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Το Προοδευτικό Συντηρητικό κόμμα διατηρεί το προβάδισμα
έναντι των Φιλελευθέρων και του NDP, σύμφωνα με έρευνα
Ο Νταγκ Φορντ και το Προοδευτικό Συντηρητικό κόμμα
έχουν διευρύνει το προβάδισμά τους ενόψει των εκλογών
στο Οντάριο της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με νέα
έρευνα του Nanos Research με 504 ενήλικες ψηφοφόρους
που διεξήχθη το Σαββατοκύριακο.
Σύμφωνα με την έρευνα οι Τόρις συνεχίζουν να έχουν
ένα άνετο πλεονέκτημα μεταξύ των αποφασισμένων
ψηφοφόρων, με τα κόμματα NDP και Φιλελεύθερων να
βρίσκονται σε κούρσα για τη δεύτερη θέση.
«Αυτές οι εκλογές εκτός από το ότι επικεντρώνονται
στην υγειονομική περίθαλψη, φαίνεται να αφορούν το
κόστος ζωής, το αυξανόμενο κόστος του φυσικού αερίου
και πώς οι κάτοικοι του Οντάριο απλώς προσπαθούν
να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους», είπε ο Νάνος.
Οι
κάτοικοι
του
Οντάριο
προσέρχονται στις κάλπες στις 2
σελίδα 3
Ιουνίου.
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ST. CLAIR AVE. EAST

SunValley Market
468 Danforth Road
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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

Now Selling

Assorted Flowers & Vegetable Plants in Stock

Product of USA

Large Sweet California
Strawberries
1 lb

3

Product of Chile

Sweet Red Seedless
Grapes

2

/each

Canadian “AAA” Grade

Vine Cluster Tomatoes

Large English
Cucumbers

Fresh Romaine Lettuce

4 1

3/
Deli Sliced

New York Striploins Steaks Rib End Pork Chops

Product of USA

5

99

$

lb/6.59 kg

Ontario Raised Pork

Ontario Grown

Ontario Grown

99

99

Beer, Wine
& Cider
$

2/

lb/4.39 kg

Black Forest Turkey
11.29 lb

Deli Sliced

Black Forest Ham
6.76 lb

Deli Sliced Armstrong Brand

Mild, Medium or Marble
Cheddar
11.29 lb

12

3

lb/28.64

Kellogg’s

Natrel

560 g

1%, 2% or 3.25%
2 lt

1

/100 g

/100 g

Ristorante

Dempster’s

340-390 g

600 g

Pizza

2

49

49

49

//lb 7.70 kg

Organic Milk

All Bran Flakes

2

49

99

100% Whole Grains

/100 g

Dempster’s

Deluxe Sausage or
Hamburger Buns
6’s-8’s

5

99

Nescafe

/each

Instant Coffee

4

/each

5

99
/each

/each

Palmolive

Sunlight

Ultra 6 rolls

828 ml

4 lt

Liquid Dish Detergent

6

99
/each

2

/each

/each

/each

Cashmere

Liquid Laundry Detergent Bathroom Tissue
6=18

2 12
99

2

99

99

SpongeTowels

Paper Towels

170 g

3

99

99

99
/each

4

99
/each
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Το Προοδευτικό Συντηρητικό κόμμα διατηρεί το προβάδισμα
έναντι των Φιλελευθέρων και του NDP, σύμφωνα με έρευνα
Ο Νταγκ Φορντ και το Προοδευτικό Συντηρητικό κόμμα έχουν διευρύνει το προβάδισμά τους ενόψει των
εκλογών στο Οντάριο της
επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Nanos Research
με 504 ενήλικες ψηφοφόρους που διεξήχθη
το Σαββατοκύριακο.
Σύμφωνα με την έρευνα οι Τόρις συνεχίζουν
να έχουν ένα άνετο πλεονέκτημα μεταξύ
των αποφασισμένων ψηφοφόρων, με τα
κόμματα NDP και Φιλελεύθερων να βρίσκονται σε κούρσα για τη δεύτερη θέση.
Η μεθοδολογία με την οποία η Nanos διεξήγαγε την δημοσκόπηση ήταν με μια υβριδική τηλεφωνική και διαδικτυακή τυχαία
έρευνα διπλού πλαισίου RDD (εδάφους και
κινητής τηλεφωνίας) σε 504 κατοίκους του
Οντάριο, ηλικίας 18 ετών και άνω, από τις
21 έως τις 22 Μαΐου 2022 ως μέρος μιας
έρευνας. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν
τυχαία μέσω τηλεφώνου και διενεργήθηκε
η έρευνα στο διαδίκτυο. Τα αποτελέσματα
ελέγχθηκαν στατιστικά και σταθμίστηκαν
κατά ηλικία και φύλο χρησιμοποιώντας τις
πιο πρόσφατες πληροφορίες απογραφής
και το δείγμα είναι γεωγραφικά διαστρωματωμένο ώστε να είναι αντιπροσωπευτικό
του Οντάριο.
Τα άτομα κλήθηκαν τυχαία χρησιμοποιώντας τυχαία ψηφιακή κλήση με έως και πέντε επανακλήσεις.
Η δημοσκόπηση δείχνει ότι το 37,3% των
αποφασισμένων ψηφοφόρων στην τελευταία έρευνα σκοπεύουν να ψηφίσουν για
το Προοδευτικό Συντηρητικό κόμμα, από
36,1% την περασμένη εβδομάδα και 35,4%
την προηγούμενη εβδομάδα.
Οι Φιλελεύθεροι παραμένουν στη δεύτερη
θέση με 28%, αλλά τώρα αμφισβητούνται
από την Andrea Horwath και το NDP, που
κέρδισαν τρεις βαθμούς την περασμένη
εβδομάδα και βρίσκονται τώρα στο 23,2%
μεταξύ των αποφασισμένων ψηφοφόρων.
Το κόμμα των Πρασίνων βρίσκεται στην
τέταρτη θέση με 6,3%, ενώ το Νέο Μπλε
κόμμα βρίσκεται στο 3% και το Κόμμα του
Οντάριο είναι στο 1,7%.
Ο αγώνας είναι κοντά στο GTA, όπου ο
Ford και οι Tories έχουν μόλις τέσσερις βαθμούς προβάδισμα έναντι των Φιλελευθέρων. Αλλά στο υπόλοιπο Οντάριο το κόμμα
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

απολαμβάνει προβάδισμα 15 μονάδων
έναντι των Φιλελευθέρων.
Ο Ford φαίνεται επίσης να κερδίζει δημοτικότητα καθώς συνεχίζεται η εκστρατεία, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει
κάποια κριτική για τη διοργάνωση λιγότερων δημόσιων εκδηλώσεων από τους
άλλους ηγέτες.
Η πιο πρόσφατη έρευνα της Nanos δείχνει ότι το 33,8% των ερωτηθέντων επέλεξαν τον ηγέτη του Προοδευτικού Συντηρητικού κόμματος ως την προτιμώμενη
επιλογή τους, από 29,9% στην αρχή της
εκστρατείας.
Ο ηγέτης των Φιλελευθέρων Στίβεν Ντελ
Ντούκα ήταν δεύτερος με 23,4% (αύξηση
1,8 ποσοστιαίες μονάδες από την περασμένη εβδομάδα) ενώ η Horwath ήταν τρίτη με
17,5%(μείωση 0,5 ποσοστιαίες μονάδες).
Ο Μάικ Σράινερ του κόμματος των Πρασίνων είναι τέταρτος με 9,8%. Έχει δει τα
μεγαλύτερα κέρδη κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, αφού αρχικά είχε καταγραφεί ως
ο προτιμώμενος πρωθυπουργός μόνο από
το 4,3% των ερωτηθέντων στις 2 Μαΐου.
Η δημοσκόπηση διαπίστωσε επίσης ότι οι
ερωτηθέντες έτειναν να αντιλαμβάνονται
την απόδοση του Schreiner στην εκστρατεία ως ανώτερη από τους άλλους ηγέτες.
Του δόθηκε μέση βαθμολογία 5,7 στα 10, σε
σύγκριση με 5,1 για τον Ford και 4,5 τόσο
για τον Del Duca όσο και για την Horwath.
«Ξέρετε, αρκετοί κάτοικοι του Οντάριο ήταν
κάπως αβέβαιοι στην αρχή της εκστρατείας ποιον προτιμούσαν, αλλά αυτή τη στιγμή ο Ford είναι τέσσερις βαθμούς από την
αρχή της εκστρατείας, ο Del Duca είναι έξι
πόντους, ο Schreiner έξι πόντους , ο μόνος
ηγέτης του επαρχιακού κόμματος που έχει
πέσει σε σύγκριση με την αρχή της εκστρατείας είναι η Andrea Horvath», δήλωσε ο Nik
Nanos, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και επικεφαλής επιστήμονας δεδομένων της έρευνας Nanos.
Εν τω μεταξύ, όσον αφορά τα ζητήματα, το
κόστος ζωής συνεχίζει να κερδίζει έδαφος
ως σημαντικός προβληματισμός για τις
κάλπες.
Η τελευταία έρευνα από τη Nanos διαπίστωσε ότι το 18,9% των ερωτηθέντων
προσδιορίζουν πλέον τον πληθωρισμό ως
το πιο σημαντικό τους ζήτημα, από 11,9%
στην αρχή της εκστρατείας.

Η υγειονομική περίθαλψη παραμένει το
κορυφαίο ζήτημα συνολικά με το 25% των
ερωτηθέντων να την προσδιορίζουν ως το
σημαντικότερο θέμα που τους απασχολεί
σε επαρχιακό επίπεδο.

Το περιβάλλον προσδιορίστηκε ως
το κορυφαίο ζήτημα από το 9,7%
των ερωτηθέντων, ενώ η στέγαση
(6,8%), η οικονομία (6,7%), η εκπαίδευση (4,7%) και οι τιμές των καυσίμων (3,7% αναφέρθηκαν επίσης
συχνά.
«Αυτές οι εκλογές εκτός από το ότι
επικεντρώνονται στην υγειονομική
περίθαλψη, φαίνεται να αφορούν
το κόστος ζωής, το αυξανόμενο κόστος του φυσικού αερίου και πώς
οι κάτοικοι του Οντάριο απλώς
προσπαθούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους», είπε ο Νάνος.
Οι κάτοικοι του Οντάριο προσέρχονται στις
κάλπες στις 2 Ιουνίου.

Ειδική ομάδα από την Αστυνομία του Τορόντο
Η απάντηση στην πρόσφατη αύξηση ένοπλων ληστειών σε αυτοκίνητα
Η αστυνομία του Τορόντο
θα επανατοποθετήσει επιπλέον αστυνομικούς για να
σχηματίσει μια νέα, αφοσιωμένη ομάδα για να αντιμετωπίσει ένα πρόσφατο
εγκληματικό ξεφάντωμα ένοπλων ληστειών
αυτοκινήτων.
Ο αρχηγός της αστυνομίας Τζέιμς Ράμερ
λέει ότι η αστυνομική δύναμη ανακατανείμει
περίπου 2,3 εκατομμύρια δολάρια για να
συγκεντρώσει μια «ομάδα υποστήριξης διερεύνησης οργανωμένου εγκλήματος» που
θα αρχίσει να περιπολεί στους δρόμους
αυτή την εβδομάδα.
Το τελευταίο περιστατικό συνέβη την Τρίτη
όταν αστυνομικοί κλήθηκαν στο Leaside
Park και στη λεωφόρο Overlea μετά από
αναφορές για ένοπλη ληστεία αυτοκινήτου.
Το θύμα έμπαινε στο ασημί Audi A-3 του
2015 στο πάρκινγκ ενός κοινοτικού κέντρου
όταν δύο ύποπτοι με όπλα έτρεξαν και ζήτησαν τα κλειδιά και έφυγαν με το αυτοκίνητό
του. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Έχουν γίνει 93 ληστείες αυτοκινήτων μέχρι
σήμερα σε σύγκριση με μόνο 21 αυτή τη
στιγμή το 2021. Ο συνολικός αριθμός των
ληστειών αυτοκινήτων το 2022 έχει σχεδόν
φτάσει το σύνολο του 2021 που ήταν 103.
«Η Ομάδα Υποστήριξης Διερευνητικής
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος θα
ενισχύσει την εξειδικευμένη ερευνητική μας
ικανότητα επιτρέποντάς μας να διαθέτουμε
περισσότερους πόρους για τον εντοπισμό
και την επίλυση περίπλοκων εγκλημάτων
που επηρεάζουν τη δημόσια ασφάλεια»,
δήλωσε ο επικεφαλής James Ramer.
Ο Ράμερ λέει ότι η ομάδα εργασίας θα
«εστιάσει σε μεγάλη εγκληματική δραστηριότητα σε όλη την πόλη, όπου το ερευνητικό
πεδίο υπερβαίνει τους πόρους των τοπικών
τμημάτων ή έχει δεσμούς με το οργανωμένο
έγκλημα».
Αυτό περιλαμβάνει κλοπές αυτοκινήτων,
απαγωγές και άλλο οργανωμένο έγκλημα
που δεν εμπίπτει στην εντολή των άλλων
ερευνητικών μονάδων στο Τορόντο.
Ο Ράμερ λέει ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 39 συλλήψεις
μέχρι σήμερα, οι οποίες μπορεί να συνδέονται με πολλά περιστατικά.
Στον απόηχο της αύξησης των ληστειών αυτοκινήτων, ο δήμαρχος John Tory εξέδωσε
ανοιχτή επιστολή την περασμένη εβδομάδα
προς τις ομοσπονδιακές και επαρχιακές κυβερνήσεις, ζητώντας πρόσθετους πόρους
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Το ολοκαύτωμα του Μικρασιατικού Ελληνισμού

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η
εκδήλωση με θέμα «Το ολοκαύτωμα του Μικρασιατικού
Ελληνισμού» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21 Μαΐου στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο.
Γιάννης
Κακαγιάννης Η εκδήλωση ήταν μέρος μιας
σειράς εκδηλώσεων της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ» και της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά, υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο.
Η ομιλία του καθηγητή Δρ. Θεοφάνη Μαλκίδη
καθήλωσε στη κυριολεξία το ακροατήριο της
κατάμεστης αίθουσας. Με απλό λόγο, χωρίς λαϊκίστικες φανφάρες, με ατράνταχτα επιχειρήματα
και με ειλικρίνεια, τα λόγια του ακούμπησαν την ψυχή όλων των παρευρισκόμενων. Πραγματικά, η παροικία μας, έχει χρόνια να φιλοξενήσει έναν τόσο αξιόλογο ομιλητή.
Αν και η ομιλία του ήταν σύντομη, και γι’ αυτό δεν κουράστηκε το ακροατήριο, ο κ. Μαλκίδης αναφέρθηκε σε πολλά θέματα όπως:
• Στη θύμηση των ταγμάτων θανάτου (Αμελέ Ταμπουρού)
• Στο ατιμώρητο έγκλημα της Γενοκτονίας
• Στη ζωή του κατακρεουργημένου από τους Τούρκους Μητροπολίτη Χρυσόστομο
• Στους Έλληνες πολιτικούς που υποκριτικά καταθέτουν στεφάνι στο μαυσωλείο το
Κεμάλ
Συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την άψογη οργάνωση όλων των εκδηλώσεων, οι
οποίες τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου λαού στο Πόντο αλλά και στη Μικρά Ασία γενικότερα. Ένα λαό που δοκιμάστηκε όσο κανείς άλλος, όπως πολύ επιγραμματικά ανέφερε
το ενημερωτικό φυλλάδιο της εκδήλωσης.
•
Την Ηρεμία και τη Τρικυμία…
•
Την Χαρά και τον Πόνο…
•
Το Γέλιο και τον Θρήνο…
•
Την Μακαριότητα και την Απεραντοσύνη…
•
Την θλίψη και την Συμφορά…
Η αγώνας για τη δικαίωση και την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ποντίων και του
Μικρασιατικού Ελληνισμού συνεχίζεται…
Και μη ξεχνάτε πως… «Η Γενοκτονία που δεν τιμωρήθηκε.. επαναλαμβάνεται..»

