σχεδιάζει την ολοκλήρωση της εξόντωσης του ποντιακού ελληνισμού.
Αυτό που δεν πέτυχε το σουλτανικό καθεστώς στους πέντε αιώνες της τυραννικής διοίκησής του, το πέτυχε μέσα σε λίγα χρόνια ο Κεμάλ, εξόντωσε τον ελληνισμό του Πόντου και της Ιωνίας.
Η τρομοκρατία, τα εργατικά τάγματα, οι εξορίες, οι κρεμάλες, οι πυρπολήσεις των χωριών, οι βιασμοί, οι δολοφονίες ανάγκασαν τους Έλληνες
του Πόντου να ανέβουν στα βουνά οργανώνοντας αντάρτικο για την
προστασία του αμάχου πληθυσμού.
Τα θύματα της γενοκτονίας θα ήταν πολύ περισσότερα, αν δεν υπήρχε
το επικό και ακατάβλητο ποντιακό αντάρτικο.
Με την επικράτηση του Κεμάλ, οι διωγμοί συνεχίζονται με μεγαλύτερη
ένταση. Στήνονται στις πόλεις του Πόντου τα διαβόητα έκτακτα δικαστήρια ανεξαρτησίας, που καταδικάζουν και εκτελούν την ηγεσία του
ποντιακού ελληνισμού.
Το τέλος του Πόντου πλησιάζει. Οι φωνές λιγοστεύουν. Η γενοκτονία
των Ελλήνων στον Πόντο υπήρξε το αποτέλεσμα της απόφασης των
Τούρκων εθνικιστών για επίλυση του εθνικού προβλήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με τη φυσική εξαφάνιση των γηγενών εθνοτήτων.
Η μοίρα αυτή απετράπη με ένα εξαιρετικά οδυνηρό τρόπο: με τις γενοκτονίες των χριστιανικών λαών, Ελλήνων και Αρμενίων, με την υποχρεωτική έξοδο όσων επιβίωσαν και με τη βίαιη τουρκοποίηση των μουσουλμανικών εθνοτήτων, όπως οι Κούρδοι, που συνέχισαν να παραμένουν
στην τουρκική, πλέον, επικράτεια. Από την έκρηξη του Α΄ Παγκόσμιου
Πολέμου (1914) ως τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922), οι Νεότουρκοι
με τα σκληρά μέτρα που έλαβαν εναντίον των Ελλήνων του Πόντου
με τη μέθοδο των εξοριών, βιασμών, σφαγών, εξανδραποδισμών και
απαγχονισμών εξόντωσαν 353.000 Ποντίους, ποσοστό που ξεπερνά το
50% του ολικού πληθυσμού των 700.000 Ελλήνων του Πόντου.
ΠτΔ: Αυτονόητο χρέος της διεθνούς κοινότητας η αναγνώριση του
αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος
Η προάσπιση της ιστορικής γνώσης με την αναγνώριση του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος είναι αυτονόητο χρέος της διεθνούς κοινότητας, ανέφερε νωρίτερα η Πρόεδρος της
Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε μήνυμά της για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας:
«Εκατόν τρία χρόνια μετά το ανηλεές πογκρόμ, κατά τη διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας, σε βάρος του ελληνισμού του Πόντου, η μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων αθώων,
που σφαγιάστηκαν ή εκτοπίστηκαν από τις πατρογονικές τους εστίες, παραμένει ζωντανή.
Η Ελληνική Πολιτεία έχει αναγνωρίσει την Ποντιακή Γενοκτονία και στις 19 Μαΐου αποτίει
φόρο τιμής στους αδικοχαμένους Έλληνες της περιοχής αυτής. Αναγνωρίζοντας, ταυτόχρονα, την καθοριστική συμβολή των ξεριζωμένων Ποντίων στην οικονομική, πολιτισμική
και κοινωνική ανόρθωση της πατρίδας μας.
Η προάσπιση της ιστορικής γνώσης με την αναγνώριση του αποτρόπαιου αυτού εγκλήματος είναι αυτονόητο χρέος της διεθνούς κοινότητας. Ιδιαίτερα η σημερινή επέτειος, σε μια
συγκυρία που ο αυταρχικός αναθεωρητισμός απειλεί ευθέως τη σταθερότητα του κόσμου
μας, ενεργεί αποτρεπτικά, ώστε να μην ξαναζήσουμε παρόμοιες θηριωδίες. Ο σεβασμός
στη διαφορετικότητα και η διαρκής επαγρύπνηση απέναντι στις διακρίσεις και τη βία είναι
ευθύνη όλων μας».
Μητσοτάκης για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν ξεχνώ –
Στήριξη στο αίτημα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας
«Υποδεχόμαστε την 19η Μαΐου, τιμώντας τον Ποντιακό Ελληνισμό σε κάθε γωνιά της γης.
Ενισχύοντας τη θωράκιση της πατρίδας και αναβαθμίζοντας τη διεθνή της θέση. Και μετατρέπουμε σε αγώνα τις δύο λέξεις που συνοδεύουν κάθε δοκιμασία του Έθνους μας:
Δεν ξεχνώ!» είναι το μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την επέτειο της
γενοκτονίας των Ποντίων.
Η διεθνής αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας, είναι η απάντηση σε κάθε μορφής
εθνικισμό και αναθεωρητισμό
«Η διεθνής αναγνώριση της ιστορικής αλήθειας αλλά και ο διάλογος στη βάση του διεθνούς δικαίου, είναι η απάντηση σε κάθε μορφής εθνικισμό και αναθεωρητισμό που φέρνει
νέους πολέμους, νέες γενοκτονίες και νέες εθνοκαθάρσεις», σημειώνει ο πρόεδρος του
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε μήνυμά του για τη σημερινή Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων .
Η μνήμη παραμένει άσβεστη
Η μνήμη παραμένει άσβεστη τονίζει η γραμματέας της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ευαγγελία
Λιακούλη ενώ η βουλευτής του κόμματος Χαρά
Κεφαλίδου επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «η συνεχίζεται στη σελίδα 25
πληγή που άφησε η γενοκτονία των Ποντίων
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ΚΑΝΕΝΑ ΦΩΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ
ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ

Θυμάστε τις πρώτες πέντε
ημέρες της εισβολής που
ξυπνούσαμε και βάζαμε
κατευθείαν ειδήσεις για να
δούμε αν έπεσε το Κίεβο;
Θυμάστε που το είχαμε
Ηλίας
δεδομένο ότι ο νικητής του
Κουτίνας
πολέμου θα ήταν η Ρωσία;
Θυμάστε που είχαμε πιστέψει ότι η Ρωσία «όποτε θέλει μπορεί να
φτάσει στο Βερολίνο»; Οι μέρες αυτές έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί! Χάρη σε έναν πολύ
κακό σκακιστή: Τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
Βυθισμένοι στη μακαριότητα μας, συνηθίσαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πιστεύουμε ότι ο κορωνοϊός τελείωσε. Μας απασχολεί η ακρίβεια στα καύσιμα, στο ρεύμα και
ο πληθωρισμός, αλλά καθημερινά οι πτήσεις για την Ελλάδα αναχωρούν με 100%
πληρότητα.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία πάει για τρεις
μήνες πια. Σταμάτησαν οι καθημερινές
μεταμεσονύκτιες εκπομπές και οι αναλύσεις. Γίνεται μια απλή αναφορά και πάμε
παρακάτω.
Ας δούμε όμως ποια ακριβώς είναι η κατάσταση :
Ο Πούτιν ως ένας δικτάτορας που σέβεται
τον εαυτό του, αρνείται να υποχωρήσει.
Δεν τον νοιάζουν οι απώλειες παρά μόνο
το γόητρο του. Η αρκούδα είναι πληγωμένη και γιατί η περίφημη ρωσική πολεμική
μηχανή έγινε ρεζίλι καθώς δεν μπορεί να
κατακτήσει μια πεδιάδα και γιατί οποιαδήποτε υπαναχώρηση ή ελιγμός τώρα θα
φανεί ως συντριπτική νίκη του Ζελένσκι. Ο
Πούτιν ζούσε απομονωμένος και οι κόλακες
του καθημερινά τον διαβεβαίωναν πως με

συνέχεια από τη σελίδα 24
παλιό τραύμα».