Έλληνες πολιτικοί που
κατέθεσαν στεφάνι στο
μαυσωλείο του Κεμάλ

Με αφορμή την αναφορά του κ. Μαλκίδη στους πολιτικούς που καταθέτουν στεφάνι στο μαυσωλείο του
Κεμάλ, ερευνήσαμε το θέμα και δυστυχώς ανακαλύψαμε τα ακόλουθα:
Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 1962,
ο Πρόεδρος Μακάριος έμπαινε σε αεροσκάφος με την «ημισέληνο» για την
πρώτη και τελευταία επίσκεψη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην Τουρκία. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε εν μέσω μιας περιόδου
όπου κορυφώθηκαν τα προβλήματα
στα ζητήματα της στελέχωσης του
Κυπριακού Στρατού και του διαχωρισμού των Δήμων, που αναδείκνυαν τις κραυγαλέες αδυναμίες του Συντάγματος της Δημοκρατίας. Σκοπός της επίσκεψης ήταν να διερευνηθούν τα περιθώριά βελτίωσης του συντάγματος του 1960 το οποίο αποδείχτηκε δυσλειτουργικό.
Στην συγκεκριμένη επίσκεψη όπως προέβλεπε και το πρωτόκολλο, ο πρόεδρος Μακάριος κατέθεσε στεφάνι στο μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ = Πατέρας των
Τούρκων).
Η κατάθεση στεφάνου στο μαυσωλείο του Μουσταφά Κεμάλ είναι μια διπλωματική πρακτική που ακολούθησαν και αρκετοί Έλληνες Πρωθυπουργοί κατά τις επισκέψεις τους στην
Τουρκία. Η κίνηση αυτή σχολιάζεται κάθε φορά με ποικίλες αντιδράσεις εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Μουσταφά Κεμάλ ευθύνεται για την γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών
της Μικράς Ασίας (Αρμενίων, Ποντίων και Ασσυροχαλδαίων) στις αρχές του 20ου αιώνα.
Ο πρώτος Έλληνας πρωθυπουργός που δεν κατέθεσε στεφάνι στο Μαυσωλείο του
Κεμάλ ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
Μετά τη Μεταπολίτευση κανένα από τα δημοκρατικά κόμματα που διαχειρίστηκαν την
εξουσία (ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.) δεν τόλμησε να αμφισβητήσει αυτήν τη παράδοση της απόδοσης τιμής προς έναν μεγάλο εθνικιστή, που βαρύνεται με την ολοκληρωτική εξόντωση των μειονοτήτων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Χαρακτηριστικές είναι οι συμπεριφορές των Ελλήνων πρωθυπουργών Γιώργου Παπανδρέου και Κώστα Καραμανλή,
όταν δουλοπρεπέστατα και παρά τις μεγάλες αντιδράσεις των προσφυγικών οργανώσεων

αποδέχτηκαν να τηρήσουν κατά γράμμα το διπλωματικό πρωτόκολλο, παρότι γνώριζαν ότι
υπήρχε η περίπτωση να παρακαμφθεί, όπως είχε γίνει σε άλλες περιπτώσεις επίσκεψης
αρχηγών κρατών.
Η παράκαμψη του πρωτόκολλου από τον Αλέξη Τσίπρα και η μη κατάθεση στεφανιού στο
Μαυσωλείο του Ατατούρκ αλλάζει οριστικά την παράδοση που επικρατούσε έως τώρα.
Μετά από αυτή την αξιοπρεπή στάση, κανείς επόμενος Έλληνας πρωθυπουργός δεν θα
διανοηθεί να επανέλθει σε εθελόδουλες συμπεριφορές υποκλινόμενος μπρος στα σύμβολα ενός ακραίου και αντιμειονοτικού εθνικισμού.

Πού το πάει ο Ερντογάν

Το μόνο που αναμέναμε όλοι ήταν η στιγμή της
έκρηξής του για το εξαιρετικά θερμό κλίμα μέσα στο
οποίο πραγματοποιήθηκαν η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, η ομιλία
του στο Κογκρέσο, οι διαρροές για την επίδοση του
χάρτη της «Γαλάζιας Πατρίδας» σε υψηλόβαθμους
Αμερικανούς και φυσικά η προειδοποίηση του κ.
Μητσοτάκη προς την Ουάσιγκτον να συμπεριλάβει
τον κίνδυνο αστάθειας στη νοτιοανατολική πτέρυγα
του ΝΑΤΟ, όταν λαμβάνει αποφάσεις για την προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού στην περιοχή.
Για όσους δεν θυμούνται, περίπου την ίδια απειλή είχε εκτοξεύσει ο σουλτάνος και δύο
χρόνια πριν, όταν με φόντο τα βίαια επεισόδια στον Έβρο και την πολύπλευρη και θερμή
υποστήριξη της χώρας μας από τις ευρωπαϊκές ηγεσίες είχε προειδοποιήσει ότι «με τον
Μητσοτάκη δεν θέλω να καθίσω στο ίδιο τραπέζι». Ο καιρός πέρασε και όχι απλώς συναντήθηκε με τον Έλληνα πρωθυπουργό τρεις φορές, αλλά την τελευταία τού έκανε και το
τραπέζι με θέα τον Βόσπορο. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στη συγκυρία, καθώς η γειτονική χώρα έχει μπει ήδη σε άτυπη προεκλογική περίοδο και ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί
με κάθε τρόπο να κερδίσει το χαμένο λόγω της τεράστιας οικονομικής κρίσης έδαφος. Και
το επιδιώκει με τον τρόπο που γνωρίζει καλά και που μέχρι σήμερα «έπιανε»: με εθνικιστικές κορόνες και σολαρίσματα και κατά μέτωπον επιθέσεις σε Ελλάδα και Κύπρο. Το μεγάλο
ερώτημα είναι μέχρι πού είναι διατεθειμένος αυτήν τη φορά να τραβήξει το σχοινί.
Κυρίαρχη εκτίμηση στην Αθήνα είναι ότι δύσκολα θα αποφασίσει την πρόκληση θερμού
επεισοδίου στο Αιγαίο, καθώς σε αυτή την περίπτωση Ευρωπαίοι και Αμερικανοί θα τον
ταυτίσουν με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και την αναθεωρητική πολιτική του που βρίσκεται στο
επίκεντρο της δυσαρέσκειας της Δύσης. Κομβικό σημείο για να προβλέψει κανείς με σχετική ασφάλεια τα επόμενα βήματα του Ερντογάν θα είναι ο τρόπος με τον οποίον θα αντιδράσει τελικά στην ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.
Σε κάθε περίπτωση, οι μέρες είναι πονηρές. Και μπορεί να μη ζήσουμε ξανά ένα θερμό
επεισόδιο στο Αιγαίο, αλλά το ότι έρχεται θερμό καλοκαίρι είναι πασιφανές. Το αν θα δούμε νέα έξοδο σεισμογραφικών, αποστολή πλωτών γεωτρύπανων στην κυπριακή ΑΟΖ (ας
ευχηθούμε να είναι μόνο αυτή) ή κάτι αντίστοιχο, θα το διαπιστώσουμε σύντομα. Μέχρι
τότε η Τουρκία θα ανοίγει κάθε μέρα και πιο πολύ την «κάνουλα» του Μεταναστευτικού,
πιέζοντας Ελλάδα και ΕΕ με νέο, μαζικό κύμα μεταναστών. Όλα τα παραπάνω είναι πολύ
πιθανό να συμβούν.
Όπως εσχάτως αρχίζει και δημιουργείται η εντύπωση ότι είναι πολύ πιθανό οι τελευταίες
κινήσεις να μη συνιστούν κομμάτι μιας στρατηγικής αλλά ανθρώπινη αδυναμία. Να είναι
δηλαδή το αποτέλεσμα της απώλειας της ψυχραιμίας ενός ηγέτη, ο οποίος αδιαμφισβήτητα
έχει την ικανότητα να βλέπει μακριά. Τόσο ώστε να καταλαβαίνει αυτά που του έρχονται και
να συνειδητοποιεί μέρα με τη μέρα ότι η απέχθεια των Αμερικανών νομοθετών για τον αυταρχισμό, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις εισβολές και τις κατοχές είναι
γνήσια και πολύ μεγάλη! Που σημαίνει ότι θα πρέπει να χώσει ακόμη πιο βαθιά το χέρι στην
τσέπη σε lobbies και λοιπούς για να κερδίσει το στοίχημα των F-16. Από το αν θα κερδίσει
ή όχι το στοίχημα θα κριθούν πολλά. Τόσο για το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις όσο
και για την ίδια την πολιτική επιβίωση του κ. Ερντογάν.

«Θα γίνεις πρωταγωνιστής σε ελληνική τραγωδία»…

Στο σουρεάλ εννοιολογικό τοπίο που χαρακτηρίστηκε ως «γιορτή του ποδοσφαίρου»,
τον τελικό Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 1-0 στο
ΟΑΚΑ, ο Ισπανός διαιτητής Αντόνιο Λαόθ
διέκοψε το παιχνίδι στο 34’, μόλις είχε πετύχει το γκολ με πέναλτι ο Αϊτόρ, και δεν είχε
σκοπό να το ξαναρχίσει, έχοντας στα χέρια
του την κοτρόνα που εκτοξεύτηκε από την
κερκίδα και τραυμάτισε στο χέρι τον σκόρερ
του Παναθηναϊκού.
Μέχρι που κάποιος νουνεχής παράγοντας
της ΕΠΟ τού είπε το εξής απλό: «Θέλεις να
γίνεις πρωταγωνιστής σε μια ελληνική τραγωδία; Αν όχι, μην το διακόψεις».
Εκείνη τη στιγμή, στον αγωνιστικό χώρο μαίνονταν οι «μάχες» μεταξύ των οργανωμένων
με την αστυνομία και το κλίμα ήταν αποπνικτικό από τα δακρυγόνα. Που έτσι κι αλλιώς
χυνόταν αίμα από τις συμπλοκές και η τραγωδία ήταν σε εξέλιξη. Τότε και μόνο τότε ο Λαόθ
αποφάσισε να επανέλθει στο παιχνίδι, έστω και αν αυτή η ενέργειά του αντιβαίνει στους
κανονισμούς αφενός και αφετέρου αποτελεί κηλίδα στη θητεία του στη διαιτησία, καθότι
παρανόμησε, παρότι θεωρείται ίσως ο κορυφαίος διαιτητής του κόσμου. Μέχρι τότε, ήταν ανένδοτος. Δεν ενέδωσε ούτε καν στην παράκληση συνεχίζεται στη σελίδα 5
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του Άγγλου αρχιδιαιτητή Μαρκ Κλάτενμπεγκ
να ξαναρχίσει τον αγώνα, υπερασπιζόμενος
το κύρος του.
Ούτε, φυσικά, στις παραινέσεις των δυο εκπροσώπων των ΠΑΕ, Λεωνίδα Μπουτσικάρη
για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και Μάκη Γκαγκάτση του ΠΑΟΚ, που επίσης βρέθηκαν στα
αποδυτήρια των διαιτητών. Αν είχε διακοπεί το ματς εις βάρος του ΠΑΟΚ, το νέο πρωτάθλημα θα ξεκινούσε φουλ στην τοξικότητα, καθότι ο «δικέφαλος» θα είχε τιμωρηθεί και με
αφαίρεση βαθμών.
Ο Λαόθ ζήτησε να μιλήσει με τον επικεφαλής της αστυνομίας στο ΟΑΚΑ πριν ξαναβγεί
στο γήπεδο. Πράγματι, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας πήγε στα αποδυτήρια και ο
Ισπανός τον ρώτησε αν ο Αϊτόρ μπορεί να συνεχίσει να παίζει, καθότι η κοτρόνα τον βρήκε
στον καρπό. Του απάντησε ότι μπορεί και έτσι ο δον Αντόνιο ξαναβγήκε στο γήπεδο και
τελείωσε το ματς. Καλά πληροφορημένες πηγές ανέφεραν ότι ο Λαόθ ζήτησε από τον Κλάτενμπεργκ να μην τον υπολογίζει για κανέναν λόγο στο μέλλον…
Από εκεί και πέρα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με επιστολές στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στην
ΕΠΟ και στον Μαρκ Κλάτενμπεργκ ζητά υλικό από τα βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες
για να προβεί σε νομικές ενέργειες. Θεωρεί ότι δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι εις βάρος του
ΠΑΟΚ, «ήταν ψυχοσωματικά ανέτοιμος», και ότι έπρεπε να αποβληθεί ο Αϊτόρ που πρόταξε τα… γεννητικά του όργανα μόλις πέτυχε το γκολ.
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Τετρακόσιοι τόνοι οστών Ελληνίδων και Ελλήνων, για
"βιομηχανική χρήση"....
Κατά την ομιλία του στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό κέντρο ο κ. Μαλκίδης αναφέρθηκε και
μας θύμισε ένα ιστορικό στοιχείο και πολύ καλά κρυμμένο μυστικό,- που προφανώς αγνοούν τα ιστορικά βιβλία που διδαχτήκαμε στο σχολείο - το οποίο αποτελεί ένδειξη ότι ένας
από τους πλέον αδίστακτους και αιματηρούς σφαγείς στην ιστορία, που ενέπνευσε τον
Χίτλερ, ήταν ο Μουσταφά Κεμάλ.
Ήταν Σεπτέμβριος και Οκτώβριος του 1922 όταν διαδραματιζόταν δύο από τις τελευταίες
πράξεις της Γενοκτονίας εναντίον των Ελλήνων της Θράκης, της Μικράς Ασίας, του Πόντου.
Μία ήταν η καταστροφή της Σμύρνης και η άλλη η ανακωχή των Μουδανιών, με την οποία
ο Ελληνισμός υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει και τη Θράκη.
Από το λιμένα όμως αυτό της Θρακικής ενδοχώρας, δεκαπέντε μήνες αργότερα θα διαδραματιζόταν η τελευταία και πιο φρικιαστική πράξη του Ελληνικού Ολοκαυτώματος. Μπορεί
οι Νεότουρκοι, Τζεμάλ, Ενβέρ και Ταλαάτ πασά και ο Μουσταφά Κεμάλ, να δολοφόνησαν
1.000.000 Έλληνες και Ελληνίδες, αλλά φρόντισαν να τα εξαφανίσουν τα ίχνη τους, με ένα
τρόπο που αφού δεν τιμωρήθηκε, επαναλήφθηκε από τον πιστό τους μαθητή Χίτλερ, λίγα
χρόνια αργότερα.