μια ντουφεκιά οι Ουκρανοί
θα σκορπίσουν. Πέρασαν
τρεις μήνες και η Ρωσία έχασε χιλιάδες στρατιώτες, το
καλύτερο της πλοίο και τους
μισούς και πλέον στρατηγούς
της. Η πληγωμένη αρκούδα
όταν θυμώσει, παίρνει φόρα
παίρνει σβάρνα τα πάντα στο
πέρασμα της…
Η Δύση από την άλλη στέλνει
όπλα και σιγά σιγά κλείνει τη
στρόφιγγα στη Ρωσική Οικονομία. Η αλήθεια είναι πως η
Ευρώπη κοιμάται και δεν είναι σε θέση ούτε τους δικούς
της λαούς να υπερασπιστεί στο κομμάτι του
πληθωρισμού και της ενεργειακής κρίσης.
Αυτοί που ενισχύουν την Ουκρανία με
όπλα και πληροφορίες είναι οι Αμερικάνοι.
Όμως το πράγμα μαθηματικά οδεύει στο
απροχώρητο.
Η Ρωσία είναι αδύνατον να υποχωρήσει.
Δηλαδή ο Πούτιν. Ο Ζελένσκι αν κάνει πίσω
τώρα, από εθνικός ήρωας θα μετατραπεί σε
προδότης σε μια νύχτα καθώς θα είναι σαν
να πετάει στα σκουπίδια τόσες θυσίες. Η
Δύση θα στέλνει όπλα και στη διαδικασία
που μπήκε, τώρα πια δεν μπορεί να δηλώσει ουδέτερη.
Αρχίζει το καλοκαίρι και απολαύστε το όσο
μπορείτε. Η ενεργειακή κρίση και το κόστος
που διαρκώς θα ανεβαίνει το χειμώνα, θα
οδηγήσει σε σφοδρές κοινωνικές συγκρούσεις που για να εκτονωθούν θα αντιμετωπιστούν με πόλεμο.
Αν η Ουκρανική Αντίσταση χάσει κάθε ικμάδα ώστε να αναγκαστεί να παραδοθεί και
να κάνει παρέλαση η Ρωσία στα συντρίμμια, οι δυτικές κοινωνίες θα οδηγηθούν σε
βαθιά εσωστρέφεια και μοιραία θα κλονιστεί πολύ σκληρά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
μπορεί να επουλώθηκε, αλλά είναι πάντα
εκεί και κάθε φορά που άλλη μια ανείπωτη
τραγωδία συμβαίνει, ξύνει και βαθαίνει το

Στηρίζει τη δίκαιη διεκδίκηση για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
«Τιμάμε την 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας, στηρίζοντας τη δίκαιη
διεκδίκηση του οργανωμένου ποντιακού χώρου για τη «Διεθνή Αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων Ποντίων». Στηρίζουμε τον αγώνα για την ανάδειξη και τη στήριξη από
το ελληνικό κράτος της πολιτιστικής και πνευματικής δραστηριότητας των Ποντίων, μακριά
από τις αντιδραστικές εθνικιστικές ρητορικές μίσους. Στεκόμαστε στο πλευρό των χιλιάδων
ομογενών, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην πατρίδα μας ύστερα από τη διάλυση της ΕΣΣΔ
και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα αποκατάστασης» δήλωσε ο ΓΓ
της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας
Δένδιας: Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη των 353.000 θυμάτων
«Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας εις βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού η σημερινή», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτηση του στο twitter.
«Κρατάμε ζωντανή τη μνήμη των 353.000 θυμάτων, τιμάμε τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας, όπως και στους εθνικούς
αγώνες», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών στο μήνυμά του.
Ενός λεπτού σιγή τήρησε η Βουλή στη μνήμη των θυμάτων Ποντιακού Ελληνισμού
Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων του Ποντιακού Ελληνισμού τήρησε η Βουλή, σε
ειδική της συνεδρίαση στην Ολομέλεια.
«Η χώρα μας οφείλει πολλά στους Πόντιους, ας κλίνουμε το γόνυ με σεβασμό στη μνήμη
τους», ανέφερε εκ μέρους της κυβέρνησης ο αντιπρόεδρός της Παναγιώτης Πικραμμένος,
υπογραμμίζοντας πως καθήκον όλων είναι η μετατροπή, με ψύχραιμη ανάγνωση της ιστορίας, της ανείπωτης τραγωδίας σε δύναμη και εθνική αυτοπεποίθηση.
Ο κ. Πικραμμένος έκανε γνωστό πως εισηγήθηκε στον πρωθυπουργό την δημιουργία ενός
μουσείου που θα στεγάσει την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού και πως συνάντησε ευήκοα ώτα.
Υπέρ του αγώνα για την διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων τάχθηκαν τα
κόμματα, ενώ ο αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπογράμμισε πως συνιστά η αξίωση αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας.

Ήδη οι ζυμώσεις στη Γερμανία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον και αν αρχίσει να
ταλαντεύεται η Ντόιτσλαντ, αποχαιρέτα την
Ευρώπη που ήξερες.
Η Ρωσική Οικονομία πέφτει. Μπορεί να
αναζητήσει άλλους πελάτες όπως την Κίνα
και την Ινδία αλλά θα αναγκαστεί να πουλήσει πολύ φτηνά γιατί και οι άλλοι θα εκμεταλλευθούν αυτή τη συγκυρία. Ίσως πάρει
μια παράταση ζωής αλλά σε βάθος χρόνου
δεν βγαίνει.
Από την άλλη, τα Ευρωπαϊκά κράτη παρακολουθούν αμήχανα και προσεύχονται για
ένα αίσιο τέλος πριν το κόστος για τους
πολίτεςτους αποδειχθεί δυσβάσταχτο. Δεν
βγαίνει.
Οι Αμερικάνοι κάνουν τα δικά τους παιχνίδια αφού ούτως ή άλλως είναι μακριά.
Όποια σύρραξη συμβεί, η Ευρώπη θα την
πληρώσει. Αυτοί απλά στέλνουν όπλα και
περιμένουν τη φθορά της Ρωσίας.
Η τακτική του ώριμου φρούτου είναι αυτή
που διέπει τους γύρω γύρω και κάνουν ένα
βήμα μπρος και ένα πίσω. Και ενισχύουν τα
εμπλεκόμενα μέρη εκατέρωθεν και δεν τολμάνε να απαντήσουν δυναμικά. Ο καθένας
περιμένει το πρώτο ισχυρό χτύπημα του
άλλου για να έχει δικαιολογία για να απαντήσει. Οι Κινέζοι, οι Τούρκοι, το Ισραήλ
περιμένουν να δουν που θα κάτσει η μπίλια ώστε να καρπωθούν τα οφέλη που θα
προκύψουν.
Το πρώτο μεγάλο χτύπημα θα έρθει από
τη Ρωσία. Όλοι οι δικτάτορες αυτό κάνουν.
Είτε γιατί δεν μπορούν να χάσουν, είτε γιατί
υπερτιμούν τις δυνάμεις τους, είτε γιατί οι
αυτοκόλακες τους λένε αυτά που θέλουν να
ακούσουν. Και ο Χίτλερ χαρισματικός ήταν
αλλά στο τέλος που το παιχνίδι ήταν χαμένο, αυτός έκανε σχέδια επί χάρτου για σφοδρή αντεπίθεση. Κανένας δεν τόλμησε να
του πει ότι το κόλπο τελείωσε, όπως και κανένας στη Ρωσία δεν τολμά να πει του Πούτιν ότι δεν πάει πουθενά η περίπτωση και
ότι περισσότερο πόλεμος δεν είναι λύση.
Η Λογική ας βάλει το χέρι της!

ΤΟ ΦΙΔΟΝΗΣΙ ΚΑΙ Η
ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

Οι New York Times έκαναν πρόσφατα μια
αναφορά στο περίφημε Φιδονήσι και τη
στρατιωτική του σημασία. αφήνει να εννοηθεί ότι όποιος το ελέγχει , ελέγχει και την
έκβαση του πολέμου.
"Η Ουκρανία εξαπολύει επιθέσεις για να
διώξει τους Ρώσους από το Φιδονήσι
Τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία, Ουκρανοί στρατιώτες που
στάθμευαν στο Φιδονήσι στη Μαύρη Θάλασσα εξαπέλυσαν ένα πλούσιο υβρεολόγιο εναντίον του ρωσικού πολεμικού πλοίου
Moskva, που τους ζήτησε να παραδοθούν.
Το επεισόδιο έγινε viral και σύμβολο αντίστασης. Οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν το

νησί και συνέλαβαν τους περισσότερους από τους Ουκρανούς
στρατιώτες που βρίσκονταν εκεί.
Όπως μεταδίδουν οι ΝΥΤ, οι
Ουκρανοί -με τη βοήθεια των
μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑβύθισαν το Moskva τον περασμένο μήνα, αποδυναμώνοντας
τον ρωσικό στόλο της Μαύρης
Θάλασσας. Τώρα, η Ουκρανία
ισχυρίζεται ότι έχει εμπλακεί
σε μια σκληρή εκστρατεία που
περιλαμβάνει επιθέσεις με μη
επανδρωμένα αεροσκάφη και
επιδρομές μαχητικών αεροσκαφών για να εκδιώξει τις ρωσικές
δυνάμεις από το νησί.
Ο ρωσικός στρατός υποστηρίζει ότι οι Ουκρανοί έχουν τη βοήθεια από συμβούλους
από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, αλλά οι προσπάθειές τους να ανακαταλάβουν το νησί,
που βρίσκεται περίπου 80 μίλια μακριά από
τις ακτές της Οδησσού, απέτυχαν. Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι δεν είναι σαφές ποια
πλευρά ελέγχει αυτήν τη στιγμή το νησί.
Αν και καλύπτει λιγότερο από το ένα δέκατο του τετραγωνικού μιλίου -και πριν από
τον πόλεμο στεγαζόταν μόνο ένας φάρος,
περίπου 100 Ουκρανοί στρατιώτες και μερικά πρόβατα- το νησί έχει στρατηγική και
συμβολική σημασία. Η τοποθεσία του στη
Μαύρη Θάλασσα «το καθιστά δελεαστικό
έπαθλο», σύμφωνα με έκθεση. Τον Αύγουστο του 2021, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας
Ζελένσκι επισκέφτηκε το νησί για να παρακολουθήσει στρατιωτικές ασκήσεις, λέγοντας ότι η χώρα «θα το υπερασπιστεί με
όλες μας τις δυνάμεις».
Την περασμένη εβδομάδα, κλάδοι του ουκρανικού στρατού δημοσίευσαν βίντεο με
χτυπήματα εντός και γύρω από το νησί,
πολλά από τα οποία εμπλέκουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar. Ένα βίντεο
που κυκλοφόρησε το Σαββατοκύριακο έδειξε την καταστροφή ενός σκάφους προσγείωσης που ήταν ελλιμενισμένο στο νησί. Οι
Ουκρανοί ισχυρίστηκαν επίσης ότι απέσπασαν ρωσικά συστήματα αεράμυνας από το
νησί και η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία
είπε ότι επιτέθηκε σε άλλους στόχους σε μια
νυχτερινή αεροπορική επιδρομή με δύο μαχητικά αεροσκάφη Sukhoi Su-27. Οι δορυφορικές φωτογραφίες που αναλύθηκαν από
το Associated Press φάνηκε να δείχνουν
τις συνέπειες των ουκρανικών επιδρομών
την Παρασκευή που αντιστοιχούσαν στους
ισχυρισμούς της Ουκρανίας για επιθέσεις
σε ρωσικές θέσεις στο νησί.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι ο
ουκρανικός στρατός έχει εξαπολύσει πολλές επιθέσεις, αλλά ότι «αποτράπηκαν», με
την Ουκρανία να έχει απώλειες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών και τεσσάρων ελικοπτέρων.
Η σημασία του νησιού έχει αυξηθεί από τότε
που ξεκίνησε ο πόλεμος. Στα τέλη Μαρτίου,
η κυβέρνηση Ζελένσκι τίμησε τον Ρομάν
Χρίμποβ, έναν Ουκρανό στρατιώτη που
στάθμευε στο νησί, ο οποίος είχε αιχμαλωτιστεί από τις ρωσικές δυνάμεις και επέστρεψε στην Ουκρανία στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων.
Το διάσημο υβρεολόγιο κατά του ρωσικού
πολεμικού πλοίου τιμάται σε μπλουζάκια
και κούπες, ενώ η ταχυδρομική υπηρεσία
της Ουκρανίας εξέδωσε ένα γραμματόσημο
που απεικονίζει έναν χειριστή των ειδικών
δυνάμεων του ουκρανικού ναυτικού με το
μεσαίο δάχτυλό του υψωμένο προς το πολεμικό πλοίο, που εν τέλει βυθίστηκε".
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Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

«Στον αέρα» ο τελικός, λόγω
μη υπογραφής σύμβασης
παραχώρησης του ΟΑΚΑ
Τρεις ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία τέλεσης του τελικού του
κυπέλλου Ελλάδας, μεταξύ του Παναθηναϊκού και
του ΠΑΟΚ, δεν έχει ακόμη
υπογραφεί η απαραίτητη
Ντίνος
σύμβαση παραχώρησης
Μέλλιος
του Κεντρικού Σταδίου του
ΟΑΚΑ, καθώς και των χώρων στάθμευσης. Με ανακοίνωσή της, η διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου
Αθηνών κατηγορεί την ΕΠΟ ως έχουσα την
αποκλειστική ευθύνη, καθώς «κωλυσιεργεί
και αρνείται» να αναλάβει τις υποχρεώσεις
της ως διοργανώτρια αρχή.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΑΚΑ
αναφέρει:
«Το ΟΑΚΑ αισθάνεται την ευθύνη και την
υποχρέωση να ενημερώσει το φίλαθλο
κοινό ότι με αποκλειστική ευθύνη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας δεν
έχει ακόμα υπογραφεί η απαραίτητη Σύμβαση Παραχώρησης του κεντρικού Σταδίου
και των χώρων στάθμευσης, για τη διεξαγωγή του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας στις
21/05/2022.
Η ΕΠΟ κωλυσιεργεί και αρνείται Α) Τη
σύναψη του αναγκαίου ασφαλιστηρίου
συμβολαίου ζημιών και αστικής ευθύνης
για σωματικές βλάβες, εις εμπέδωση του

αισθήματος ασφαλείας των φιλάθλων και
της εν γένει ασφάλειας και προστασίας της
εμβληματικής μας εγκατάστασης. Β) Την
ανάληψη της ευθύνης της ως διοργανώτρια
αρχή για τους χώρους στάθμευσης (πάρκινγκ). Γ) Οποιαδήποτε ενημέρωση για την
ανάδοχο εταιρεία και τις αρκετές τεχνικές
παρεμβάσεις που θεωρούνται απολύτως
απαραίτητες, σύμφωνα με τα σχετικές αποφάσεις της ΕΛ.ΑΣ., για τις οποίες έχει εγγράφως ενημερωθεί.
Επιπλέον, όπως ενημερώθηκε χθες η ΕΠΟ,
το ΟΑΚΑ και η Πολιτική Ηγεσία της Εποπτεύουσας Αρχής δεν δέχονται καμία απολύτως πρόσκληση για τη διοίκηση και τους
εργαζομένους του Ολυμπιακού Κέντρου και
του Υφυπουργείου Αθλητισμού, τα μέλη της
Κυβέρνησης, για τους βουλευτές όλων των
κομμάτων, τα μέλη της αθλητικής οικογένειας και δημοσιογράφους που είχαν αιτηθεί
σχετικά, για να παρακολουθήσουν τον τελικό Κυπέλλου».

“ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΡΧΕΣΑΙ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ;” Ο Ιησούς Χριστός για αιώνες τώρα
καλεί καθέναν πού θα θελήσει να τον ακολουθήσει. Κάποια στιγμή είπε
στους μαθητές του: “Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον
εαυτό του και ας σηκώνει κάθε μέρα το σταυρό του και ας με ακολουθεί”.
Κάποια μέρα ένας ιεροκήρυκας βγήκε βόλτα με έναν κουρέα φίλο του. Ο
κουρέας κάποια στιγμή λέει στον ιεροκήρυκα: “Βλέπω ότι το Ευαγγέλιο που
κηρύττεις δεν κάνει και τόσο καλό στους ανθρώπους”. Ο άνθρωπος του
Θεού λίγο πειράχτηκε αλλά καθώς περπατούσαν, είδαν μερικούς στο δρόμο
αξύριστους και ακούρευτους. Με πολλή σοφία λέει στο κουρέα: “Βλέπω
πολλούς γύρω μου σήμερα που δεν είναι ξυρισμένοι και κουρεμένοι”. Ο
κουρέας απότομα λέει στον ιεροκήρυκα: “Ναι, υπάρχουν, μα...τι να κάνω,
αφού δεν έρχονται να τους ξυρίσω!” “Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με
μένα”, είπε ο ιεροκήρυκας. “Εγώ θέλω να τους μιλήσω για το Θεό, αλλά δεν
έρχονται στην εκκλησία να ακούσουν τα λόγια του Θεού και να σωθούν οι
άνθρωποι.
Αυτή είναι η αλήθεια αγαπητοί μου. Δεν πηγαίνουμε στον Χριστό γιατί η
καρδιά μας είναι στραμμένη σε άλλα πράγματα. Αν και εσύ ακόμη δεν
σοβαρεύτηκες με τον Χριστό τώρα είναι καιρός να στραφείς στον Χριστό που
τόσο πολύ σε αγάπησε ώστε πέθανε επάνω στο σταυρό στη θέση σου. Μη
αναβάλλεις να τακτοποιηθείς με το Θεό. Πες δυο λόγια: “Κύριε Ιησού
Χριστέ, σώσε και εμένα τον αμαρτωλό”. Ευχόμαστε με όλη μας την καρδιά
σήμερα να κάνεις τον Χριστό Σωτήρα σου, και να είσαι σίγουρος, δεν θα το
μετανιώσεις ποτέ!