Το δημοσίευμα της εφημερίδας «Μακεδονία» στο
οποίο γίνεται αναφορά στο πλοίο «Ζαν Μ»
είμαστε μαζί στον αγώνα μας και αν είμαστε γεμάτοι πίστη στην επιτυχή κατάληξή
του. Η Πατρίδα των προγόνων μας – είναι και δική μας Πατρίδα, ανεξάρτητα από το
πού και πότε εμείς και οι απόγονοί μας θα ζήσουν. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν τον πόνο,
τους καημούς και τα ανεκπλήρωτα όνειρα των προγόνων μας και μαζί να σηκώσουμε το λάβαρο του αγώνα για να θριαμβεύσει το δίκαιο και η αλήθεια”.
Οι 400 τόνοι οστών που μετέφερε το πλοίο από τα Μουδανιά στη Μασσαλία, είναι οι χιλιάδες πρόγονοί μας.
Εκτός από την ανάδειξη της συγκλονιστικής αυτής ιστορίας πώλησης των οστών των δολοφονημένων Ελληνίδων και Ελλήνων, εκτός από το σεβασμό στα οστά των προγόνων μας
στα οποία σύμφωνα με τον εθνικό μας ποιητή οφείλουμε την Ελευθερία μας, έχουμε και την
υποχρέωση για την αποκατάσταση της Ύβρεως, τώρα που οι επίγονοι των ατιμώρητων
δολοφόνων, εμπόρων, πειρατών ετοιμάζουν καινούριες λεηλασίες και νέα εγκλήματα εις
βάρος του Ελληνισμού.
Υ. Γ. Η απόδειξη του εγκλήματος το οποίο επειδή δεν τιμωρήθηκε επαναλαμβάνεται σήμερα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Παμμακεδονικής
Ομοσπονδίας Καναδά

Τορόντο, 24 Μαΐου, 2022
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Κυριακή, 15 Μαΐου,
2022, η Παμμακεδονική Ομοσπονδία Καναδά προέβη σε εκλογές για την ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.
Η κατανομή θέσεων των νεοκλεγέντων μελών έχει ως εξής:
Αριστερά το δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times”
και δεξιά το δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας "Midi”
Ο Χ. Αγγελομάτης στο βιβλίο του «Χρονικόν Μεγάλης Τραγωδίας» (Αθήνα 1924) αναφέρεται στο μέγεθος του εγκλήματος, τους θύτες και τους συνεργάτες τους: «Οι παλαιότεροι θα ενθυμούνται την δημοσιευθείσαν είδησιν εις τα αθηναϊκάς εφημερίδας, μίαν
ημέρα του Φεβρουαρίου του 1924. Το προσεγγίσαν εις την Θεσσαλονίκην αγγλικόν
πλοίον “Ζαν”, μετέφερε 400 τόννους οστών Ελλήνων, από τα Μουδανιά της Μικράς
Ασίας εις την Μασσαλίαν, προς βιομηχανοποίησιν. Οι εργάται του λιμένος Θεσσαλονίκης, πληροφορηθέντες το γεγονός, εμπόδισαν το πλοίον να αποπλεύσει, επενέβη
όμως ο Άγγλος πρόξενος και επετράπη ο απόπλους».
Έτσι όπως αναφέρει ο διευθυντής του Μουσείο της Γενοκτονίας στο Ερεβάν, Χαΐκ Ντεμογιάν, στην ομιλία του για τη Γενοκτονία των Ελλήνων (Αθήνα, Μάιος 2014) “η τουρκική πολιτική της γενοκτονίας, κατά των Αρμενίων, των Ελλήνων και των Ασσυρίων, αφού παρέμεινε
ατιμώρητη, έχει γεννήσει νέο κακό για την ανθρωπότητα. Η ατιμωρησία και η απροκάλυπτη
εύνοια εκ μέρους των παγκόσμιων μεγάλων δυνάμεων προς ένα κράτος-διάδοχο και συνεχιστή της οθωμανικής παράδοσης, δημιούργησαν το γόνιμο έδαφος ώστε να φυτρώσουν
σε αυτό νέα σχέδια για τη διάπραξη γενοκτονίας. Η ατιμωρησία και ως επακόλουθο η επιθετική συμπεριφορά του τουρκικού κράτους, οδήγησαν σε νέα εγκλήματα”.
Μπροστά στο έγκλημα κανείς δεν έχει δικαίωμα να σιωπήσει, πόσο μάλλον να το αρνείται.
Μπροστά στην σύληση των οστών των δικών μας ανθρώπων, “εμείς οι απόγονοι αυτών
που βίωσαν τη φρίκη της Γενοκτονίας των Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων, όπως λέει ο
Αρμένιος Χάικ Ντεμογιάν, “δεν έχουμε το δικαίωμα να σιωπούμε και να ανεχόμαστε
την εγκληματική άρνηση των διαπραχθέντων φρικαλεοτήτων και των συνέπειών
τους. Το ηθικό χρέος της νέας γενιάς των Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων δεν είναι
μόνο να τιμά και να θυμάται, αλλά από κοινού, χέρι-χέρι, να συνεχίζει τον αγώνα για
την αποκατάσταση της δικαιοσύνης.
Πρέπει να πιστεύουμε και να είμαστε σίγουροι ότι η δικαιοσύνη θα επικρατήσει, αν
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Τα νεοκλεγμέντα μέλη ευχαρίστησαν το απερχόμενο συμβούλιο για την μέχρι προσφορά
τους, για την παράδοση και παραλαβή, και εξέφρασαν την προσδοκία τους για συνεχή
συνεργασία.
Ευχαριστούμε θερμά όλα τα Μέσα Ενημέρωσης που αδιάκοπα στάθηκαν δίπλα στο έργο
της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά καθώς και όσους στήριξαν και στηρίζουν την
οργανωση μας.
Πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες της με τον ίδιο ένθερμο
ζήλο.
Μετά τιμής εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου,
ο Πρόεδρος - Ο Γραμματέας
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Την 81η επέτειο της Μάχης της
Κρήτης, τίμησαν τα μέλη της Ένωσης
Κρητών Τορόντο “Κνωσσός”
Την 81η επέτειο της Μάχης της Κρήτης, τίμησαν
τα μέλη της Ένωσης Κρητών Τορόντο “Κνωσσός”,
την περασμένη Κυριακή
στον Ι. Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου τελέστηκε Μνημόσυνο για
τους Ηρωικά Πεσόντες.
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

H Μάχη της Κρήτης

Στις 20 Μαΐου 1941 ξεκίνησε η αεροαποβατική επιχείρηση «Ερμής», η στρατιωτική προσπάθεια των Γερμανών να καταλάβουν από αέρος την Κρήτη, την οποία
υπερασπιζόταν ελληνικές και βρετανικές
δυνάμεις. Η επιχείρηση έμεινε πιο γνωστή
στην ιστορία ως «Μάχη της Κρήτης».
Η μάχη είχε διάρκεια 10 ημέρες. Οι Γερμανοί τελικά κατάφεραν να καταλάβουν το
νησί, επιτυγχάνοντας όμως μια «Πύρρειο
νίκη», αφού το επίλεκτο σώμα των αλεξιπτωτιστών τους καταστράφηκε και δεν χρησιμοποιήθηκε ξανά.
Το χαρακτηριστικό, όμως, που κάνει τη
Μάχη της Κρήτης να προκαλεί ακόμη και
σήμερα τον παγκόσμιο θαυμασμό, είναι
η ηρωική και αυθόρμητη συμμετοχή του

κρητικού λαού στην άμυνα του νησιού. Οι
απλοί άντρες και γυναίκες με μόνα όπλα
απαρχαιωμένα τουφέκια του 19ου αιώνα,
μαχαίρια και κατσούνες, αντιστάθηκαν σθεναρά, προκαλώντας σημαντικές απώλειες
στους επίλεκτους Γερμανούς αλεξιπτωτιστές και γράφοντας μία ακόμη χρυσή σελίδα ηρωισμού στην ελληνική ιστορία.

Νέες κυρώσεις σε Ρώσους
ολιγάρχες και απαγόρευση
εμπορίου ειδών πολυτελείας
Ο Καναδάς ανακοίνωσε σήμερα την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων εις βάρος
Ρώσων ολιγαρχών και την απαγόρευση εισαγωγών και εξαγωγών ειδών πολυτελείας
από τη Ρωσία ως απάντηση στην εισβολή
της Μόσχας στην Ουκρανία.
Τα νέα μέτρα θα θέτουν περιορισμούς σε
14 άτομα, συμπεριλαμβανομένων Ρώσων ολιγαρχών, μελών των οικογενειών
τους και στενών συνεργατών του Ρώσου

προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με
την ανακοίνωση.
Η απαγόρευση των εισαγωγών θα στοχεύει
ρωσικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων
αλκοολούχων ποτών, θαλασσινών και μη
βιομηχανικών διαμαντιών, ενώ η απαγόρευση εξαγωγών θα στοχεύει είδη πολυτελείας όπως υποδήματα, πολυτελή ρούχα
και κοσμήματα.

Με θέμα τη Σμύρνη ο 5ος
Διαγωνισμός Ποίησης
Με την υποστήριξη της Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και σε συνεργασία με τον
Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας
Κύπρου (ΣΠΕΚ), πραγματοποιείται ο 5ο Διαγωνισμός Ποίησης
και Πεζόμορφου Στοχασμού με
συνοδεία μίας φωτογραφίας κειμηλίου, με τίτλο: ΔΕ ΣΕ ΞΕΧΝΩ
ΙΩΝΙΑ «Ω Σμύρνη πάντα εσύ
μαργαριτάρι…».
Η υποβολή έργων στο πλαίσιο
του διαγωνισμού ξεκίνησε στις 15 Μαΐου
2022 και λήγει στις 30 Ιουνίου 2022, ενώ τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2022.
Απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας από την
Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια, με
μοναδική προϋπόθεση το έργο να έχει γραφεί ειδικά για το συγκεκριμένο διαγωνισμό
και να μην έχει υποβληθεί ή τυπωθεί αλλού.
Το θέμα των έργων μπορεί να αφορά τόσο

το υψηλό επίπεδο της ζωής στην Ιωνία μέχρι το 1921, όσο και τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922). Οι συμμετέχοντες, μαζί
με το ποίημα ή τον πεζόμορφο στοχασμό
τους, θα πρέπει να αποστείλουν και μία
φωτογραφία με λεζάντα, Ιώνων συγγενών ή
φιλικής οικογένειας από την Ιωνία.
Ανάμεσα στα έργα που θα υποβληθούν,
η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα
επιλέξει τρία που βραβευτούν, ενώ όλες οι
συμμετοχές θα ενταχθούν σε Ανθολογία, η

Κακοκαιρία: Οκτώ νεκροί, 300.000
νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
Διπλασιάστηκε την Κυριακή ο επίσημος
απολογισμός των θυμάτων των σφοδρών
καταιγίδων που σάρωσαν προχθές Σάββατο τομείς του ανατολικού Καναδά, κόβοντας
το ρεύμα σε ως και 900.000 νοικοκυριά, ιδιαίτερα γύρω από την πρωτεύουσα Οτάβα,
με τις αρχές να κάνουν πλέον λόγο για οκτώ
νεκρούς, κυρίως από πτώσεις δένδρων.
Ο όγδοος θάνατος διαπιστώθηκε το Σάββατο στον ποταμό Ουταουέ, όπου πνίγηκε γυναίκα που έκανε κανό όταν το μικρό σκάφος
ανατράπηκε.
Σφοδροί άνεμοι, ταχύτητας 140 χιλιομέτρων
την ώρα και πλέον, σφυροκόπησαν το Σάββατο τον ανατολικό Καναδά, κατά τη διάρκεια σφοδρών καταιγίδων του είδους που
αποκαλείται «Ντερέτσο».
Το μέτωπο, που αρχικά σχηματίστηκε στις
ΗΠΑ, είχε μήκος «σχεδόν 1.000 χιλιομέτρων», από το Μίσιγκαν ως το Μέιν, αμερικανικές πολιτείες αντίστοιχα στο κεντρικό
και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας,
προτού πλήξει στη συνέχεια τις καναδικές
επαρχίες «Οντάριο και Κεμπέκ», συνόψισε
μιλώντας σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό
ο Ντέιβιντ Φίλιπς, μετεωρολόγος του ομοσπονδιακού υπουργείου Περιβάλλοντος.
Ο όρος «‘Ντερέτσο’ δεν χρησιμοποιείται
συχνά, πρόκειται για σπάνιο φαινόμενο»,
πρόσθεσε, εξηγώντας πως πρόκειται για
«μακρά σειρά καταιγίδων» που ενώνονται.
Η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Οτάβα

υπέστη ιδιαίτερα βαρύ χτύπημα, με χιλιάδες
νοικοκυριά ακόμη στο σκοτάδι χθες Κυριακή το βράδυ, ενώ δρόμοι παρέμεναν κλειστοί εξαιτίας πτώσεων δέντρων ή κλαδιών
και διαφόρων άλλων αντικειμένων που παρασύρθηκαν από τους ανέμους.
Συνεργεία συνέχιζαν τις προσπάθειες να
καθαρίσουν το οδικό δίκτυο και να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση στα σπίτια
σχεδόν μισού εκατομμυρίου ανθρώπων.
«Οι τελευταίες 24 ώρες ήταν πάρα πολύ
δύσκολες», παραδέχθηκε ο δήμαρχος της
πρωτεύουσας Τζιμ Ουότσον χθες, καλώντας τους συμπολίτες του στην Οτάβα να
«παραμείνουν αισιόδοξοι παρά τις προκλήσεις» που προκάλεσε η ανοιξιάτικη
κακοκαιρία.
Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό διαβεβαίωσε ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση είναι
έτοιμη να βοηθήσει, αν της ζητηθεί. «Σκεφτόμαστε όλους όσοι επλήγησαν και ευχαριστούμε τα συνεργεία που δουλεύουν για
να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση», ανέφερε χθες μέσω Twitter.
Οι αρχές εκτιμούν ότι θα χρειαστούν αρκετά
24ωρα για να αποκατασταθεί η ομαλότητα.
300.000 νοικοκυριά εξακολουθούσαν να
μην έχουν ρεύμα χθες, κυρίως στην Οτάβα
και στη Λορεντίντ, ενημέρωσαν οι δύο τοπικές επιχειρήσεις ηλεκτρισμού Hydro One
και Hydro-Québec.

Ευλογιά των πιθήκων: Πόσα κρούσματα
έχουν επιβεβαιωθεί παγκοσμίως
Τα 219 έχει φθάσει ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της ευλογιάς των
πιθήκων παγκοσμίως, πέραν των χωρών
της Αφρικής όπου η νόσος είναι ενδημική,
σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία
που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου
Νόσων ( ECDC).
Κατά την ίδια πηγή, συνολικά 19 χώρες,
όπου η ευλογιά των πιθήκων δεν εμφανίζεται συχνά - κυρίως στην Ευρώπη - έχουν
επιβεβαιώσει τουλάχιστον ένα κρούσμα.
Εκτός από τις 11 χώρες της Αφρικής, τρεις
χώρες συγκεντρώνουν επί του παρόντος τα
περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα:
το Ηνωμένο Βασίλειο, η πρώτη χώρα όπου
εντοπίστηκαν ασυνήθιστα κρούσματα στις
αρχές Μαΐου (71), η Ισπανία (51) και η Πορτογαλία ( 37), σύμφωνα με το ECDC.
«Αυτή είναι η πρώτη φορά που αλυσίδες
μετάδοσης αναφέρονται στην Ευρώπη χωρίς γνωστούς επιδημιολογικούς δεσμούς
με την Δύση ή την Κεντρική Αφρική, όπου
η νόσος αυτή είναι ενδημική» αναφέρει το
ECDC. «Τα περισσότερα κρούσματα είναι
νεαροί άνδρες, που αυτοπροσδιορίζονται
ως άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες. Δεν
έχουν σημειωθεί θάνατοι», σημειώνει το Κέντρο, με έδρα τη Στοκχόλμη.

Η Ευρώπη συγκεντρώνει τα περισσότερα
κρούσματα με 191, συμπεριλαμβανομένων
118 σε χώρες της Ε.Ε.. Ο Καναδάς (15), οι
Ηνωμένες Πολιτείες (9), η Αυστραλία (2), το
Ισραήλ (1) και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
(1) είναι οι έξι μη ευρωπαϊκές χώρες με επιβεβαιωμένα κρούσματα.
Σημειώνεται ότι τα ύποπτα κρούσματα δεν
υπολογίζονται στην έκθεση.
Πενταπλασιάστηκαν τα κρούσματα σε σχέση με την πρώτη καταμέτρηση
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων που
εντοπίστηκαν από το ECDC τη Δευτέρα έχει
σχεδόν πενταπλασιαστεί από την πρώτη
καταμέτρησή του στις 20 Μαΐου, όταν η ίδια
πηγή είχε μετρήσει 38 περιπτώσεις.
Η ευλογιά των πιθήκων είναι ένας ιός που
συνήθως προκαλεί πυρετό και χαρακτηριστικά εξανθήματα στο δέρμα, παρόμοια
με αυτά της ανεμοβλογιάς. Θεωρείται ήπια
ασθένεια και συνήθως περνάει μέσα σε δύο
με τέσσερις εβδομάδες χωρίς να χρειαστεί
κάποια αγωγή.
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος μετάδοσης είναι με το άγγιγμα από μολυσμένο άτομο ή
με την ανταλλαγή σωματικών υγρών. Ο ιός
μπορεί επίσης να μεταδοθεί από τα σταγονίδια της αναπνοής.