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

Euroleague: Αφιέρωμα στο
φάιναλ φορ 2021-22
Το φάιναλ φορ της Euroleague φέτος, στη
Stark Arena (18.000 θέσεις) του Βελιγραδίου (19-21/5) είναι και... ελληνική υπόθεση. Ο
Ολυμπιακός επέστρεψε στην καταληκτική
φάση της διοργάνωσης, μετά από τέσσερα
χρόνια απουσίας (2017 / Κωνσταντινούπολη) και μάλιστα το... έπραξε στην πρώτη
σεζόν του χωρίς τον ηγέτη του και «θρύλο»
του ευρωπαϊκού μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη. Στο 11ο φάιναλ φορ της Ιστορίας τους, οι
«ερυθρόλευκοι» θα διεκδικήσουν το 4ο τρόπαιο, μετά από αυτά που είχαν κατακτήσει
το 1997 (Ρώμη), το 2012 (Κωνσταντινούπολη) και το 2013 (Λονδίνο). Τις τελευταίες
13 σεζόν, ο Ολυμπιακός μετρά επτά φάιναλ
φορ Euroleague, δηλαδή από το 2009 στο
Βερολίνο, με διοικητικούς ηγέτες τους αδελφούς Αγγελόπουλους, Παναγιώτη και Γιώργο. Κι αν τις δύο τελευταίες φορές, η ομάδα

του Πειραιά βρήκε απέναντί της στον τελικό
την «οικοδέσποινα», δηλαδή το 2015 στη
Μαδρίτη (Ρεάλ) και το 2017 στην Κωνσταντινούπολη (Φενερμπαχτσέ), το 2022 στο
Βελιγράδι δεν θα παίζει... απλώς σε ουδέτερη έδρα, αλλά οι 10.000 φίλαθλοι που θα
έχει στο πλευρό της, θα κάνουν τη Stark
Arena να μοιάζει... ΣΕΦ!

Κορυφαίος προπονητής της
Ευρωλίγκας ο Μπαρτζώκας
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της Ευρωλίγκας για την
περίοδο 2021-22.
Στην τελετή απονομής των βραβείων, στο
Βελιγράδι, όπου αύριο (19/5) ξεκινά το φάιναλ φορ, ο τεχνικός του Ολυμπιακού κέρδισε για δεύτερη φορά το βραβείο.
Η πρώτη ήταν το 2013, όταν στην πρώτη
χρονιά του ως προπονητής του Ολυμπιακού έγινε ο πρώτος Έλληνας τεχνικός που
κατάκτησε τον τίτλο στη διοργάνωση.
Φέτος, μετά την επιστροφή του στην ομάδα
του Πειραιά το 2020, οδήγησε τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ για πρώτη φορά από το
2018 και στο φάιναλ φορ για πρώτη φορά
από το 201, ενώ αύριο (19/5), στις 19:00, θα
προσπαθήσει να τον οδηγήσει στη νίκη επί
της Εφές και στον τελικό.
«Είναι πολύ έντονη στιγμή για μένα και μεγάλη τιμή. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ολυμπιακό, τους βοηθούς μου, τους παίκτες

μου και νιώθω περήφανος. Είναι τιμή για
μένα που με διάλεξαν οι συνάδελφοί μου»,
δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Εν τω μεταξύ, το buzzer beater τρίποντο
του Κώστα Σλούκα που χάρισε τη νίκη στον
Ολυμπιακό στην παράταση με 87-85 επί
της Αναντολού Εφές στο ΣΕΦ, για την 26η
αγωνιστική, ψηφίστηκε ως η κορυφαία στιγμή της σεζόν στη φετινή Euroleague και το
«Magic Moment Award» για το 2022 κατέληξε στα χέρια του «ερυθρόλευκου» γκαρντ.

O ΠΑΟΚ «σφράγισε» την δεύτερη θέση
με την νίκη επί του Παναθηναϊκού
Μετά από έντεκα παιχνίδια χωρίς νίκη σε
όλες τις διοργανώσεις, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε
2-0 επί του Παναθηναϊκού στη Τούμπα και
τερμάτισε στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα πάνω από τον Άρη και το «τριφύλλι». Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου
εκμεταλλεύθηκε το εξαιρετικό της πρώτο
ημίχρονο όπου σκόραρε δύο φορές και επί
της ουσίας... καθάρισε το παιχνίδι απέναντι
στην ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που είχε
το μυαλό της αποκλειστικά στον τελικό του
Κυπέλλου.
Στο πρώτο μέρος οι γηπεδούχοι μπήκαν
πολύ δυνατά και μόλις στο 14' άνοιξαν το
σκορ. Ο Ίνγκασον πήρε την κεφαλιά και ο
Σβαμπ που πρόλαβε την άμυνα του Παναθηναϊκού άνοιξε το σκορ. Στο 21' ο Άκπομ
διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του και
έβαλε γερές βάσεις για το «τρίποντο».
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός
ισορρόπησε το παιχνίδι αλλά δεν κατάφερε να βρει ευκαιρίες για να ξαναμπεί στο

παιχνίδι. Μόνο μετά από το 80' είχε δύο καλές στιγμές αλλά ο Μακέντα στο 86' και ο
Βαγιαννίδης στο 88' αστόχησαν από πολύ
καλή θέση.
Ο ΠΑΟΚ που είχε ευκαιρίες για να βρει και
τρίτο γκολ αλλά το 2-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με τον Παναθηναϊκό να χάνει τον
Φεντερίκο Μακέντα ενόψει τελικού, με τον
Ιταλό να αποβάλλεται στο φινάλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα
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Μπάσκετ: Πρωταθλητής στις
Γυναίκες ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην
κορυφή του γυναικείου μπάσκετ
της χώρας μας, καθώς κατέκτησε τον έκτο τίτλο της ιστορίας
του και πήρε ρεβάνς από τον
Παναθηναϊκό, για την ήττα του
στους περσινούς τελικούς.
Οι «ερυθρόλευκες» επικράτησαν 87-79 στον 4ο τελικό
των πλέι-οφ, μέσα στο κλειστό
«Παύλος Γιαννακόπουλος», και
έφτασαν τη σειρά στο 4-2 (υπολογίζονται τα αποτελέσματα της
κανονικής περιόδου), πανηγυρίζοντας τον τίτλο.
Η Βίτολα με 21 πόντους και η Νικολοπούλου
με 19 ήταν οι κορυφαίες των νικητριών, ενώ
για τις «πράσινες» η Λολίτα Λύμουρα, στο
τελευταίο -όπως αποδείχθηκε- ματς της καριέρας της είχε 19 πόντους με 4/7 τρίποντα.
Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ήταν ισορροπημένο, με τις Λύμουρα και Νικολοπούλου

να κάνουν... διαγωνισμό τριπόντων. Στην
τρίτη περίοδο, όμως, η άνοδος της Βίτολα
έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό με ένα
σερί 8-0 να ξεφύγει 54-44.
Ο Παναθηναϊκός αντέδρασε και μείωσε
στους δύο (63-65) λίγο πριν τελειώσει το
τρίτο δεκάλεπτο, αλλά οι φιλοξενούμενες
ξέφυγαν ξανά με 75-65 και κράτησαν ένα
προβάδισμα ασφαλείας ως το τέλος.

Ολυμπιακός – Αναντολού
Εφές 74-77: «Μαχαιριά» στο
όνειρο από τον Μίτσιτς
Ολυμπιακός και Αναντολού Εφές
πήγαν σε τιτανομαχία στο Βελιγράδι, με τον Βασίλιε Μίτσιτς να
σκοράρει τεράστιο τρίποντο στο
απολυτο μηδέν για το 77-74 που
έστειλε τους Τούρκους στον τελικό της EuroLeague.Η Stark Arena
μύριζε... θάλασσα το βράδυ της
Πέμπτης (19/5), θάλασσα σαν αυτή
που βρέχει τον Πειραιά. Το Βελιγράδι δεν έχει παραλίες, όμως ο
κόσμος του Ολυμπιακό το πλημμύρισε, για να υποστηρίξει την ομάδα
του, για να την σπρώξει μία φάση πριν από
τον τελικό της EuroLeague, αλλά και για να
υποκλιθεί στο τέλος στον τεράστιο μπασκετμπολίστα που ονομάζεται Βασίλιε Μίτσιτς.
Ο Σέρβος έβαλε το τρίποντο για το 77-74
στο απόλυτο μηδέν, ο Σέρβος κράτησε όρθιο τον Εργκίν Αταμάν που επέμενε ότι η
ομάδα του θα κατακτήσει και φέτος το τρόπαιο. Θα έχει την ευκαιρία για να δικαιωθεί
το βράδυ του Σαββάτου (21/5 στις 20:00).
Ο Ολυμπιακός ήταν καλά διαβασμένος, είχε
συγκλονιστικά πολλή ενέργεια, έπαιξε με
πειθαρχία, με πλάνο, με κατεύθυνση, έκανε
δύο λάθη στο πρώτο, αλλά επτά στο δεύτερο μέρος. Εκεί που κόπηκε η δημιουργία
του, εκεί που ο Ντόρσεϊ κι ο Βεζένκοβ δεν
βρήκαν τα μεγάλα σουτ, εκεί που ο Ελάιτζα
Μπράιαντ έγινε ο σταρ της βραδιάς. Μέχρι
να του "κλέβει" ο Μίτσιτς το βραβείο του
MVP μέσα από τα χέρια. Τα 7/25 τρίποντα
των ερυθρόλευκων τους έστειλαν στον μικρό τελικό, με το αποτέλεσμα να μοιάζει εν
μέρει δίκαιο, αλλά να αφήνει μια τεράστια
πίκρα στους 12 χιλιάδες Έλληνες που γέμισαν ασφυκτικά την Σταρκ Αρένα.
O MVP
Με τον Ελάιτζα Μπράιαντ να αγγίζει το βραβείο του κορυφαίου (16 ποντοι, 2/2 δίποντα,
4/6 τρίποντα), με τον Σέιν Λάρκιν να ζαλίζει σε όλο το σαραντάλεπτο την άμυνα του
Ολυμπιακού (21 πόντοι, 7 ασίστ, 1 λάθος
σε 38 λεπτά), ο MVP ήταν αυτός που έβαλε