οποία θα εκδοθεί από το Σύνδεσμο Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου σε συνεργασία με
τις εκδόσεις ΑΡΧΥΤΑΣ.
Οι τρεις συμμετοχές που θα διακριθούν,
θα τιμηθούν λαμβάνοντας αντίστοιχα Αριστείο – Βραβείο – Έπαινο, ένα πρωτότυπο εικαστικό έργο, φιλοτεχνημένο από
εκλεκτό καλλιτέχνη μέλος του Συνδέσμου

Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου και ένα αντίτυπο της Ανθολογίας. Όλοι όσοι επιλεγούν
να συμμετέχουν στην Ανθολογία θα προσκληθούν σε ειδική τιμητική εκδήλωση που
θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Γενικής
Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και
Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου
Εξωτερικών.
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Επετειακές εκδηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης
της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
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Ημέρα Μνήμης και πένθους
γράφει η Σκοπός του αγώνα όλων των ΠοντίΔήμητρα ων είναι η Διεθνής αναγνώριση της
Κολοβός Γενοκτονίας
LJI Reporter
Μία σημαντική πρωτοβουλία με σειρά εκδηλώσεων για την Γενοκτονία
του Ελληνισμού της Μ. Ασίας και του Πόντου διοργανώθηκε στις 21-22 Μαΐου με πρωτοβουλία από την
«Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο και της Παμποντιακής
Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά.
Η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο ανέλαβε υπό την αιγίδα της με την συμμετοχή και συμπαράσταση των
Ελληνικών Εθνοτοπικών οργανώσεων, του Ελληνοκαναδικού Κογκρέσο, της Κυπριακής Ομοσπονδίας
Καναδά, της Κυπριακής Κοινότητας Τορόντο, του Κυπριακού Εμπορικού Επιμελητηρίου, της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά, της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων, της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας, της Παλλακωνικής Ομοσπονδίας,
της Ομοσπονδίας Νήσων Αιγαίου, του Συλλόγου Μεσσηνίων “Παπαφλέσσας - Υπαπαντή”,
της Ένωσης Κρητών Τορόντο “Κωσσός”, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ημαθίας “Βεργίνα”,
του Συλλόγου Αθηναίων, του Συλλόγου Θεσσαλονικέων, της Πανθρακικής Ένωσης “Δημόκριτος”, την διεξαγωγή όλων των εκδηλώσεων.
Το Σάββατο 21 Μαΐου, στον Ι. Ναό του Αγίου Δημητρίου, τελέστηκε Μέγας Αρχιερατικός
Εσπερινός - Μνημόσυνο του Μαρτυρικού Μικρασιατικού Ελληνισμού και του Εθνομάρτυρα Χρυσοστόμου Σμύρνης, χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου Επίσκοπου Πατάρων κ.
Αθηναγόρα και με τη συμμετοχή των Ιερέων Κωνσταντίνου Παυλίδη και Φίλιππα Φιλίππου.
Στην εκδήλωση που ακολούθησε τους παριστάμενους καλωσόρισε ο αντιπρόεδρος της
Αδελφότητας Ποντίων “Παναγία Σουμελά” κ. Κώστας Τσιλφίδης, ενώ δεν παρέλειψε να
προλογίσει τον κύριο ομιλητή Δρ. Θεοφάνη Μαλκίδη και να τον ευχαριστήσει για την ολιγοήμερη παρουσία του στο Τορόντο.
Η διάλεξη είχε θέμα “Το Ολοκαύτωμα του Μικρασιατικού Ελληνισμού, ο Χρυστόστομος
Σμύρνης και το χρονικό μιας προαναγγελθείσης καταστροφής”. Γύρω από την κατάμεστη
αίθουσα ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης παρουσίασε από το αρχείο του, φωτογραφίες, προκαλώντας μνήμες από τον Πόντο, με χαρακτηριστικότερη όλων την φωτογραφία της Παναγίας
Σουμελά, το Ιερό σύμβολο των απανταχού Ποντίων.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Πατάρων κ.
Αθηναγόρας, οι Ιερείς π. Κ. Παυλίδης και π. Φ. Φιλίππου, ο επαρχιακός βουλευτής του
Οντάριο MPP Aris Babikian, η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο κ. Σκουτάκη,
η πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καναδά κ. Αμυγδαλίδη, η πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Τορόντο κ. Ειρήνη Ραμφάλη, η κ. Χέντυ πρόεδρος του Κυπριακού
Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο αντιπρόεδρος της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Καναδά κ.
Κερογλίδης, η κ. Μαντζιούρα πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων, η πρόεδρος της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας κ. Ηλιοπούλου, η κ. Φωτιάδη από την Ομοσπονδία
Νήσων Αιγαίου, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Κρητών Τορόντο “Κνωσσός” κ. Μπατάκης,
ο κ. Μουρατίδης από τον Σύλλογο Ημαθίας “Βεργίνα”, η κ. Μυλοχαράκτη από τον Σύλλογο
Αθηναίων, η πρόεδρος του Συλλόγου Θεσσαλονικέων κ. Σισκοπούλου, ο αντιπρόεδρος

Ειδική ομάδα από την
Αστυνομία του Τορόντο
Η απάντηση στην πρόσφατη αύξηση ένοπλων ληστειών σε αυτοκίνητα

συνέχεια από τη σελίδα 3
για την αστυνομία του Τορόντο. Στην επιστολή, ο Τόρι είπε ότι όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης πρέπει να συνεργαστούν για
να βελτιώσουν τη δημόσια ασφάλεια στην
πόλη.
Ο Τόρι λέει ότι εγκρίνει την απόφαση της
αστυνομίας να συγκεντρώσει μια ομάδα
αφοσιωμένων αξιωματικών επικεντρωμένων σε αυτά τα συγκεκριμένα εγκλήματα.
«Υποστηρίζω την έναρξη της Ομάδας
Υποστήριξης Διερεύνησης Οργανωμένου
Εγκλήματος. Αυτή η έξυπνη, στοχευμένη
απάντηση είναι ένας ακόμη τρόπος με τον
οποίο η αστυνομική μας υπηρεσία εργάζεται για την αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων στην πόλη μας και για να κρατήσει
τους κατοίκους ασφαλείς», δήλωσε ο Τόρι.
«Υποστηρίζω πλήρως το αδιάκοπο έργο

που κάνουν οι αστυνομικοί μας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος
και την προσαγωγή των υπευθύνων στη
δικαιοσύνη».
Ο Τόρι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα
ότι ήταν «εξαιρετικά προβληματισμένος»
με την ανησυχητική αύξηση των κλεμμένων
αυτοκινήτων, αφού η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι κλοπές αυξήθηκαν κατά 55% σε
σχέση με πέρυσι. Ειδικότερα, οι ληστείες
αυτοκινήτων έχουν δει μια πιο σημαντική
αύξηση.
Στις 16 Μαΐου, ο εξτρέμ των Toronto Maple
Leafs Mitch Marner δέχτηκε επίθεση με
όπλο από μια ομάδα υπόπτων στο πάρκινγκ ενός Cineplex στο Etobicoke.
Λίγες ημέρες αργότερα, τρεις ύποπτοι πιστεύεται ότι συμμετείχαν σε μια σειρά ένοπλων ληστειών αυτοκινήτων που φέρεται
να πραγματοποιήθηκαν σε λιγότερο από
δύο ώρες.

της Παμποντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ - Καναδά κ.
Τσαβδαρίδης.
Η πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Σκουτάκη έλαβε το λόγο στο τέλος της ενδιαφέρουσας ομιλίας και ευχαρίστησε όλους
τους παριστάμενους λέγοντας χαρακτηριστικά, “σας καλοσωρίσω στο σπίτι σας σας καλωσορίζω στην Ελληνική κοινότητα”.
Αναφερόμενη στους αγώνες όλων των Ελλήνων για την
αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
είπε, “σήμερα εδώ για μία ακόμα φορά θα βροντοφωνάξουμε ότι Δεν Ξεχνάμε. Δεν Ξεχνάμε τη σφαγή των αδελφών Ελλήνων Ποντίων, Δεν Ξεχνάμε τη διχοτομημένη
Κύπρο, και σας καλώ όλους να ενώσουμε τις δυνάμεις
μας και όλοι μαζί να πορευτούμε για να κάνουμε το καλύτερο για τον Ελληνισμό και για το Έθνος μας”.
Ο πρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο “Παναγία Σουμελά” κ. Κωνσταντινίδης παρέδωσε στην πρόεδρο της Πρόνοιας κ. Χριστοφιλοπούλου δωρεά ύψους $500 .
Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Αδελφότητας Ποντίων απένειμαν αναμνηστικά στους
συμμετέχοντες και το βιβλίο του δρ. Μαλκίδη “Η Γενοκτονία των Ελλήνων, Θράκη, Μικρά
Ασία, Πόντος”.
Την Κυριακή 22 Μαΐου τελέστηκε Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, από τον
Ι. Προϊστάμενο του Ναού π. Κ. Παυλίδη, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην Ημέρα
Μνήμης των θυμάτων των Ελλήνων του Πόντου.
Ακολούθησε στο Μνημείο Γενοκτονίας της Αδελφότητας Ποντίων Τορόντο, Τρισάγιο που τελέστηκε από τους Ιερείς πατέρα και υιό Γκόλια, μέσα σε κλίμα συγκίνησης για τα θύματα της
Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, όπου παρέστη σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο
της Αδελφότητας και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Τορόντο κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης.
Στη συνέχεια, ακολούθησε σύντομη ομιλία του Δρ. Μαλκίδη με θέμα “Το Ατιμώρητο Έγκλημα, Μνήμη και Δικαίωση”.
Η εκδήλωση έκλεισε με κατάθεση στεφάνων στη μνήμη των 353,000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Hearing Centre
B. Panagiotopoulos

Call: 416-463-7771

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

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

Εκπτωτικό Κουπόνι
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Κ. Μητσοτάκης: Κάνει λάθος ο
Ερντογάν αν θεωρεί ότι δεν θα
υπερασπιστώ την κυριαρχία μας
H απάντηση του Πρωθυπουργού στον
Τούρκο πρόεδρο
Μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο με φόντο τις
πρόσφατες δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν
εξέπεμψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Οικονομικό Φόρουμ του
Νταβός και τη συζήτηση του με τον πρόεδρο του φόρουμ, Borge Brende.
«Με την Τουρκία είμαστε γείτονες, πάντα
θα χρειάζεται να μιλάμε και πάντα θα κρατάμε ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας, δεν
θα είμαστε ποτέ εμείς που θα διακόψουμε
την επικοινωνία με τους γείτονες μας. Από
την άλλη, όμως, εάν ο πρόεδρος Ερντογάν
θεωρεί πως δεν θα υπερασπιστώ την κυριαρχία της Ελλάδος και τα κυριαρχικά μας
δικαιώματα, ή δεν θα "διεθνοποιήσω" ότι η
Τουρκία συμπεριφέρεται ως αναθεωρητική
δύναμη, τότε έχει εσφαλμένη εντύπωση»
ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Αναφερθείς στον άνευ προηγουμένου αριθμό υπερπτήσεων τουρκικών μαχητικών
πάνω από ελληνικά νησιά ο κ. Μητσοτάκης
έκανε λόγο για απαράδεκτη πρακτική. «Θα
θίγω το συγκεκριμένο ζήτημα, όποτε μου δίνεται η ευκαιρία έως ότου η Τουρκία αλλάξει
τη συμπεριφορά της», σημείωσε.
Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην Ε.Ε. μετά
τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τόνισε
πως η Ε.Ε. απέδειξε την ενότητά της αλλά
και την ταχύτητα της σε ό,τι αφορά στην
επιβολή άνευ προηγουμένου κυρώσεων
κατά της Ρωσίας. «Η κρίση στην Ουκρανία
ώθησε την Ε.Ε. να σκεφτεί πολύ πιο στρατηγικά και εν προκειμένω το ζήτημα της
στρατηγικής της αυτονομίας, του οποίου
είμαι ένθερμος υποστηρικτής πριν από τη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. «Σε ό,τι αφορά την
ενέργεια, έχουμε πλέον έναν επιπρόσθετο
στόχο, αυτόν της ταχείας απεξάρτησης από
τη Ρωσία, επιχείρηση στην οποία η Ελλάδα
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο
καθώς είναι βασικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο».
«Ελπίζουμε πως η Ελλάδα θα αποκτήσει
επενδυτική βαθμίδα το 2023»

Αναφορικά με την πορεία της ελληνικής
οικονομίας, ο πρωθυπουργός είπε πως
«η Ελλάδα, που εξαρτάτο από τα προγράμματα διάσωσης δεν υπάρχει πλέον»
σημειώνοντας ότι η πρόωρη αποπληρωμή
των δανείων του ΔΝΤ αποτελεί μία από τις
ισχυρότερες ενδείξεις για το πόσο έχει αλλάξει η χώρα μας τα τελευταία 10 χρόνια.
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση
«αντέστρεψε την πρακτική της υπερφορολόγησης, που ακολούθησε η προηγούμενη
κυβέρνηση» και υπογράμμισε: «Δίκη μας
δουλειά ήταν να επαναφέρουμε την Ελλάδα σε τροχιά υψηλής ανάπτυξης και το κάναμε κυρίως μέσω διεθνών και εγχώριων
επενδύσεων, κάτι στο οποίο σημειώσαμε
επιτυχία. Και το κάναμε χωρίς να θέσουμε
σε κίνδυνο την δημοσιονομική μας βιωσιμότητα, γιατί πλέον η οικονομία μεγαλώνει με
γοργότερους του αναμενομένου ρυθμούς,
κάτι που φέρνει περισσότερα έσοδα στο
κράτος. Έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές
τομές στο νομοθετικό πλαίσιο και έχουμε
ψηφιοποιήσει το κράτος, έχουμε μειώσει
την γραφειοκρατία με τους Έλληνες να είναι
πολύ χαρούμενοι που συναλλάσσονται με
το κράτος μέσω του κινητού τους τηλεφώνου ή του υπολογιστή τους χωρίς να υποχρεούνται να στέκονται σε ουρές».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε, δε,
πως «θα έχουμε τελειώσει με το καθεστώς
ενισχυμένης εποπτείας τον Αύγουστο» σημειώνοντας πως «πρόκειται για ένα πολύ
σημαντικό ορόσημο». «Η εν λόγω απόφαση έχει ήδη ληφθεί και ελπίζουμε πως η
Ελλάδα θα αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα
κάποια στιγμή μέσα στο 2023» πρόσθεσε.

Έρχεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας:
Σε ποιους κλάδους και πότε
θα αρχίσει η εφαρμογή της
Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την Υπουργική Απόφαση και τον Οδηγό
Εφαρμογής για την ψηφιακή οργάνωση του
χρόνου της εργασίας και τη λειτουργία της
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, στο πλαίσιο
της πρώτης φάσης του νέου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ II. Με το ΕΡΓΑΝΗ
II αρχίζει η τελική περίοδος εφαρμογής της
Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας που θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου σε τράπεζες και σούπερ
– μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II θα είναι η
βάση για την επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας και στις άλλες επιχειρήσεις.
Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας που υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι μία από τις πλέον
εμβληματικές μεταρρυθμίσεις του νόμου

4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας, που γίνεται πράξη. Με την εφαρμογή
της το σύνολο των πληροφοριών για το
ωράριο εργασίας, τις υπερωρίες, την
υπερεργασία, τις βάρδιες, τα διαλείμματα, τα ρεπό και τις άδειες θα δηλώνεται
ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμο με
το πάτημα ενός κουμπιού σε εργαζόμενους, εργοδότες και ελεγκτικές Αρχές.
Έτσι διασφαλίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων, οι συνθήκες ισότιμου ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, η εφαρμογή της
νομοθεσίας και τα έσοδα του ασφαλιστικού
συστήματος. Πρόκειται εξάλλου για ένα πάγιο αίτημα της ΓΣΕΕ που υλοποιείται από τη
σημερινή κυβέρνηση.
Με την Ψηφιακή Κάρτα κατοχυρώνεται
το ωράριο και οι αμοιβές των εργαζομένων καθώς εισάγονται δύο νέες δικλείδες

Επιστολή της Ελλάδας στον ΟΗΕ που
αποδομεί τις ανυπόστατες αιτιάσεις
της Τουρκίας για τα νησιά του Αιγαίου
Επιστολή στον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών επέδωσε η
Ελλάδα, με την οποία αποδομεί πλήρως τις
μονομερείς και ανυπόστατες αιτιάσεις της
Τουρκίας για τα νησιά του Αιγαίου, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.
Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον
ΟΗΕ, Μαρία Θεοφίλη, κατόπιν οδηγιών του
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, επέδωσε χθες επιστολή στον γενικό γραμματέα του οργανισμού, σε απάντηση σχετικής
επιστολής που είχε απευθύνει ο Τούρκος
μόνιμος αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ στις 30
Σεπτεμβρίου 2021.
Με την επιστολή αυτή, η οποία αποτελεί
προϊόν πολύμηνης ενδελεχούς εργασίας
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΞ,
απορρίπτονται στο σύνολο τους οι ισχυρισμοί της τουρκικής πλευράς, καθώς είναι
αβάσιμοι νομικά, ιστορικά και επί των πραγματικών γεγονότων.
Συγκεκριμένα, απορρίπτεται το σύνολο της
τουρκικής επιχειρηματολογίας όσον αφορά
την «διασύνδεση» της ελληνικής κυριαρχίας
των νησιών και των παρακείμενων νήσων
του Αιγαίου με την δήθεν υποχρέωση αποστρατικοποίησης των νησιών αυτών.
Τονίζεται ότι η διασύνδεση αυτή αποτελεί καθαρή αθέτηση τόσο του γράμματος
όσο και του πνεύματος της συνθήκης της
Λωζάννης του 1923 και της συνθήκης των
Παρισίων του 1947, που ορίζουν μόνιμα
σύνορα και εδαφικά δικαιώματα στις χώρες
που αναφέρονται, χωρίς να υπάρχει κανένας άλλος όρος ή υποχρέωση.
Τονίζεται ότι σύμφωνα με το Διεθνές
Δίκαιο, ότι όταν τα κράτη συνομολογούν
μια συνθήκη που ορίζει σύνορα ή εδαφική
κυριαρχία, ο βασικός σκοπός τους είναι να
επιτύχουν σταθερότητα και τελικό καθεστώς (finality). Για τον λόγο αυτό, όταν μια
συνθήκη ορίζει ένα σύνορο ή μια οριστική εδαφική διευθέτηση, αυτή η διευθέτηση αποτελεί ένα πραγματικό γεγονός από
μόνο του, το οποίο δεν εξαρτάται πλέον από
την συνθήκη.
Ο ορισμός ενός συνόρου αποτελεί μια αυτόνομη πραγματικότητα και δημιουργεί μονιμότητα, σημείωναν οι ίδιες πηγές.
Αντιθέτως, όπως τονίζεται στην επιστολή της Ελληνίδας μονίμου αντιπροσώπου, οι τουρκικές μονομερείς αιτιάσεις
υπονομεύουν αναφανδόν την περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια.
Παράλληλα, τονίζεται ότι τα νησιά αυτά,
σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της
Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (άρθρο 121 (2), έχουν δικαιώματα

σε χωρικά ύδατα, αποκλειστική οικονομική
ζώνη και υφαλοκρηπίδα.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα απορρίπτει
στο σύνολο τους, τις σχετικές αιτιάσεις
της Τουρκίας.
Η επιστολή επίσης απορρίπτει στο σύνολο
τους τις τουρκικές αιτιάσεις σχετικά με την
αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, υπογραμμίζοντας ότι οι αιτιάσεις αυτές,
οι οποίες δεν στέκουν νομικά, αλλά έχουν
καθαρά πολιτικά κίνητρα, τροφοδοτούν έτι
περαιτέρω την αστάθεια που προκαλεί η
Τουρκία με τις ενέργειές της.
Επίσης, γίνεται σαφής αναφορά στην κλιμάκωση της επιθετικότητας της Τουρκίας, με
την επίκληση του casus belli, καθώς και την
στάθμευση έναντι των νησιών του Αιγαίου,
μεγάλου αριθμού στρατιωτικών δυνάμεων.
Παράλληλα επισημαίνεται η παραβατική
συμπεριφορά της Τουρκίας με ιδιαίτερα
απειλητικές ενέργειες, τόσο με τις υπερπτήσεις ελληνικού εδάφους, όσο και με την παρενόχληση πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού
και ερευνητικών σκαφών.
Η επιστολή καταλήγει λέγοντας ότι η Ελλάδα καλεί την Τουρκία να σταματήσει να αμφισβητεί την κυριαρχία επί των νησιών του
Αιγαίου, να απέχει από την απειλή χρήσης
βίας, παραβιάζοντας έτσι το άρθρο 2(4) του
Χάρτη ου ΟΗΕ, και να σταματήσει να πραγματοποιεί παράνομες ενέργειες, οι οποίες
παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο και
στην Ανατολική Μεσόγειο.
Οι πρακτικές αυτές, οι οποίες υποδηλώνουν
ένα πνεύμα αναθεωρητισμού, βρίσκονται
τελείως εκτός του βασικού πλαισίου των
σχέσεων μεταξύ των κρατών, όπως ορίζει
ο Χάρτης του ΟΗΕ, και αποτελούν σοβαρή
απειλή για την ειρήνη και την ασφάλεια στην
περιοχή.
Τέλος, επισημαίνεται ότι η Ελλάδα παραμένει πεπεισμένη ότι οι δύο χώρες μπορούν
να επιλύσουν την μοναδική τους διαφορά,
ήτοι τον ορισμό της Υφαλοκρηπίδας και της
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, στο
πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας και
πάντα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

ασφαλείας:
1. Η έναρξη της εργασίας θα γνωστοποιείται αυτόματα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ II. Το
ίδιο και η λήξη.
2. Ο ελεγκτής θα γνωρίζει πριν επισκεφθεί
έναν χώρο εργασίας ποιοι εργαζόμενοι
πρέπει να βρίσκονται εκεί. Έτσι, ο έλεγχος γίνεται αυτόματος και αντικειμενικός
και αποτρέπονται φαινόμενα υποδηλωμένης – αδήλωτης εργασίας και απλήρωτων
υπερωριών . Περιπτώσεις κατά τις οποίες
ο εργοδότης ζητά από τον εργαζόμενο να
μην “χτυπήσει” την κάρτα κατά την προσέλευση, η να δηλώσει αποχώρηση αλλά να

παραμείνει στη δουλειά, θα εντοπίζονται
πολύ πιο εύκολα από τον έλεγχο.
Για τις τράπεζες και τα σούπερ – μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους η απογραφή θα πραγματοποιηθεί
από 1 έως 30 Ιουνίου και θα ακολουθήσει
από 1ης Ιουλίου η εφαρμογή της Κάρτας
ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις θα απογραφούν από 1.10.2022 έως και 30.11.2022.
Η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας θα γίνει σε δύο στάδια: Απογραφή
εργαζομένων / Προγραμματισμός εργασίας – Καταγραφή του πραγματικού χρόνου
εργασίας.
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Ν. Δένδιας: Δεν ακολουθούμε την
οξύτητα της Τουρκίας – Πρωτοφανής
όμως ο αριθμός των προκλήσεων
«Η συμπεριφορά της Τουρκίας αποτελεί
την απόλυτη τεκμηρίωση των ελληνικών επιχειρημάτων, περί του γεγονότος
ότι απειλούμαστε, ότι το casus belli εναντίον της Ελλάδας δεν είναι κενό περιεχομένου και ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει
απειλή από την Τουρκία», υπογράμμισε
χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε συνέντευξή του.
(ραδιοφωνικός σταθμός «Σκάι»).
Όπως τόνισε, κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, «δεν υπάρχει κανένας λόγος να απαντήσουμε με τον
ίδιο τρόπο, ούτε να μπούμε σε μια διαδικασία αντιδικιών», ενώ σημείωσε πως ο πρωθυπουργός έκανε μια «εξαιρετική τοποθέτηση στο Κογκρέσο» που «δημιούργησε
έντονα αισθήματα περηφάνιας».
«Δεν κατανοώ την τουρκική αντίδραση. Δεν
ελέχθη κάτι το οποίο είναι εκτός των ορίων
των πάγιων ελληνικών θέσεων», ανέφερε ο
κ. Δένδιας.
«Οι Τούρκοι είχαν μια αίσθηση ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα οδηγήσει
σε πλήρη αναβάθμιση του ρόλου της και
συγχώρεση όλων των παρατυπιών και των
τοποθετήσεων που έχει κάνει και επίσης
μεταφορά της Ελλάδας σε μια δεύτερη κατηγορία στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες
Πολιτείες», τόνισε χαρακτηριστικά.
«Το γεγονός ότι αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά αντίθετα η Ελλάδα, ακόμα και υπό
συνθήκες που πραγματικά οδηγούν την
Τουρκία σε μια γεωπολιτική αναβάθμιση,
λόγω της γεωγραφικής θέσης, διατήρησε
το επίπεδο των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Και
όχι μόνο το διατήρησε αλλά κατέστη εμφανές κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον
ότι διατηρεί την απόλυτη εμπιστοσύνη της
υπερδύναμης ως συνομιλητή στην ευρύτερη περιοχή που εκφράζει το διεθνές δίκαιο
τη σταθερότητα και μια πολιτική αρχών».
«Νομίζω ότι αυτό διέψευσε τις τουρκικές
προσδοκίες και δημιούργησε έναν γενικό
εκνευρισμό στην Άγκυρα. Εγώ αυτό που θα
ευχόμουν είναι η ‘Αγκυρα να ξεφύγει από
αυτό και να επανέλθει σε μια λογική με την
οποία να οδηγηθούμε κάποια στιγμή, στο
πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, στην επίλυση
της διαφοράς μας», σημείωσε.
«Η Τουρκία γενικά διαπραγματεύεται με
έναν ιδιόρρυθμο τρόπο. Μερικές φορές
χρησιμοποιεί και μέσα εκτός της συνήθους διπλωματικής πρακτικής» επεσήμανε και πρόσθεσε:
«Εμείς δεν ακολουθούμε την οξύτητα, ούτε
επιλέγουμε να αντιδράσουμε με τον τρόπο
που μια άλλη πλευρά θα μας επιβάλλει.
Έχουμε τη δική μας πολιτική, τις δικές μας
θέσεις. Οι δικές μας θέσεις είναι απολύτως
καθαρές και επαναλαμβάνονται κάθε φορά
σε όλα τα διεθνή φόρα. Δεν πρόκειται να
πέσουμε στην παγίδα της όξυνσης κατ’ επιλογήν του συνομιλητή μας».
Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι ο αριθμός
των παραβιάσεων είναι πρωτοφανής, ενώ
αναφέρθηκε συγκεκριμένα στις 42 υπερπτήσεις πάνω από μεγάλο ελληνικό νησί
και στην προσέγγιση των δυόμισι μιλίων
στην Αλεξανδρούπολη. Χαρακτήρισε τη συμπεριφορά αυτή «απολύτως απαράδεκτη»
που «εκθέτει ανεπανόρθωτα την Τουρκία,
όχι την Ελλάδα», ενώ σημείωσε πως το
θέμα «έχει τεθεί σε όλα τα διεθνή φόρα».
Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ακόμη

πως «αν η Τουρκία επιθυμεί πραγματικά
να υπάρχει μια διαδικασία ελληνοτουρκικού
διαλόγου, εμείς πάντοτε είπαμε ότι είμαστε
ανοιχτοί. Εξηγήσαμε ότι παρά τις διαφορές
μας η επιλογή μας είναι να συνομιλούμε.
Βεβαίως η επιλογή μας αυτή δεν είναι σε
κενό χώρο και χρόνο. Δεν μπορεί να συνομιλήσουμε όταν παραδείγματος χάριν την
ίδια στιγμή γίνεται υπερπτήση πάνω από
ένα νησί σου».
Αναφερόμενος στη στάση των συμμάχων, υπογράμμισε πως «στην συντριπτική τους πλειοψηφία -και πάντως
σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες- έχουν
πάρει πολύ καθαρές θέσεις απέναντι
στην τουρκική παραβατικότητα και στον
τουρκικό αναθεωρητισμό».
«Η ελληνική πλευρά είναι απολύτως ικανοποιημένη από την αμερικανική στάση»,
πρόσθεσε, ενώ υπενθύμισε πως η Ελλάδα
έχει ξεκαθαρίσει στη Γερμανία ότι δεν θεωρεί την παράδοση των υποβρυχίων σωστή
«σε μια αναθεωρητική δύναμη», όπως η
Τουρκία.
Όπως εξήγησε, όταν η Γερμανία συμφώνησε να δώσει τα υποβρύχια στην Τουρκία,
η ‘Αγκυρα ήταν σε μια φάση προσέγγισης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Μιλούσαμε με
μια άλλη Τουρκία τότε, την Τουρκία που
εμείς ελπίζουμε κάποτε να συνομιλήσουμε.
Μια Τουρκία, η οποία θέλει να προσεγγίσει
στην ΕΕ που έχει μεν διαφορές με την Ελλάδα αλλά αναφέρεται σε ένα πλαίσιο αξιών
στο οποίο θέλει να προσεγγίσει το ευρωπαϊκό κεκτημένο», τόνισε χαρακτηριστικά.
Σημείωσε δε, πως αυτό που ζητά η Ελλάδα
από τις ευρωπαϊκές χώρες είναι οι συναλλαγές τους με την Τουρκία να μην είναι τέτοιες
που απειλούν την ασφάλεια της Ελλάδας.
Ερωτηθείς σχετικά με την επίσκεψη του
Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου στο Ισραήλ, επεσήμανε πως η Ελλάδα «δεν έχει καμία
αντίρρηση να συνομιλεί με τους φίλους
μας η Τουρκία, αυτό θέλουμε».
«Εμάς μας ενδιαφέρει η Τουρκία να προσλαμβάνει από πολλές πλευρές ότι έχει
πολλά να κερδίσει αν μπει στην ομάδα των
λογικών χωρών που ενεργούν κατά το διεθνές δίκαιο. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε
την Τουρκία από τίποτε. Ίσα-ίσα, θέλουμε
η Τουρκία να είναι μέρος του συστήματος
ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής μας.
Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να παίξουμε
με κανόνες, όχι εκτός κανόνων».
Όσον αφορά τον αγωγό EastMed επεσήμανε ότι το έργο θα κριθεί επί τη βάσει οικονομικών στοιχείων, ενώ το γεωπολιτικό επιχείρημα αυτό απαντιέται από την ηλεκτρική
διασύνδεση EuroAsia Interconnector. «Κατά
συνέπεια για εμάς δεν υφίσταται γεωπολιτικό επιχείρημα γύρω από τον EastMed, έχει
απαντηθεί», τόνισε.
Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε τέλος
ότι παρότι αναμενόταν ότι μετά την συνάντηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν στην
Κωνσταντινούπολη και το άτυπο γεύμα με
τον Έλληνα πρωθυπουργό η Τουρκία θα

Κ. Χατζηδάκης: Αύξηση συντάξεων το
2023 – Τελειώνουμε με τις εκκρεμείς
κύριες συντάξεις μέσα στο καλοκαίρι
Η στήριξη του εισοδήματος των συνταξιούχων, η εξάλειψη του «στοκ» των εκκρεμών
συντάξεων, η βελτίωση της εξυπηρέτησης
ων ασφαλισμένων και οι μεταρρυθμίσεις
στις επικουρικές συντάξεις και στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος
(Επαγγελματικά Ταμεία) είναι οι πέντε βασικοί άξονες της πολιτικής της κυβέρνησης
στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης που
περιέγραψε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης
μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο Labor and
Insurance Conference του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, «με τις προβλέψεις του «νόμου Βρούτση» ήραμε αδικίες του «νόμου Κατρούγκαλου» και ως
αποτέλεσμα έχουν ήδη δει αυξήσεις στις
τσέπες τους πάνω από 225.000 συνταξιούχοι- ιδιαίτερα όσοι είχαν 30 έτη ασφάλισης.
Είναι μία σαφής στήριξη του εισοδήματος
των συνταξιούχων που εντάσσεται σε ένα
πλέγμα πρωτοβουλιών που περιλαμβάνει
-μεταξύ άλλων- την επιστροφή αναδρομικών ύψους 1,2 δισ. ευρώ, την ενίσχυση του
εισοδήματος πολλών συνταξιούχων μέσω
της μείωσης του φορολογικού συντελεστή
από το 22% στο 9%, τις αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις αρκετών συνταξιούχων,
τις αυξήσεις στις συντάξεις των εργαζόμενων συνταξιούχων -αφού το ποσοστό της
σύνταξης που καταβάλλεται αυξήθηκε από
το 40% στο 70%– και τα έκτακτα επιδόματα που έχουν καταβληθεί στους χαμηλόμισθους συνταξιούχους». Ο Υπουργός
Εργασίας αναφέρθηκε στη συνέχεια στα
νέα μέτρα στήριξης που θα ακολουθήσουν,
δηλαδή την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους Έλληνες- άρα και
τους συνταξιούχους- που έχει εξαγγείλει ο
Πρωθυπουργός, αλλά και στο «ξεπάγωμα»,
την αύξηση δηλαδή, των συντάξεων από το
2023, στη βάση των προβλέψεων της ήδη
υφιστάμενης νομοθεσίας.
Περνώντας στο θέμα των εκκρεμών συντάξεων, ο κ. Χατζηδάκης ανέλυσε όλες
τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί
(προκαταβολή εθνικής σύνταξης σε σχεδόν
50.000 δικαιούχους, απλοποίηση της διαδικασίας απονομής συντάξεων, «Πύργος
Ελέγχου» στον ΕΦΚΑ, συμμετοχή πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών που
εκδίδουν συντάξεις σε λιγότερο από 90
ημέρες, δωρεάν και χωρίς ταλαιπωρία για
τον πολίτη), χάρη στις οποίες επετεύχθη το
2021 ρεκόρ όλων των εποχών στις αποφάσεις για κύριες συντάξεις που αυξήθηκαν
κατά 83% σε σχέση με το 2019.
«Έχουμε κλείσει οριστικά με τις εκκρεμότητες στις κύριες συντάξεις του 2016, του
2017, του 2018 και σε λιγότερο από ένα
μήνα τελειώνουν όλες σχεδόν οι υποθέσεις
του 2019 και του 2020», τόνισε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «κάνουμε την τελική «επίθεση» στο στοκ των ληξιπρόθεσμων κύριων
συντάξεων με την εισαγωγή των θεσμών
των «συντάξεων εμπιστοσύνης» και των
«συντάξεων fast track», με στόχο να κλείσουμε με τις ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις μέσα στο καλοκαίρι !»