στο τέλος το μεγάλο σουτ. Αυτός ο σπουδαίος μπασκετμπολίστας πόυ ονομάζεται
Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος είχε 15 πόντους,
6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, μόλις δύο λάθη και
πάνω απ' όλα κρύο αίμα για να πάρει στο
τέλος την μπάλα, να αδειάσει το χρονόμετρο, να εκτελέσει και να γράψει ιστορία.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-18, 43-42, 63-66,
74-77
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 5
(1/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 λάθος), Ντόρσεϊ 11 (2/5 δίποντα,
2/6 τρίποντα, 1/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Φαλ
7 (3/3 δίποντα, 1/3 βολές, 5 ριμπάουντ),
Σλούκας 11 (1/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 6/6
βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μάρτιν 11 (4/5
δίποντα, 3/4 βολές), Βεζένκοβ 5 (1/2 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ),
Πρίντεζης 2, Παπανικολάου 10 (1/2 δίποντα, 2/4 τρίποντα), ΜακΚίσικ 12 (3/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ).
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Αταμάν): Λάρκιν
21 (2/6 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 5/6 βολές,
7 ασίστ), Μπομπουά, Σίνγκλετον 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μπράιαντ 16 (2/2
δίποντα, 4/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Μόερμαν (0/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πλάις
8 (3/4 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 7
ριμπάουντ), Μίτσιτς 15 (1/5 δίποντα, 4/11
τρίποντα, 1/4 βολές, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2
λάθη), Άντερσον, Ντάνστον 12 (3/3 δίποντα,
1/1 τρίποντο, 3/4 βολές, 2 ασίστ).

Φινάλε με χατ-τρικ του Ελ Αραμπί
στο ΟΑΚΑ για τον Ολυμπιακό
Με χατ-τρικ του Ελ Αραμπί και νίκη 3-2 με
ανατροπή επί της ΑΕΚ έκλεισε τη σεζόν ο
πρωταθλητής Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν στο ΟΑΚΑ για τη 10η και
τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ, με τον
Μαροκινό να σκοράρει στο 20΄, το 69΄ και
το 87΄, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί
δύο φορές, με τον Τσούμπερ (14΄) και Γκαρσία (48΄).
Μια κακή σεζόν για την ΑΕΚ ολοκληρώθηκε
με την πέμπτη θέση και δύο συνεχείς ήττες
με ανατροπή, αφού πριν από πέντε ημέρες
είχε χάσει με το ίδιο σκορ και από τον Άρη
στη Θεσσαλονίκη.
Το σκορ άνοιξε στο 14΄ όταν ο Χατζισαφί έκλεψε τη μπάλα από τον Ελ Αραμπί .
Η μπάλα έφτασε στον Στίβεν Τσούμπερ ο
οποίος διένυσε αρκετά μέτρα χωρίς πίεση
και με σουτ έξω από την περιοχή έγραψε
το 1-0.
Η απάντηση του Ολυμπιακού ήλθε έξι λεπτά αργότερα. Από σέντρα του Κούντε και
λάθος απομακρυνση του Στάνκοβιτς, ο Ελ
Αραμπί ισοφάρισε με κεφαλιά και «εξιλεώθηκε» για το δικό του λάθος. Από το σημείο εκείνο ο Ολυμπιακός έφτανε πιο εύκολα στην περιοχή και απειλούσε, όμως οι

παίκτες του δεν ήταν ψύχραιμοι στην τελική
προσπάθεια.
Η ΑΕΚ βρήκε γρήγορο γκολ και στο β΄ ημίχρονο. Στο 48΄ από σέντρα του Χατζισαφί ο
Λιβάι Γκαρσία με ένα από τα... γνωστά του
τρομερά άλματα νίκησε στον αέρα τον Σισέ
και με κεφαλιά έδωσε ξανά το προβάδισμα
στην Ένωση.
Στο 69΄ ο Ολυμπιακός έφερε ξανά το ματς
στα ίσια με τον Ελ Αραμπί να φτάνει (ξανά
με κεφαλιά) τα 15 γκολ στη Super League
και τα 22 σε όλες τις διοργανώσεις.
Στο 85΄ σουτ του Ρόνι Λόπες πέρασε ελάχιστα άουτ και στο 88΄ ο Ελ Αραμπί ολοκλήρωσε τη σπουδαία βραδιά του με χατ-τρικ
καθώς διαμόρφωσε το τελικό 2-3 με προβολή από κοντά μετά από κεφαλιά του Σισέ.

Τρίτος με... «τριάρα» στα
Γιάννενα ο Άρης
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ολοκλήρωσε ο Άρης τις υποχρεώσεις του στο φετινό
πρωτάθλημα της Super League. Η ομάδα
του Χερμάν Μπούργος, στο πλαίσιο της
10ης αγωνιστικής των Play Off, επικράτησε
με 3-0 του ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες», τερματίζοντας εν τέλει στην τρίτη θέση
της κατάταξης.
Οι Θεσσαλονικείς ήταν το απόλυτο αφεντικό του παιχνιδιού στο πρώτο μέρος. Από
εκτέλεση κόρνερ του Χαβιέ Ματίγια και
πρώτη κεφαλιά του Γιάκουμπ Μπράμπετς,
από το ύψος του πέναλτι ο Φαμπιάνο άνοιξε το σκορ μόλις στο 8’.
Ήταν το πρώτο γκολ που πετύχαινε ο Άρης
επί του ΠΑΣ στη φετινή σεζόν. Ακολούθησε
κι άλλο, στο 22’. Έπειτα από υπέροχη κάθετη πάσα του Χουάν Ιτούρμπε στον Καμαρά,
ο Μαυριτανός φορ με ωραίο πλασέ νίκησε
τον Γιούρι Λοντίγκιν για το 0-2. Μάλιστα,
Καμαρά (34’) και Λουίς Πάλμα (36’) θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω το δείκτη
του σκορ. Μία άστοχη κεφαλιά του Ιάσωνα

Κύρκου (39’) ήταν ό,τι καλύτερο είχαν να
επιδείξουν οι γηπεδούχοι.
Ο ρυθμός έπεσε κατακόρυφα στο δεύτερο
μέρος. Ένα μακρινό σουτ του Γκαρντάβσκι
στο 49’ ανάγκασε σε επέμβαση τον Χουλιάν
Κουέστα, όπως καίρια ήταν και η επέμβαση
του Μπράμπετς στο 64’.
Οι αλλαγές έκαναν ακόμη πιο αργό το
παιχνίδι, ωστόσο η ατομική ενέργεια του
Εμπακατά στο 81’ και το – πρώτο του με τη
φανέλα του Άρη – γκολ, έβαλαν το κερασάκι στην τούρτα για τους παίκτες του Χερμάν
Μπούργος που εντός των ημερών θα αποφασίσει για το μέλλον του.
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The Herd – Review ofI ndigenous Creation at Tarragon Theatre
The Herd by Kenneth T.
Williams is a coproduction
by three theatre companies
spanning much of Canada.
The companies involved
James
are the Citadel Theatre of
Karas
Edmonton, the Tarragon
Theatre of Toronto and the
National Arts Centre – Indigenous Theatre
of Ottawa. The big advantage of the
cooperative production is that the play will
be performed in three major cities for a start.
More importantly however, it is a play by
an indigenous playwright and the cast and
almost entire creative team are indigenous
and the play deals with indigenous issues.
It is something that all Canadians should
applaud.
The play deals with the lives of people of a
First Nation relating ostensibly to the fate of
a herd of bison. The background facts of the
fate of the bison and life on a reservation
for the indigenous people should be wellknown. There were millions of bison across
North America and they were systematically
slaughtered to the verge of extinction. They
are now surviving in national parks and as
highly desirable meat in herds raised by
private businesses.
How people live on the reservation is, of
course, far more germane. There is a lack of
potable water, lack of jobs and lack of other
amenities. The situation is deplorable to the