Στο «μέτωπο» της εξυπηρέτησης των
ασφαλισμένων, το Υπουργείο Εργασίας
έχει “ρίξει στη μάχη” την εισαγωγή δεκάδων
νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον ΕΦΚΑ
(με αποτέλεσμα κάθε μήνα να υλοποιούνται
πάνω από 1,2 εκατομμύρια ηλεκτρονικές
συναλλαγές και να αποφεύγονται αντίστοιχες επισκέψεις στα υποκαταστήματα), και
τη μονιμοποίηση των ηλεκτρονικών ραντεβού. Επιστέγασμα της προσπάθειας είναι
ο ενιαίος αριθμό εξυπηρέτησης του πολίτη
1555 που έδωσε τέλος στο χάος με τα κατεβασμένα τηλέφωνα και έχει ήδη εξυπηρετήσει περίπου 2 εκατομμύρια κλήσεις από
τον Αύγουστο.
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων ανέλυσε επίσης τις μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική ασφάλιση, αρχής γενομένης από την εισαγωγή «ατομικών κουμπαράδων» στις επικουρικές συντάξεις των
νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, καθώς και όσων νέων μέχρι 35 ετών το επιλέξουν. Όπως είπε , «στο νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, το ΤΕΚΑ, εντάχθηκαν το
πρώτο τρίμηνο του έτους περίπου 15.000
νέοι ασφαλισμένοι και μέχρι το τέλους του
έτους θα έχουν ενταχθεί περίπου 50 με 60
χιλιάδες.
Από το τέλος του καλοκαιριού, οι νέοι ασφαλισμένοι θα είναι πλέον σε θέση να βλέπουν
το πώς εξελίσσεται η κατάσταση με τις αποταμιεύσεις τους, τι γίνεται με τον ατομικό
τους κουμπαρά.
Μιλώντας για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ένα από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον είναι ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης που διαδραματίζει
κρίσιμο ρόλο στη στήριξη του εισοδήματος
των συνταξιούχων και στη χρηματοδότηση
επενδύσεων προς όφελος της ελληνικής
οικονομίας. Και παρά το γεγονός ότι στην
ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα η Ελλάδα
είναι σήμερα ουραγός στην Ευρώπη, τα
τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη κινητικότητα γύρω από τα Ταμεία Επαγγελματικής
Ασφάλισης. Γι’ αυτό επεξεργαζόμαστε ήδη
σχέδιο για την ενοποίηση και την ενίσχυση των φορέων εποπτείας και τη δυνατότητα ίδρυσης πολύ-εργοδοτικών Ταμείων
Επαγγελματικής Ασφάλισης, προκειμένου
να προωθηθεί η ανάπτυξη του θεσμού της
Επαγγελματικής Ασφάλισης. Επιδιώκουμε
μετά από διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους να οδηγηθούμε σε ένα σύστημα που
θα δίνει κίνητρα για αποταμίευση, με δικαιοσύνη μεταξύ των πυλώνων που απαρτίζουν
το ασφαλιστικό σύστημα».
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «Στο Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων προωθούμε
πολιτικές που μας οδηγούν προς ένα οικονομικά βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. Προχωρούμε με
σταθερά βήματα και με βάση τις βέλτιστες
ευρωπαϊκές πρακτικές, έχοντας ως στόχο
αφενός τη διαχείριση των προκλήσεων του
σήμερα, αφετέρου τη μέριμνα τόσο για τους
σημερινούς ασφαλισμένους και συνταξιούχους, όσο και για τους μελλοντικούς».

έμπαινε σε μια φάση μη όξυνσης και στο
Αιγαίο και στη ρητορική, δεν επαληθεύτηκε
αυτή η προσδοκία.
«Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο,
θα υπερασπιστούμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο και θα προβάλλουμε προς τη

διεθνή σκηνή και προς τους Ευρωπαίους εταίρους, φίλους και συμμάχους μας
την τουρκική παραβατικότητα για να καταλάβουν ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα,
η οποία δέχεται και υφίσταται απειλή»,
κατέληξε.
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Minister Fraser celebrates
Citizenship Week
The Honourable Sean Fraser, Minister of
Immigration, Refugees and Citizenship,
today issued the following statement to
mark the start of Citizenship Week, which
runs from May 23 to 29, 2022:
“Today, I join Canadians from coast to
coast to coast to mark the beginning
of Citizenship Week. This week is a
chance to celebrate what it means to be
Canadian—from the rights we enjoy, to the
responsibilities we share, to the diversity
that makes us a strong and proud nation.
“This year, we marked the 75th anniversary
of the first Canadian Citizenship Act. The
passage of the Act, which was later replaced
with the Citizenship Act in 1977, was a
monumental moment in Canadian history
that shaped the identity we share today. In
the days that followed, Canada held its firstever citizenship ceremony, establishing a
formalized rite of passage that millions of
new Canadians have taken part in since.
“Canada is known around the world as a
country that respects and celebrates our
differences. As we have grown, we have
amended our Citizenship Act so that it
reflects our values and promotes an inclusive
society. Most recently, these amendments
include broadening the interpretation of
“citizenship by descent” to be more inclusive
for families. They also include establishing a
new Oath of Citizenship that recognizes the
inherent and treaty rights of First Nations,

The City of Toronto is on track to help
create 919 new affordable homes
through the 2021 call for applications
to the City’s Open Door affordable
housing program.

Inuit and Métis peoples, and the obligation
that all citizens have to uphold the treaties
between the Crown and Indigenous nations.
We are committed to ensuring that the tragic
parts of our history are not forgotten, as we
continue on the path of reconciliation.
“Canadian citizenship holds so much
significance and meaning. For some, it
represents the achievement of a dream
and the promise of a new life. For others,
it is an innate and unbreakable bond to the
beautiful country we call home.
“For all of us, citizenship remains a
commitment not only to Canada, but to our
fellow Canadians. Whether volunteering
for a community project, helping out a
neighbour in need or welcoming newcomers
to our country, I encourage all Canadians
to look for ways to take part in building a
strong, inclusive and prosperous Canada—
this week and every week.”

Carpenters’ union representing
15,000 striking Ontario workers
reaches tentative agreement
The carpenters’ union representing
15,000 striking Ontario workers says
it has reached a tentative agreement
with various employer bargaining
agencies.
Since May 9, 15,000 members of the
Carpenters District Council of Ontario
(CDCO), United Brotherhood of
Carpenters and Joiners of America,
have been on strike after voting down
a prior tentative agreement.
The affected members work in the industrial,
commercial and institutional sector of the
construction industry.

City of Toronto Open Door affordable
housing program helps create
919 new affordable homes

The union has said it wants to see an
increase in wages for its workers amid high
inflation and the rising cost of living.
Ratification votes for the latest tentative

The report on the results of the
application call was made public this
morning and goes to the Planning
and Housing Committee on Tuesday,
May 31. Staff are recommending
17 affordable housing projects,
representing a total of 919 affordable
rental homes, for approval by City
Council at the June 15 and 16 Council
meeting. Thirteen of the 17 affordable
housing development projects are proposed
by non-profit housing organizations, and of
these, two are Indigenous-led and three will
create new supportive housing.
The Open Door program is designed
to accelerate the creation of affordable
housing by providing financial incentives and
contributions from the City, including capital
funding, exemptions from fees and property
tax and fast-tracking of planning approvals.
The total value of the recommended Open
Door program incentives and capital funding
resulting from the 2021 call is more than
$75 million. Approximately 29 per cent
of the capital funding will be dedicated
to supporting two Indigenous projects,
exceeding the City’s commitment to
Indigenous Peoples. Terms of the program
require the homes to be affordable for a
minimum period of 40 years, and in many
cases the recommended projects will deliver
perpetually-affordable rental homes.
The report also recommends City incentives
for 25 additional affordable rental homes
to be created at 155-65 Elm Ridge Dr.
by Reena, a non-profit organization that
provides housing with a range of supports
for people with disabilities.
Additionally, the report recommends that
agreement will take place throughout
Ontario on Friday. Results are expected by
Friday afternoon.
“A condition for this to be ratified provincewide requires what is known as a ‘double
majority’ which is a majority of locals (of 14),

$3,600,000 in Section 37 funds for SpadinaFort York be committed to the affordable
housing component of the redevelopment
of the Palace Arms Hotel at 938-950 King
St. W.
The City held the first annual Open Door
Call for Applications in 2017, and subject
to adoption of the report, a total of 3,312
affordable rental homes will have been
approved through the annual calls. The
Open Door program also supports other
City housing initiatives such as Housing
Now, and with the approval of this report, the
City will have provided Open Door support
to more than 21,700 affordable homes since
the program was launched in 2016.
The HousingTO 2020-2030 Action Plan
sets targets for the approval of 40,000
new affordable rental homes and 4,000
new affordable ownership homes by 2030.
The homes supported through the Open
Door program will help lower-income
households, including racialized groups,
seniors, and essential workers, who have
been disproportionately impacted by the
ongoing COVID-19 pandemic, access
safe, secure, affordable housing. These
new developments will also help create
more inclusive, mixed-income communities
in neighbourhoods across the city, as
envisioned in the Action Plan. More
information about the plan is available on
the City’s HousingTO webpage.
and a majority of members voting must vote
acceptance,” the union said.
CDCO president Mike Yorke said the latest
agreement “reflects the current economic
affordability crisis” and is confident members
will vote to ratify.
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Toronto Public Health investigates
first suspected case of monkeypox
Toronto Public Health (TPH) is
currently investigating its first
suspected case of monkeypox in an
adult male resident in their 40s with
recent contact with an individual who
travelled to Montreal. The individual
is currently stable and recovering in
the hospital.
While the risk to the general public
from this infection is very low,
members of the public may have
been exposed to monkeypox in the
following settings:
•
An event at the Axis Club (hosted
by Prism), located at 722 College St. on May
14
•
Woody’s bar, located at 467 Church
St. on May 13 and on May 14
Monkeypox is a rare disease caused by a
virus that is normally found endemic in central
and western Africa. It was first identified in
monkeys, but its origins remain unknown.
Symptoms include fever, headache, muscle
aches, swollen lymph nodes and a rash that
often begins on the face and spreads to
other parts of the body. Most people recover
on their own without treatment.
In general, monkeypox does not spread
easily between people. When it does,
it spreads through contact with body
fluids such as fluids from the monkeypox
sores, contaminated clothing or bedding,
or through respiratory droplets following
prolonged face-to-face contact. It can also
be spread through bites or scratches from

infected animals. Anyone, regardless of
sexual orientation, can spread monkeypox
through contact with body fluids, monkeypox
sores, or by sharing contaminated items.
Common household disinfectants can kill
the monkeypox virus.
As of May 20, a number of countries
have documented clusters of cases of the
monkeypox virus infection, including the
United States and Canada. To date, Quebec
has reported two lab-confirmed cases and
18 suspect cases. Some jurisdictions are
reporting clustering of cases amongst men
who report having sex with men.
Close contacts of people suspected or
confirmed to have a monkeypox infection are
advised to self-monitor for symptoms for 21
days after their last exposure. If symptoms
develop, they should self-isolate, seek care
and get tested.
Further information about monkeypox can
be found on the Public Health Agency of
Canada website or by calling 311.

One year later: Canada mourns loss
of 215 children at Kamloops
A day of commemoration and condolences
by the Queen of England’s representative in
Canada marked one year since the remains
of 215 missing children were revealed at
the Kamloops Indian Residential School in
British Columbia.
It was May 23, 2021, when the Tk'emlups
Te Secwepemc First Nation announced that
the remains had been found in unmarked
graves around the school.
On Monday, Governor General of Canada
Mary Simon, Dene, who is the symbolic
head of Canada and serves as the Queen’s
representative, spoke to the school survivors
and families gathered for a memorial
ceremony.
“You knew what happened here,” said
Simon, the first Indigenous woman to serve
as governor general. “The atrocities, the
deaths, the loss and the silence. So many
children gone. So much possibility gone.”
Simon said the story has always been
known to the survivors and their families.
“It has been called a discovery – the
discovery of unmarked graves of children
cruelly ripped away from this life too soon,”
she said. “But it isn't a discovery so much
as a confirmation of your experiences and
knowledge passed down from generation
to generation. And now everyone knows. It
shouldn't have taken that long. But finally,
people know.”
The Kamloops school was part of Canada’s
Indian residential school system that had
its roots in the missionary schools of the
1600s, long before Canada came into
existence in 1867. In 1894, all First Nations

children over the age of 7 were required by
law to attend, creating an official partnership
between the government and the churches
who ran the schools. It was cultural and
spiritual genocide, and as the evidencea
year agorevealed, sometimes murderous in
its neglect and intent.
In the year since Tk'emlups Te Secwepemc’s
revelation evidence of thousands more
unmarked graves have been revealed in less
than a dozen of the residential schools that
have begun their own deeper investigation
into stories long told and held. There are 130
federal residential schools recognized by
the government but hundreds of other trade,
farm and day schools were weaved into the
same the inescapable web.
In the Secwepemc, the children are called
Le Estcwicwe̓ y̓ — The Missing.
“I consider this a sacred responsibility as
governor general, as an honorary witness
of the Truth and Reconciliation Commission,
and as a mother and a grandmother and a
great-grandmother,” Simon said. “This is a

Trudeau signals new gun-control
changes coming; here's what
the Liberals have promised
In the wake of a horrific mass shooting
at an elementary school in Texas, Prime
Minister Justin Trudeau has signalled that
the Canadian government will be moving
ahead on new gun-control measures "in the
coming weeks."
In previous Parliaments, the Liberals have
made changes to Canada's gun laws,
including strengthening background check
requirements and banning more than 1,500
models and variants of "assault-style"
firearms. And, while some elements of their
plans have still yet to come to fruition—
including their proposed mandatory gun
buyback program—in the 2021 federal
election, Trudeau promised to go further.
As part of his mandate, and stemming
from Liberal campaign promises, Public
Safety Minister Marco Mendicino has been
tasked with moving forward on a series of
gun-control measures, including the recent
announcement of regulations around
firearm licence verifications and business
record keeping.
As for what's outstanding, and could soon
be coming from the federal government, the
Liberals have promised to:
Follow through on requiring owners of
banned firearms sell them back to the
government to be destroyed or "rendered
inoperable";
Move to ban the sale or transfer of highcapacity magazines that can hold more than
the legal number of bullets;
Require long-gun magazines be
permanently altered "so that they can never
hold more than five rounds”;
Provide funding to provinces and territories
who move ahead with banning handguns in
their municipalities;
Increase the maximum penalties for firearm
trafficking and smuggling; and
Table "red flag laws" that would allow
firearms to be immediately removed if the
owner is deemed a threat to themselves or
others.
Speaking about the U.S. shooting, the public
safety minister said it is a reminder that "we
still have a lot of work to do" in Canada.