core.
The play has five characters and the
catalytical issue is the birth of two white
bison calves. Are they mutants or are they
the result of genetic engineering or are they
the beginning of the revival of the bison
population? There is a prophecy, we are
told, that the bison will return in their former
plentitude.
These are the conflicting possibilities as we
meet the people of the play. And they are a
colourful group. The geneticist Dr. Vanessa
Brokenhorn (Tai Amy Grauman) is a nononsense scientist who is trying to solve
the puzzle of the birth of the twins through
research. Her brother Michael “Baby Pete”
Brokenhorn (Dylan Thomas-Bouchier) is the
well-intentioned but rather ineffectual chief.
He received some money from a settlement
(I think it was from the death of his parents
in car crash) and he is willing to spend it
to get drinkable water for his people. They
have had to boil their water for twenty years.
He sees an opportunity to save the reserve
from poverty by making the bison a lucrative
business.
Coyote Jackson (Todd Houseman) is a
clownish reporter-warrior-blogger running
around with his cell phone on a selfie stick.
One is not sure what to make of him. Is he a
satiric figure, are we to take him seriously or
is he just a clown?
Sheila Kennedy (Shyanne Duquette) is a

decent woman who likes to play radio bingo,
keeps in touch with the elders, and is one
who recalls the prophecy.
Aislinn Kennedy (Cheyenne Scott) is a
native, related to Sheila who arrives from
Ireland as a representative of the European
Union looking for business opportunities in
the sale of bison. Scott speaks with a bizarre
accent that (I think) is supposed to be Irish
that needs more polish and consistency.
The character is unconvincing and the idea
that the EU is trying to grab bison from a
Canadian First Nation is not supported in
the play.
The play for all its virtues in bringing the life

of a First Nation to the fore lacks focus and
cohesion. Modern science trying to untangle
a complex genetic issue that may be a rare
mutation, or the survival of a cattle gene is
taking us far. The idea of the fulfillment of a
prophecy that would have nothing to do with
science but everything with religion takes
far in another direction. The commercial
prospects of selling highly marketable bison
meat to Europe goes in another uncharted
route. Not to mention the other issues. In
short, we need more focus and sounder
development of the characters involved.
Director Tara Beagan may have chosen to
keep a tighter grip on the characterization
of the roles, especially of Coyote Jackson
and Aislinn Kennedy. The play could gain
from some editing to give it more focus. We
do not expect it to have solutions but would
like it to hit us in the face with the problems
faced by First Nations.
The play and the production will hopefully
travel across Canada and act as a catalyst
for our First Nations’ taking centre stage
in Canada’s cultural life and making it
unnecessary for that fact to be mentioned. It
should be just a part of Canadian life.
The Herd by Kenneth T. Williams opened
on May 11 and will continue until June
12, 2022, at the Tarragon Theatre, 30
Bridgman Ave. Toronto, Ontario. www.
tarragontheatre.com/
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Πέθανε ο σπουδαίος συνθέτης Βαγγέλης Παπαθανασίου
Παγκόσμια θλίψη στον κόσμο της μουσικής. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου (Vangelis),
ένας από τους σπουδαιότερους συνθέτες
παγκοσμίως, πέθανε στο Παρίσι. Την είδηση ανακοίνωσε το δικηγορικό γραφείο που
εκπροσωπεί τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.
«Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο
μεγάλος Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου
έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ της Τρίτης
17 Μαΐου» αναφέρει η ανακοίνωση.
Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου γεννήθηκε στις
29 Μαρτίου 1943 στην Αγριά Βόλου. Ξεκίνησε να συνθέτει από την ηλικία των τεσσάρων
ετών, ενώ έδωσε την πρώτη του δημόσια παράσταση στην ηλικία των έξι, χωρίς να έχει
καμία μουσική εκπαίδευση. Ήταν αυτοδίδακτος παρά τις πιέσεις των γονιών του, αλλά
και των δασκάλων του, που τον προέτρεπαν
να κάνει μαθήματα μουσικής. Ωστόσο, σπούδασε κλασική μουσική, ζωγραφική και σκηνοθεσία στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στην
Αθήνα.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 κάνει τα
πρώτα του βήματα στη μουσική με τη συμμετοχή του στο συγκρότημα Forminx. Το όχημα για την επιτυχία του συγκροτήματος ήταν
το τραγούδι Jeronimo Yanka που σημείωσε
τεράστια επιτυχία, καθώς το 45άρι άλμπουμ
έγινε χρυσό την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του.
Το 1968 μετακόμισε στο Παρίσι και μαζί
με τον Έλληνα καλλιτέχνη Ντέμη Ρούσο δημιούργησε τους Aphrodite's Child. Το επιτυχημένο διπλό άλμπουμ με τον τίτλο 666 θεωρείται ότι του έδωσε ώθηση για την αρχή μιας
διεθνούς καριέρας.
Ενώ αποτελούσε ακόμα μέλος των
Aphrodite's Child, άρχισε δειλά να ασχολείται
και με διαφορετικά πράγματα. Η αρχή έγινε
το 1970 όταν έγραψε την μουσική για μία ταινία του Χένρι Χάπιερ. Ακολούθησε ένα ακουστικό ντοκιμαντέρ επηρεασμένο από της
φοιτητικές εξεγέρσεις στο Παρίσι του 1968.
Το 1973 ξεκίνησε μία επιτυχημένη συνεργασία με τον σκηνοθέτη Φρέντερικ Ροσίφ για
μία σειρά ντοκιμαντέρ για την άγρια φύση,
ενώ λίγο προτού μεταβεί στο Λονδίνο κυκλοφόρησε το σόλο άλμπουμ Earth.
Το 1975 αποχώρησε τους Aphrodite's Child
για να εγκατασταθεί στο Λονδίνο. Εκεί ίδρυσε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μουσικών
ηχογραφήσεων, τα Nemo studios. Κυκλοφόρησε την πρώτη του συλλογή με τίτλο
Heaven and Hell (1975) ενώ ακολούθησαν
και άλλα επιτυχημένα άλμπουμ, όπως το
Albedo 0.3 (1976), το Spiral (1977) για το
οποίο βραβεύτηκε με το διεθνές βραβείο
MIDEM Instrumental, το Beaubourg (1978)
και το China (1979). Εκείνη την περίοδο ο
Παπαθανασίου άρχισε να γίνεται παγκοσμίως γνωστός.
Το 1978 συνεργάστηκε με την Ειρήνη Παππά στο άλμπουμ με τίτλο Ωδές, που περιέχει παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια, ενώ
το 1986 συνεργάστηκαν ξανά στο άλμπουμ
Ραψωδίες. Ο Παπαθανασίου έκανε παράλληλα άλλη μία μεγάλη συνεργασία με τον Γιον
'Αντερσον σε τέσσερα άλμπουμ, το Short
Stories (1978), το The Friends of Mr Cairo
(1981), το Private Collection (1983) και το
Page of Life (1991).
Ένα μεγάλο μέρος των συνθέσεων του
Παπαθανασίου δημιουργήθηκαν για να πλαισιώσουν κινηματογραφικές παραγωγές ως
σάουντρακ. Κορυφαίο σάουντρακ θεωρείται το «Οι δρόμοι της φωτιάς» (Chariots
of Fire) για την ομώνυμη ταινία του 1981
η οποία απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερης
Πρωτότυπης Μουσικής το 1982.
Ο Παπαθανασίου έχει γράψει μουσική σε
αρκετές ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ
και τηλεοπτικές παραγωγές, ανάμεσα στις

οποίες ξεχωρίζουν οι:
* Vortex - Το πρόσωπο της μέδουσας (1967)
του Νίκου Κούνδουρου,
* Ο αγνοούμενος (Missing, 1982) του Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά,
* Blade Runner (Μπλέιντ Ράνερς: Ομάδες
Εξόντωσης, 1982) ταινία επιστημονικής φαντασίας του Ρίντλεϊ Σκοτ,
* Η ανταρσία του Μπάουντυ (1984) του Ρότζερ Ντόναλτσον,
Francesco (1989) της Liliana Cavani,
* 1492: Χριστόφορος Κολόμβος (1492 Conquest of Paradise, 1992) για το οποίο
απέσπασε το βραβείο Echo Awards αλλά και
το βραβείο του Χρυσού Λέοντα,
* Τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα (Bitter Moon,
1992) του Ρόμαν Πολάνσκι,
* Καβάφης (1996) του Γιάννη
Σμαραγδή,
* Αλέξανδρος (Alexander,
2004) του Όλιβερ Στόουν,
* Ελ Γκρέκο (2007) του Γιάννη
Σμαραγδή.
Μουσική για το διάστημα
Η εξερεύνηση του διαστήματος
τον ενθουσίαζε από τα παιδικά
του χρόνια. Ένα μεγάλο μέρος
από τα έργα του είναι αφιερωμένο σε αυτό, ενώ διαχρονικά οι κορυφαίοι διαστημικοί οργανισμοί τον εμπιστεύτηκαν για
να μελοποιήσει τις επιτυχίες τους. Το 1980
ξεκίνησε να προβάλλεται η αμερικανική τηλεοπτική σειρά «Cosmos: A Personal Voyage»
του Καρλ Σαγκάν, που είχε ως κύριο θέμα
τη θέση του ανθρώπου στο σύμπαν και την
ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Η μουσική επένδυση των επεισοδίων δημιουργήθηκε από τον
Παπαθανασίου, ενώ η σειρά απέσπασε βραβείο Έμμυ και προβλήθηκε σε 69 χώρες και
σε 500 εκατομμύρια τηλεθεατές.
Το καλοκαίρι του 2001 ο Παπαθανασίου
παρουσίασε το έργο Μυθωδία στους στύλους του ολυμπίου Διός. Η μουσική του
έργου δημιουργήθηκε ώστε να συνοδεύσει
τη διαστημική αποστολή της ΝΑΣΑ «2001:
Οδύσσεια στον Άρη». Ήταν μία φαντασμαγορική μουσική παράσταση, κατά τη διάρκεια
της οποίας προβάλλονταν με ειδικά οπτικά
εφέ απεικονίσεις κυρίως από θεούς της αρχαίας Ελλάδας και διαστημικές εικόνες της
ΝΑΣΑ. Τα σολιστικά μέρη του έργου ερμήνευσαν οι σοπράνο Τζέσι Νόρμαν και Κάθλιν
Μπατλ. Επίσης συμμετείχε η Μητροπολιτική
Ορχήστρα του Λονδίνου, 120μελής χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ενώ ο ίδιος
ο συνθέτης χειριζόταν τα πλήκτρα. Το έργο
προβλήθηκε τηλεοπτικά σε όλο τον πλανήτη
ενώ υπήρχαν γιγαντοοθόνες και στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Μετά το τέλος της μουσικής παράστασης η γαλλική κυβέρνηση, την
οποία εκπροσώπησε ο υπουργός παιδείας
Ζακ Λανγκ, απένειμε στον Παπαθανασίου
τον τίτλο του Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής σε μία τελετή που έλαβε χώρα στο περιστύλιο του Ζαππείου. Δύο χρόνια αργότερα
η NASA του απένειμε το μετάλλιο δημόσιας
συνεισφοράς σε αναγνώριση εξαιρετικής συνεισφοράς στο όραμα της. Το βραβείο αποτελεί την υψηλότερη τιμή από τον Αμερικανικό
οργανισμό για μη κυβερνητικά πρόσωπα.
Το 2013, η NASA υιοθέτησε για δεύτερη
φορά τη μουσική του Παπαθανασίου με ένα
πρωτότυπο μουσικό έργο που δημιουργήθηκε για να πλαισιώσει το βίντεο από την
αποστολή «Ήρα (Τζούνο)», που απεικονίζει
συγχρόνως την κίνηση της Γης και της σελήνης μαζί για πρώτη φορά. Το βίντεο απαθανατίστηκε κατά τη διάρκεια της αποστολής
καθ' οδόν για το σύστημα του πλανήτη Δία.
Τον Νοέμβριο του 2014 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) πρότεινε στον
Παπαθανασίου να συνθέσει τη μουσική για

την πρώτη ιστορική προσεδάφιση σε κομήτη.
Έτσι, συνέθεσε μια μουσική τριλογία («Άφιξη», «Το ταξίδι του Philae» και «Το βαλς του
Ροζέτα») η οποία παρουσιάστηκε από τον
ESA μετά την επιτυχημένη προσεδάφιση του
σκάφους Ροζέτα στον κομήτη 67P. Το 1995,
ως φόρο τιμής στην μουσική του προσφορά
αλλά και στην αγάπη του για το διάστημα, το
Minor Planet Center της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης έδωσε το όνομα του συνθέτη
στον Αστεροειδή της Κύριας Ζώνης 6354,
που πλέον ονομάζεται 6354 Vangelis.
Διάφορες μουσικές δημιουργίες
1982: Δημιουργεί το ηχητικό σήμα των ειδήσεων της ΕΡΤ, το οποίο συνέχιζε να ακούγεται στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων μέχρι
σήμερα, με εξαίρεση την περίοδο 2013-2015.
1991: Αναλαμβάνει τη μουσική
για τα ντοκιμαντέρ του παγκοσμίου φήμης ωκεανογράφου
Ζακ-Υβ Κουστώ.
1998: Γράφει το άλμπουμ «Φόρος τιμής στον Γκρέκο», τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν για
την ενίσχυση της εκστρατείας
της εθνικής πινακοθήκης για την
απόκτηση του πίνακα του Ελ
Γκρέκο 'Αγιος Πέτρος.
1999: Συνθέτει τη μουσική που συνόδευσε
την παρουσίαση του επίσημου εμβλήματος
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ενώ δημιουργεί και τη μουσική για την τελετή παράδοσης την ολυμπιακής φλόγας τόσο στο Σίδνεϊ όσο και από το Σύδνεϊ στην Αθήνα.
2002: Δημιουργεί την μουσική για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2002 που
πραγματοποιήθηκε στις Ιαπωνία και Κορέα.
Θέατρο
Αξιοσημείωτη είναι η προσφορά του Βαγγέλη Παπαθανασίου και στο θέατρο. Το
1983 δημιούργησε τη μουσική για τη παράσταση του Μιχάλη Κακογιάννη «Ηλέκτρα»
στο Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, με

πρωταγωνίστρια την Ειρήνη Παππά. Επίσης
είχε συνεργαστεί με τα Βασιλικά μπαλέτα, καθώς δημιούργησε τη μουσική για τρία έργα,
τα «R B Sque» (1980) που παρουσιάστηκε
στο Βασιλικό Θέατρο Drury Lane, το «Φρανκενστάιν (1985) και «Η πεντάμορφη και το
τέρας» (1986).
Άλλα έργα
Το ενδιαφέρον του για τις τέχνες δεν περιοριζόταν μόνο στη σύνθεση μουσικής. Το 1997
έκανε την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα,
καθώς σχεδίασε και διηύθυνε εξ ολοκλήρου
την τελετή έναρξης του 6ου Παγκόσμιου
Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου της IAAF
που πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό
της Αθήνας. Το 2003 αποκάλυψε την ικανότητα του στη ζωγραφική παρουσιάζοντας 70
δικά του έργα ζωγραφικής στα πλαίσια της
Βαλένσια Μπιενάλ στην Ισπανία. Μετά την
επιτυχία της έκθεσης Vangelis Pintura, τα
έργα του εκτίθενται σε σημαντικές γκαλερί σε
όλο τον κόσμο. Την ίδια χρονιά, ο Παπαθανασίου παρουσίασε επίσης ένα βιβλίο που
περιέχει μερικά από τα ωραιότερα έργα του,
με τίτλο Vangelis.
Τέλος, πολλές ήταν τα βραβεία και οι διακρίσεις για το έργο του, όπως ο τίτλος του
Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας το 2001, το βραβείο RIAJ
(Δισκογραφική Βιομηχανία της Ιαπωνίας)
για διεθνές τραγούδι της χρονιάς 2002, μετάλλιο Δημόσιας Συνεισφοράς της NASA σε
αναγνώριση εξαιρετικής συνεισφοράς στο
όραμα της ΝΑΣΑ το 2003. Το 2013 τα Ελληνικά Ταχυδρομεία εξέδωσαν γραμματόσημα
τα οποία τον απεικόνιζαν, ενώ έλαβε τιμητικό
διδακτορικό δίπλωμα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2008,
παραχωρώντας του το διακεκριμένο τίτλο
του ομότιμου καθηγητή. Το διδακτορικό του
δόθηκε για την εξαιρετική συμβολή του στη
μουσική παιδεία του ελληνικού λαού, καθώς
και για τη διάδοση του μηνύματος του Ελληνισμού σε όλο τον κόσμο.
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Επιμέλεια Κατηχήτριας κας Κόμησσας Πολυδούλη

«ΧΕΙΡ ΚΥΡΙΟΥ ΗΝ ΜΕΤ’ ΑΥΤΩΝ, ΠΟΛΥΣ ΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΙΣΤΕΥΣΑΣ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΕΠΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
(Πράξεις των Αποστόλων, κεφ. 11: 19-30)

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
Είναι ιστορικά βεβαιωμένο ότι
στους αποστολικούς χρόνους
ο Χριστιανισμός είχε διαδοθεί
και από απλούς χριστιανούς,
οι οποίοι δεν είχαν κανένα επίσημο αξίωμα στην Εκκλησία.
Στη Ρώμη, πριν ακόμη πάει ο
Απόστολος Παύλος, υπήρχε
πολυάριθμος και οργανωμένη
Εκκλησία, η οποία είχε ιδρυθεί
από απλοϊκούς Χριστιανούς,
εργάτες, επαγγελματίες ή και
δούλους ακόμη. Το ίδιο συνέβη και στην Αντιόχεια. Εκεί
κατοικούσαν πολλοί Εβραίοι
κι ακόμη περισσότεροι εθνικοί. Όλοι μιλούσαν την Ελληνική γλώσσα, γι’ αυτό, αλλά και
διότι είχαν επηρεασθεί από τα ελληνικά ήθη
και έθιμα, ονομάζονταν Ελληνιστές. Μερικοί
πιστοί, καταγόμενοι από την Κύπρο και την
Κυρηναϊκή Λιβύη, έκαναν ιεραποστολή σε
όλους εκείνους τους Ιουδαίους και ειδωλολάτρες. Εκήρυτταν τον Χριστόν και τους καλούσαν στη νέα σωτήρια πίστη. Και ο Κύριος
ευλόγησε το έργο τους, ώστε ν’ αποδώσει
πολλούς καρπούς. Διότι «το χέρι του Κυρίου ήτο μαζί των και έτσι με την θείαν δύναμη πολύς αριθμός από τους Ιουδαίους
και εθνικούς επίστευσαν και επέστρεψαν
εις τον Κύριον».
Δεν είπαν οι Κύπριοι αυτοί και Κυρηναίοι
Χριστιανοί, ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου
είναι αποκλειστικό έργο των Αποστόλων. Βεβαίως ανεγνώριζαν το κύρος και την μεγάλη
αποστολή των Αποστόλων, από τους οποίους άλλως τε και αυτοί είχαν ελκυστεί στον
Χριστόν, αλλά σκέφθηκαν ότι και αυτοί μπορούσαν και είχαν καθήκον να γίνουν ιεραπόστολοι, να κηρύξουν Χριστόν, οπουδήποτε
τους εδιδόταν ευκαιρία. Ο ιεραποστολικός
τους ζήλος, ο πόθος τους να προσφέρουν
τη Χριστιανική αλήθεια και σωτηρία, αποτελεί ένα πολύ μεγάλο διδακτικό παράδειγμα
για όλους μας. Κανείς ποτέ ας μην πει, ότι το
έργο της διάδοσης και μετάδοσης των αληθειών της πίστης μας είναι καθήκον μόνο των
ιερέων, ιεροκηρύκων, αρχιερέων και όσων
άλλων έχουν επίσημα αναλάβει την ιερά
αυτή διακονία.
Βέβαια είναι έργο τους και μάλιστα υποχρεωτικόν, επιτακτικόν και πολύ υπεύθυνον. Ο
Απόστολος Παύλος γράφει ότι ο ιερέας, ο επίσκοπος έχει καθήκον να είναι «διδακτικός»,
να διδάσκει, δηλαδή τον λόγο του Θεού. Αυτοί μάλιστα «οι κοπιώντες εν λόγω» λέγει,
διπλής τιμής αξιούσθωσαν» (Α΄Τιμ. 5:17).
Πρέπει ν’ απολαμβάνουν ιδιαίτερη εκτίμηση
και υπόληψη από τους πιστούς, εάν επιδίδονται στο κήρυγμα του Ευαγγελίου και γενικότερα στο ιεραποστολικό έργο προς πιστούς
και απίστους.
Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος με βαθειά συναίσθηση της υψηλής αποστολής του σαν
κήρυκας, έλεγε για τον εαυτό του: «Δεν
έχω, βέβαια, κανένα δικαίωμα, να καυχώμαι για το κήρυγμα του Ευαγγελίου,
που κάμνω παντού και πάντοτε. Διότι το
αποστολικόν έργο είναι δι εμέ ανάγκη και

υποχρέωσις με την οποίαν με ετίμησε ο Κύριος».
Και προσθέτει, «ουαί δε μοι
έστιν, εάν μη ευαγγελίζομαι». Αλλοίμονό μου δε, εάν
δεν εκπληρώσω αυτή μου
την αποστολή και παύσω να
κηρύττω το Ευαγγέλιον (Α΄
Κορινθ. 9:16). Εν τούτοις αναγνωρίζει και διακηρύττει σαν
ιερή υποχρέωση και αποστολή των πιστών να κηρύττουν
και αυτοί το Ευαγγέλιο και μάλιστα με τάξη και κατάλληλο
τρόπο στις συναναστροφές,
μεταξύ των και με άλλους (Α΄Κορ. 14:3, 26,
29-31 κ.α.).
Ζούμε σήμερα σε μία εποχή που διαφόρων
ειδών και επιδιώξεων αντιχριστιανικές ιδεολογίες προπαγανδίζονται και διαδίδονται. Και
οι προπαγάνδες αυτές έχουν αρχίσει από τα
παιδιά του δημοτικού σχολείου και περνούν
σ’ όλες τις τάξεις και σ’ όλες τις σχολές και
επεκτείνονται σ’ όλη την κοινωνία.
Αυτές οι προπαγάνδες διεξάγονται με εφημερίδες, με περιοδικά, βιβλία και κάθε λογής
έντυπα, με την ραδιοτηλεόραση, το θέατρο
και τον κινηματογράφο. Αναπτύσσονται με
διαλέξεις σε αίθουσες μεγάλων και μικρών
πόλεων, συζητούνται σε κέντρα και απόκεντρα. Οι υλιστικές μωρολογίες, οι σκοτεινές
αιρέσεις, κάθε αντιχριστιανική, αντεκκλησιαστική και αντεθνική ιδεολογία έχει παντού
πολυαρίθμους, πληρωμένους ή φανατισμένους πράκτορές της.
Εμπρός σ’ αυτή την κατάσταση τι θα κάνουμε εμείς οι Χριστιανοί, λαϊκοί και κληρικοί;
Θα σταυρώσουμε τα χέρια; Θα λέμε ας τα
κάνουν άλλοι; Και προς εμάς ο Απόστολος Παύλος φωνάζει, «ώρα ήδη εξ ύπνου
εγερθήναι» (Ρωμ. 13:11). Καιρός πλέον να
ξυπνήσουμε και να δράσουμε. Υπάρχουν
ολόγυρά μας χιλιάδες και χιλιάδες καλοπροαίρετοι άνθρωποί μας που θέλουν να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου και άλλες χιλιάδες που έχουν παρασυρθεί από τις
αντιχριστιανικές και αθεϊστικές, ιδεολογίες.
Έχουν όμως καταλάβει το ψέμα και τις ανατρεπτικές επιδιώξεις αυτών, και ποθούν να
βρουν και να ακολουθήσουν τον σωστό δρόμο. Απροσμέτρητο πλήθος νέων, περιμένουν
κάποιον ή κάποιους να σταθούν αντιμέτωποι
στο ρεύμα των αρνητικών ιδεολογιών.
Απέναντι όλων αυτών και πολλών άλλων
έχομε ευθύνη εμείς που λεγόμαστε Χριστιανοί. Πρέπει να μιμηθούμε τους Κυπρίους και
Κυρηναίους Χριστιανούς και να μεταδώσουμε την φωτεινότατη αλήθεια του Ευαγγελίου
με τα λόγια μας, με τα έντυπά μας, με το παράδειγμά μας. Να αναλάβουμε τα ακατανίκητα πνευματικά όπλα της πίστης μας, «διά να
κρημνίσομεν, όπως γράφει ο Απόστολος
Παύλος, τα οχυρώματα του εχθρού». Αυτό
το έργο της ιεραποστολής πρέπει να αναλάβουμε, αν θέλουμε όχι απλώς να λεγόμαστε,
αλλά και να είμαστε Χριστιανοί. Συμπαραστάτη μας θα έχουμε αυτόν τούτον τον Παντοδύναμον Θεό.

Χρήστος Μαρτζώκας
Christos Martzokas

June 16, 1943 (Patras, Greece)
May 16, 2022 (Toronto, Canada)
It is with profound sadness that we
announce the passing of Christos
Martzokas after a brief struggle with
serious illness. Husband to Patricia,
father to David (Ai Yoshikura) and
Jennifer (Dan Corbett), and Pappou to
Noah, Daphne, Emma, Hana
Chris, as we all know was a man
of steely determination and infectious
optimism who loved the good fight…
and fight he did. From his earliest days
as a youth factory worker to his lifelong
involvement with Greece’s struggle for
democracy. A friend to the Papandreou
family, he came to Canada as a young man with a suitcase full of dreams
and continued the fight with his involvement with PAK (the movement to free
Greece from military dictatorship). This fight included a lifelong commitment
to Canada’s NDP Party.
This renaissance man was someone of immense talent and vision whose
interests spanned men’s choir (singing with Orpheus at the 1976 Montreal
Olympics), multicultural awareness (Caravan), Greek community services
and philanthropy, broadcasting and radio, cinema, travel, and Superman
comics. Amidst all this, he had time to found and run a thriving contracting
company based on word-of-mouth and handshake agreements.
It is sometimes said that men live as if they will never die and die as if
they had never lived. Chris was not one of those men.
The family would appreciate privacy during this difficult time and plan to
announce a celebration of life gathering to be held at a future date.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια στην οικογένειά του εκλιπόντος
Χρήστου Μαρτζώκα. Αιωνία του η μνήμη.
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