"It's not just about writing responsible and
common-sense laws. It's not just about
investing more in law enforcement… It's
about stopping crime from occurring in the
first place, isn't it?" Mendicino said on May
25.
Justice Minister David Lametti also has some
overlapping responsibility when it comes to
tabling the "red flag law" legislation.
In an interview on CTV News Channel's
Power Play on May 25, he pledged "concrete
measures" were in the works that he and
other ministers have been involved in.
Though, he declined to offer specifics about
what exactly the government is planning to
do in the short term.
"But I can say that there are options out
there working with municipalities in terms
of restrictions under the Firearms Act, that
we might work with municipalities to enforce.
There's obviously Criminal Code provisions,”
Lametti said. I'm not going to promise any of
that, I'm just going to say that these are the
kinds of discussions that have been had."
With just a few weeks left in the House of
Commons' spring sitting before MPs take a
summer hiatus from debating and passing
legislation, and other priority bills already
moving through Parliament, should a new
gun-control bill be presented in as Trudeau
has said "the coming weeks," it's unlikely it
would pass before the fall.
Between factoring in the time opposition
parties would want to study any proposed
new legislation, and the time that may
be needed to implement any regulations
stemming from potential new laws, it could
be some time before further updates to
Canada's firearm laws are in effect.

responsibility all Canadians share. We all
need to listen; we all need to understand. It
is important that we teach the real history in
our schools – the good and the bad.
“By incorporating this truth into our
curriculum, we make sure the next
generation grows up dedicated to building
and restoring relationships, to reconciliation,
to seeing things differently, and to valuing
Indigenous knowledge and stories.”
Chief Roseanne Casimir of the Tk'emlups Te
Secwepemc nation called for reconciliation
and reparations, and held out hope that
Pope Francis would visit the community this
summer when he travels to Canada.
“My hope is for reconciliation,” Casmir said.
“And I'm going to hold on to that hope.
And that reparations are mandated from
the highest levels and that leadership, and
everyone participates in that journey. I do
share my disappointment. I am disappointed
that the Pope is not coming here. I really
am. I advocated very hard. But what I am
not disappointed in is that he is coming to
Canada, he is going to be on Canadian soil.

He is going to be meeting with so many of our
Indigenous peoples in his travels throughout
the nation.”
Pope Francis will be making a pastoral visit
to Canada July 24-29 and will be meeting
with a number of Indigenous delegations
at that time. The Pope will be making three
stops – in Quebec City, Quebec; Edmonton,
Alberta; and Iqaluit, Nunuvut – but he is not
scheduled to visit British Columbia.
Simon commended the community for
taking on such a difficult and important task
and offered condolences on behalf of all
Canadians.
“You never gave up,” she said. “You continue
to tell your stories, continue to tell these
children's stories. Together, you confront
this painful past. Together, you will make
sure these children are brought home. And
together we will continue building a better
future for indigenous peoples.
“On behalf of all Canadians, I offer my
sincerest condolences,” she said. “We
mourn with you. We stand with you. We
believe you.”
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Διάβημα ΠτΒ για Αμμόχωστο, ζητά
αντίδραση και άσκηση επιρροής
Τι αναφέρει σχετική ανακοίνωση
Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου
απέστειλε την Πέμπτη νέα επιστολή-διάβημα για το θέμα της Αμμοχώστου, σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής της, τον
περασμένο Ιούλιο, στους Προέδρους των
Κοινοβουλίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους Προέδρους των
Κοινοβουλίων των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
και τους Προέδρους διεθνών και περιφερειακών κοινοβουλευτικών οργανισμών, με
αφορμή τις νέες τουρκικές προκλήσεις.
'Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Βουλής, στην επιστολή της, η κ. Δημητρίου τονίζει ότι οι παράνομες τουρκικές επιδιώξεις
για αλλαγή του status quo της πόλης της
Αμμοχώστου αποτελούν κατάφωρη παραβίαση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών,
ειδικότερα των Ψηφισμάτων 550 (1984) και
789 (1992).
Καταγγέλλει τις μονομερείς ενέργειες της
Τουρκίας και της υποτελούς σε αυτήν παράνομης οντότητας στα υπό τουρκική κατοχή
εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την
απαράδεκτη αξίωση της τουρκικής πλευράς
για λύση «δύο κρατών», την οποία απορρίπτει ρητά η διεθνής κοινότητα.
Οι παράνομες αυτές ενέργειες, τονίζει η
Πρόεδρος της Βουλής, υπονομεύουν τις

προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων προς επίτευξη μιας δίκαιης
και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής
ομοσπονδίας.
Η κ. Δημητρίου σημειώνει ότι η επιστροφή
της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοίκους
της υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών,
ως η σχετική πρόταση Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης του Προέδρου της Δημοκρατίας, τα οποία σκοπούν στη δημιουργία
κατάλληλων συνθηκών για την επανέναρξη
ουσιαστικών συνομιλιών, θα αποτελούσε
μια ένδειξη ότι η Τουρκία έχει τη βούληση να
συνεργαστεί, με καλή πίστη, προς επίλυση
του κυπριακού προβλήματος.
Η Πρόεδρος της Βουλής απευθύνει επείγουσα έκκληση προς τους ομολόγους της
να καταδικάσουν και να αντιδράσουν έντονα στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην
Κύπρο από την Τουρκία, όπως ορθά κινητοποιήθηκε η διεθνής κοινότητα σε ανάλογες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στην
Ουκρανία.
Τους καλεί επίσης να ασκήσουν την επιρροή τους, ώστε η Τουρκία να εγκαταλείψει
την προκλητική της συμπεριφορά εις βάρος
της Κύπρου και να ανακαλέσει τις παράνομες ενέργειές της στην Αμμόχωστο.

Θα κάνει ό,τι μπορεί για λύση του
Κυπριακού, λέει ο Μενέντεζ Τζούνιορ
«Στόχος μου είναι να υπάρξει οριστική
λύση στο κυπριακό ζήτημα. Ένα ζήτημα
που απασχολεί και τις Ηνωμένες Πολιτείες
και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου
για να λυθεί οριστικά», δήλωσε μιλώντας
στο ΚΥΠΕ ο Ρόμπερτ Μενέντεζ Τζούνιορ,
υποψήφιος Ομοσπονδιακός βουλευτής στο
Νιου Τζέρσεϊ και γιος του επικεφαλής της
Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ.
Ο κ. Μενέντεζ, ο οποίος βρέθηκε στη Ν.
Υόρκη για συναντήσεις με ομογενειακές
οργανώσεις, δήλωσε ακόμη στο ΚΥΠΕ πως
η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό
Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τα μέλη του
Κογκρέσου ήταν επιτυχημένη και εποικοδομητική. “Αυτή είναι η αρχή μιας εποικοδομητικής συνεργασίας και στενής σχέσης της
Ελλάδας με τις ΗΠΑ”, είπε.
Ο Ρόμπερτ Μενέντεζ Τζούνιορ επισκέφθηκε τη Νέα Υόρκη και είχε συναντήσεις
με ομογενείς μετά από πρωτοβουλία των
κυπριακών οργανώσεων στο πλαίσιο της
προεκλογικής του καμπάνιας.
Κατά την ομιλία του και αναφερόμενος στην
Κύπρο και το Κυπριακό υπογράμμισε πως

θα συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε ο πατέρας του στο Κογκρέσο. “Μέχρι να δούμε την
Κύπρο ενωμένη η δουλειά δεν τελειώνει. Ο
πατέρας μου έχει κάνει εξαιρετική δουλειά
όμως η μάχη συνεχίζεται για να διασφαλίσουμε ότι η Κύπρος θα επανενωθεί και θα
είναι ελεύθερη”, είπε.
Ο Μενέντεζ, κατά την ομιλία τους προς τους
ομογενείς εξιστόρησε και το πώς η οικογένεια Μενέντεζ ήρθε κοντά στον ελληνισμό.
“Η μητέρα μου ήταν ο συνδετικός κρίκος
με την οικογένεια του Τάσου Ζαμπά. Όταν
ήρθαν στην Αμερική από την Κύπρο, συναντήθηκαν μαζί της σε δημόσιο σχολείο του
Γιούνιον Σίτι και έτσι ξεκίνησε αυτή η σχέση
και η αγάπη μας για την Κύπρο. Χάρη στην
μητέρα μου και είναι και δικό της κομμάτι
αυτή η σχέση, όχι μόνο του πατέρα μου”
τόνισε.
Ο πρόεδρος της ΠΣΕΚΑ, Φίλιπ Κρίστοφερ,
απευθυνόμενος στον Μενέντεζ, υπογράμμισε πως χάρη στο φιλότιμο, “σεβόμαστε
τους ανθρώπους που μας βοηθάνε και
δεν ξεχνάμε. Ειδικά, όσα έχει προσφέρει
ο Ρόμπερτ Μενέντεζ στην Ελλάδα και την
Κύπρο”.

ΥΠΕΞ σε Στιούαρτ: Να αναστραφούν
οι τουρκικές ενέργειες στο Βαρώσι
Την ανάγκη εφαρμογής των ψηφισμάτων
των Ηνωμένων Εθνών για την Αμμόχωστο
και αναστροφής των τουρκικών ενεργειών
στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου,
τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης

Κασουλίδης, σε συνάντηση μισής περίπου
ώρας, που είχε το πρωί, στο Υπουργείο
Εξωτερικών, με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο
του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο και επικεφαλής
της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων

Κομισιόν: Οι νέες ενέργειες
στο Βαρώσι είναι βήματα προς
τη λάθος κατεύθυνση
Η Τουρκία και η τ/κ πλευρά γνωρίζουν καλά
τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων, δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν στο
ΚΥΠΕ, σχολιάζοντας το περαιτέρω άνοιγμα παραλίας στην περίκλειστη περιοχή
των Βαρωσίων ως βήμα προς την λάθος
κατεύθυνση.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της μεσημβρινής ενημέρωσης του Τύπου στις Βρυξέλλες, ο εκπρόσωπος της
Κομισιόν Στέφαν Ντε Κέιρσμακερ σημείωσε
πως η Κομισιόν έχει υπόψη της τις συγκεκριμένες ενέργειες και πως παρακολουθεί
με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις.
«Η τουρκική κυβέρνηση και η ηγεσία της
τουρκοκυπριακής κοινότητας έχουν πλήρη επίγνωση της θέσης της ΕΕ για τα Βαρώσια», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος
της Κομισιόν αρμόδιος για ζητήματα περιφερειακής πολιτικής και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων.
«Συνεχίζουμε να καθοδηγούμαστε από
τα σχετικά με τα Βαρώσια ψηφίσματα των
Ηνωμένων Εθνών, τα οποία θεωρούν
απαράδεκτη κάθε προσπάθεια κατοίκησης οποιουδήποτε μέρους της πόλης από
άτομα άλλα από τους κατοίκους της, και
ζητούμε την μεταφορά της διαχείρισης της

περιοχής στα Ηνωμένα Έθνη», πρόσθεσε.
Όπως τόνισε, «κανένα βήμα δεν πρέπει να
γίνεται σε σχέση με τα Βαρώσια που να μην
συνάδει με τα ψηφίσματα αυτά», υπογραμμίζοντας ότι «το άνοιγμα και νέων τμημάτων
της παραλίας ή η προετοιμασία της για την
καλοκαιρινή περίοδο όπως μεταδόθηκε
πρόσφατα από τα ΜΜΕ αποτελούν ακόμα
ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση».
«Η ΕΕ τονίζει για ακόμα μια φορά την ανάγκη να αποφευχθούν μονομερείς ενέργειες
που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, καθώς και να αποφευχθούν νέες προκλήσεις
οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν τις
εντάσεις στο νησί και να υποσκάψουν τις
συνεχιζόμενες προσπάθειες να εξευρεθεί
κοινό έδαφος μεταξύ των μερών προς μια
διαρκή διευθέτηση του Κυπριακού που να
συνάδει με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου
Ασφαλείας των ΗΕ», σημείωσε.
Κληθείς να διευκρινίσει ποιες ενέργειες
μπορεί να αναλάβει η ΕΕ σε σχέση με αυτό
το θέμα και γενικότερα τις τουρκικές παρεμβάσεις στα εσωτερικά ζητήματα της τ/κ
κοινότητας, ο εκπρόσωπος ανέφερε πως
δεν μπορεί να προσθέσει κάτι περισσότερο
πέρα από την επαναδιατύπωση της θέσης
πως ενέργειες που υποσκάπτουν τα ψηφίσματα του ΣΑ του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες.

Κοινή παρέμβαση Κυπρίων
ευρωβουλευτών για το Βαρώσι
Σε κατεπείγουσα κοινή γραπτή παρέμβασή
τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
τις νέες παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στο Βαρώσι, προέβησαν οι έξι Κύπριοι
Ευρωβουλευτές. Οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές ενημέρωσαν την Επιτροπή για τις νέες
προκλητικές παρανομίες της Τουρκίας στο
παραλιακό μέτωπο στο Βαρώσι και καλούν την Επιτροπή να λάβει ανάλογα μέτρα
όπως σε άλλες περιπτώσεις παραβίασης
του Διεθνούς Δικαίου, ώστε η Τουρκία να
συμμορφωθεί με το Διεθνές Δίκαιο και τα
ψηφίσματα του ΟΗΕ.
Συγκεκριμένα, στην επερώτησή τους οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές αναφέρουν:
«Περιφρονώντας για ακόμα μια φορά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας και γενικότερα το Διεθνές Δίκαιο, και
επιχειρώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα, η Τουρκία και το παράνομο καθεστώς
της στο υπό κατοχήν έδαφος της Κύπρου,
συνεχίζουν τις εργασίες στην περιοχή της
Αμμοχώστου, προχωρώντας σε μια ακόμα
Εθνών (ΟΝΦΙΚΥΠ), Κόλιν Στιούαρτ.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου
Εξωτερικών, Δημήτρης Δημητρίου, δήλωσε
στο ΚΥΠΕ πως ο κ. Κασουλίδης συναντήθηκε με τον κ. Στιούαρτ για να εκφράσει τη
δυσαρέσκεια και τη δυσφορία της Λευκωσίας για τις νέες ενέργειες των κατοχικών αρχών στο παραλιακό μέτωπο στην κλειστή
περιοχή των Βαρωσίων.
«Πρόκειται για ενέργειες που είναι αντίθετες με το πνεύμα και το γράμμα των

προκλητική ενέργεια, με κατεδάφιση κτηρίων και άνοιγμα με μπουλντόζες ενός νέου
τμήματος του παραλιακού μετώπου στο
Βαρώσι.
Υπενθυμίζεται ότι οι κατοχικές αρχές άνοιξαν τμήμα της περιφραγμένης πόλης της
Αμμοχώστου τον Οκτώβριο του 2020 και
προχώρησαν στη δημιουργία οργανωμένων παραλιών στον Άγιο Μέμνονα και την
Χρυσή Ακτή. Παρά τις αντιδράσεις, στις 15
Νοεμβρίου 2020, ο Τούρκος Πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν είχε επισκεφθεί την παραλία
της Χρυσής Ακτής.
Σε άλλες περιπτώσεις παραβίασης του
Διεθνούς Δικαίου, η ΕΕ ενεργώντας ορθά
προχώρησε σε μέτρα. Εφόσον η Τουρκία
συνεχίζει τις παράνομες και προκλητικές
ενέργειες στην Αμμόχωστο εδώ και τρία
χρόνια, ερωτάται η Επιτροπή σε ποιες άμεσες και αποτελεσματικές ενέργειες θα προβεί, ώστε η Τουρκία να συμμορφωθεί με τα
σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και το Διεθνές
Δίκαιο;»

ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας
του ΟΗΕ, καθώς και με πρόσφατες προεδρικές δηλώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Αμμόχωστο», πρόσθεσε.
Υπογράμμισε, ακόμη, πως τα Ηνωμένα
αποτελούν τον θεματοφύλακα των ψηφισμάτων του Οργανισμού «και ως εκ τούτου
ο κ. Κασουλίδης μετέφερε την ανάγκη εφαρμογής των ψηφισμάτων και αναστροφής
των εν λόγω ενεργειών».
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ΠτΔ: Ενημέρωσε για τις λύσεις
που μπορεί να δώσει η Κύπρος για
ενεργειακή ανεξαρτησία της Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Νίκος Αναστασιάδης συμμετείχε το
απόγευμα σε τηλεδιάσκεψη που
συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ,
ενόψει της Ειδικής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 30ης και 31ης Μαϊου.
Πέραν του Προέδρου Αναστασιάδη, στη συνάντηση συμμετείχαν,
επίσης, η Πρωθυπουργός της Σουηδίας κα Μαγκνταλένα Άντερσον, ο
Καγκελάριος της Αυστρίας κ. Καρλ
Νεχάμερ και ο Πρωθυπουργός της Κροατίας κ. Αντρέι Πλένκοβιτς.  Στο επίκεντρο των
διαβουλεύσεων βρέθηκε η κατάσταση στην
Ουκρανία, υπό το φως της κλιμάκωσης του
πολέμου στη χώρα, καθώς επίσης και οι
χρηματοδοτικές ανάγκες που προκύπτουν,
τόσο για αντιμετώπιση της άνευ προηγουμένου ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δημιουργηθεί όσο και σειράς άλλων αναγκών
που έχουν να κάνουν με τη μισθοδοσία του
δημόσιου τομέα, την καθημερινότητα των
πολιτών και γενικότερα την προσπάθεια
έναρξης της ανοικοδόμησης της χώρας μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.  Σε αυτό το
πλαίσιο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη εντατικοποίησης των διπλωματικών προσπαθειών προς
την κατεύθυνση επίτευξης κατάπαυσης
του πυρός και της διασφάλισης συνθηκών
ειρήνης και ασφάλειας στην Ουκρανία και
την ευρύτερη περιοχή.  Παρότι το θέμα του
ακόμη υπό συζήτηση έκτου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας δεν αναμένεται να
απασχολήσει τη Σύνοδο Κορυφής της ερχόμενης εβδομάδας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επανέλαβε τη σημασία διατήρησης
της ενότητας της ΕΕ και της αποφασιστικής
και απαρέγκλιτης στήριξης όλων των ενδεδειγμένων μέτρων που θα μπορούσαν να
ασκήσουν πίεση και να συνδράμουν στον
τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, υπογράμμισε εκ νέου την ανάγκη όπως οι διάφορες προτάσεις για κυρώσεις είναι καλά
σχεδιασμένες και στοχευμένες, με στόχο
να έχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και
όχι να προκαλούν μεγαλύτερο οικονομικό
αντίκτυπο στα κράτη μέλη της ΕΕ παρά
στην ίδια τη Ρωσία.  Σε σχέση με την Ενέργεια - και δεδομένου ότι η συζήτηση των
ηγετών της άλλης εβδομάδας θα διεξαχθεί
στη βάση του σχεδίου REPowerEU που έχει
υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους
ομολόγους του για τις λύσεις που μπορεί να

MΕΡΑ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
Μεθαύριο Κυριακή και πάλι η επέτειος της πτώσης της Πόλης. Η
569η επέτειος. Και όμως στη μνήμη του Έθνους είναι σαν να έγινε
χθeς. Ο Ελληνισμός το κρατάει στη σκέψη του άθικτο πάντα, με
όλη την αλήθεια,με όλους τους θρύλους και με όλους τους καημούς
και τα όνειρά του.
Η φυλή μας γνώρισε πολλές και δόξες και δοκιμασίες. Σεισμούς
που την συγκλόνiσαν και πετάγματα τολμηρά και μεγαλεπίβολα.
Κανένα ,όμως, δεν κέρδισε τη συνείδηση της Ρωμιοσύνης τόσο
ολοκληρωτικά όσο η πτώση του Βυζαντίου. Έγινε ένα με τον εαυτό μας και πάθος αγιάτρευτο. Ζυμώθηκε με την παράδοση, τη συ-

δώσει η Κύπρος στον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργειακή ανεξαρτησία
και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της, μεταξύ άλλων, μέσω ηλεκτρικών
διασυνδέσεων, μεταφοράς φυσικού αερίου,
περιλαμβανομένου και του υγροποιημένου,
και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας.
Πρόσθεσε πως η Κυβέρνηση αντικρίζει θετικά και άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην
επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης μέσω
της μεγαλύτερης διείσδυσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.  Σχετικά με τον τομέα της
άμυνας, την τηλεδιάσκεψη απασχόλησαν η
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και οι δυνατότητες
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε
ό,τι αφορά τον τομέα των αμυντικών επενδύσεων και την προμήθεια εξοπλιστικών
συστημάτων.  Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανάλαβε τη στήριξη της Κύπρου σε
βήματα που θα ενισχύσουν τη στρατηγική
αυτονομία της ΕΕ στον τομέα της Άμυνας
και Ασφάλειας, καθώς και την ικανότητά της
να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη διαχείρισης κρίσεων, είτε
αυτόνομα είτε σε συνεργασία με συμμάχους
και εταίρους της.  Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας, τόσο
στην ΕΕ όσο και ανά το παγκόσμιο, υπό το
φως του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.  Κατά τη διάρκεια της Παρέμβασής
του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε στη σημασία δράσεων για ενίσχυση
της επισιτιστικής ασφάλειας, όπως και για
τη στήριξη του γεωργικού τομέα, αλλά και
των καταναλωτών στην ΕΕ. Περαιτέρω, εξέφρασε την ανησυχία του για τα προβλήματα που δύναται να προκύψουν, όχι μόνον
στην Αφρική, αλλά και σε χώρες της Μέσης
Ανατολής, τα οποία αν δεν προσεχθούν
δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν συνθήκες που να ευνοούν αποσταθεροποιητικές
τάσεις.

Τις νέες προκλήσεις στα Βαρώσια θα
θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο ΠτΔ
Τις νέες προκλήσεις των Τούρκων στην
περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου θα
θέσει ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων
του, κατά το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 και 31
Μαΐου, στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του
ΚΥΠΕ, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Μάριος Πελεκάνος, είπε πως, κατά τη διάρκεια
των συζητήσεων ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα αναφερθεί στο γεγονός ότι η Τουρκία
προβαίνει εκ νέου σε μονομερείς ενέργειες,

Η στήλη του Μέτοικου

μεταξύ άλλων, στα Βαρώσια, προεκτείνοντας το παραλιακό μέτωπο εντός της περίκλειστης πόλης.
Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα αναφερθεί γενικότερα στις τουρκικές προκλήσεις το τελευταίο διάστημα και θα ζητήσει
από τους ομολόγους του, που διαβουλεύονται με την Τουρκία, να υπογραμμίσουν
προς την Άγκυρα τη σημασία του μην επανέλθουν οι εντάσεις που είχε προκαλέσει τα
προηγούμενα χρόνια και να την καλέσουν
να επιδείξει αυτοσυγκράτηση.

νείδηση και τη ζωή μας.
Η εξήγηση δεν είναι δύσκολη. Το 1453 κατέλυσε ένα ελληνικό μεγαλείο. Καταπλήγωσε την
περηφάνεια κι ανέτρεψε το δρόμο του Γένους. Το ανάγκασε να δουλεύει κάτω από το θέλημα
και τις προσταγές ενός δυνάστη αδίστακτου και αλλόθρησκου. Ήταν τρομερό το πλήγμα για
ένα κόσμο που από την αρχή της ύπαρξής του δεν ζούσε παρά για να αγωνίζεται, να οικοδομεί
την αίσθηση της ελευθερίας, να δημιουργεί και να πρωτοπορεί.
Γι αυτό από την πρώτη στιγμή, την ίδια την ώρα τής πτώσης, ξετινάχθηκε μέσα του σαν φωτιά που έκαιγε τα στήθη κι άπλωσε ως τον ουρανό σαν προσευχή προς το Θεό, η πίστη για
ελευθερία.
‘‘ Σώπασε κυρά Δέσποινα και μη πολυδακρύζεις...
Πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά Σου θα είναι.... ‘‘
Γύρω από αυτή τη φωτιά περιμάζεψε το Έθνος τις δυνάμεις του και σφυρηλάτησε τα ιδανικά
του. Πέτυχε με την αξιοσύνη και με τον καιρό να επιβάλει σε όλη την έκταση τής οθωμανικής
αυτοκρατορίας την πνευματική, κοινωνική και οικονομική κυριαρχία του. Οι πολιτείες, οι κάμποι, τα λιμάνια, οι θάλασσες, ακόμα και οι επίσημες υπηρεσίες δούλευαν στο ελληνικό δαιμόνιο. Και μετά την επανάσταση του 21 και ύστερα από το 1897, το 12 και 15. Ως την τραγική
ώρα του 22, η Μικρασία στάθηκε λίκνο πολιτισμού και αντηχούσε τον παλμό του ελληνικού
μόχθου και ύφαινε την μαγική εθνική ελπίδα. Το 22 ψαλίδισε τα φτερά. Το ξερίζωμα εκείνο που
συμπλήρωσε το δράμα του 1453 στάθηκε σε ιστορική σημασία τραγικότερο από την πτώση
της Πόλης. Γκρέμισε όνειρα, άφησε ανικανοποίητη μια νοσταλγία. Άφησε ένα κενό.
Όμως τα γεγονότα που αναπολούμε σήμερα, δεν πρέπει να μας προκαλούν επ’ άπειρον τον
καημό και τον θρήνο. Αν σκύψουμε πάνω από την Ιστορία μας από τότε μέχρι σήμερα, τα
μάτια θα θαμπώσουν από αστραπές ηθικού μεγαλείου και η καρδιά θα αναγαλιάσει από το
έπος της αντοχής και της δημιουργικής επιμονής του Γένους. Το ότι είμασταν και εξακολουθούμε να είμαστε Έλληνες καμιά άλλη εποχή δεν το εμφανίζει πιο πειστικά και καθαρά. Πάντα
ζωντανοί, πάντα έτοιμοι για τα ωραία και τα μεγάλα.
Τον τελευταίο καιρό,όμως, ένας νέος Σουλτάνος γυροφέρνει τα σύνορά μας, ‘‘ τα τείχη μας‘‘.
Εποφθαλμιά τη στεριά μας, τη θάλασσά μας, τα νησιά μας και τον πλούτο που κρύβει η γη
μας. Αυτή τη φορά πρέπει να ‘‘φάει τα μούτρα του‘‘. Δεν ζητούμε τίποτε και δεν πρόκειται να
δώσουμε ο,τιδήποτε. Κι αυτό με κάθε τρόπο θα πρέπει να τον κάνουμε να το καταλάβει. Δύο
πράγματα είναι, όμως, απαραίτητα. Και λέγονται Ενότητα και Ετοιμότητα.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ. Η μεθαυριανή επέτειος μού θύμισε ένα γεγονός που συνέβη εδώ στο Τορόντο στις 29 Μαϊου τού 1999. Η Τουρκική Ομοσπονδία Καναδοτουρκικών Οργανώσεων,
οργάνωσε Συνέδριο, με θέμα την Κύπρο, σε γνωστό Ξενοδοχείο της πόλης. Θέμα: ‘‘Το Κυπριακό στα πλαίσια των Ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ειρήνη στην Κύπρο, δύο λαοί,δύο κράτη.‘‘
Κύριος ομιλητής Έλληνας πανεπιστημιακός καθηγητής, ο οποίος εκτός του ότι εισηγήθηκε,
μεταξύ άλλων, την διχοτόμηση της Κύπρου, άρχισε την ομιλία του με τα εξής: Σήμερα είναι
η 29η Μαϊου. Είναι μια μέρα υψίστης σημασίας για τα Ελληνοτουρκικά. Στις 29 Μαϊου 1453 ένας νέος Μέγας Αλέξανδρος, ο Οσμανλί Μεχμέτ ο Δεύτερος, ο κατακτητής,
ελευθερώνοντας την Κωνσταντινούπολη από τους Δυτικούς Φράγκους, επανένωσε το
μεσοδιάστημα μεταξύ Δύσης και Ανατολής και την έδωσε πίσω στους κατοίκους της.....
Να μην έχει και κάποιο σύμμαχο ο Ερτογάν;

Η Πρόεδρος της Βουλής δέχθηκε τον
νέο διαπραγματευτή για το Κυπριακό
Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στη διαπραγματευτική διαδικασία και στην ανάγκη
εξεύρεσης τρόπων επανέναρξης της όλης
διαδικασίας
Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου πραγματοποίησε
την Πέμπτη συνάντηση με τον νεοδιορισθέντα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Διαπραγματευτή για το Κυπριακό Μενέλαο
Μενελάου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από τη Βουλή,
κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα
που αφορούν στη διαπραγματευτική διαδικασία και στην ανάγκη εξεύρεσης τρόπων
επανέναρξης της όλης διαδικασίας.
Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Βουλής αναφερόμενη στον ρόλο του κοινοβουλίου στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής
διπλωματίας, τόνισε ότι η Βουλή έχει σημαίνοντα ρόλο να επιτελέσει και προς τούτο

δύναται εφόσον της ζητηθεί, να συμβάλει
εποικοδομητικά.
Συζητήθηκαν επίσης θέματα τρέχουσας
επικαιρότητας, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και τρόποι αντιμετώπισης των συνεπειών, ζητήματα που άπτονται των σχέσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και ζητήματα που αφορούν στη θέση
των μικρών κρατών-μελών στο ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι, ιδιαίτερα σε σχέση με τις υπό συζήτηση θεσμικές τροποποιήσεις.
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Μία σημαντική πρωτοβουλία με σειρά εκδηλώσεων για την Γενοκτονία του Ελληνισμού
της Μ. Ασίας και του Πόντου διοργανώθηκε
στις 21-22 Μαΐου με πρωτοβουλία από την
«Αδελφότητα Ποντίων Τορόντο και της Παμποντιακής Ομοσπονδίας ΗΠΑ-Καναδά. Η
Ελληνική Κοινότητα Τορόντο ανέλαβε υπό
την αιγίδα της με την συμμετοχή και συμπαράσταση πολλών Ελληνικών συλλόγων την
διεξαγωγή όλων των εκδηλώσεων. Η κύρια
διάλεξη έγινε το Σάββατο 21 Μαΐου στην
κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου που η Ελληνική κοινότητα
Τορόντο ευγενώς παραχώρησε
Κύριος ομιλητής ήταν ο Δόκτορας Θεοφάνης Μαλκίδης ο οποίος έφτασε στο Τορόντο
από την Ελλάδα για αυτές τις εκδηλώσεις.
Γύρω από την κατάμεστη αίθουσα ο κ. Μιχάλης Μουρατίδης παρουσίασε από το
αρχείο του, φωτογραφίες, προκαλώντας
μνήμες από τον Πόντο, με χαρακτηριστικότερη όλων την φωτογραφία της Παναγίας
Σουμελά, το Ιερό σύμβολο των απανταχού
Ποντίων.

Ο Θεοφάνης Μαλκίδης γεννήθηκε στην
Αλεξανδρούπολη από προγόνους διασωθέντες της Γενοκτονίας η οποία τελέσθηκε
από την Τουρκία στο χρονικό διάστημα
1908-1924 και των Ολοκαυτωμάτων κατά
τη διάρκεια της Ναζιστικής και Φασιστικής
Κατοχής (1941-1944), όπου η οικογένειά
του είχε θύματα, ορφανά και αγνοούμενους.
Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες, Παιδαγωγικά και Κοινωνιολογία της Ιστορίας και
είναι διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ασχολείται ερευνητικά με το ζήτημα της
ανάδειξης και διεθνοποίησης της Γενοκτονίας, με τα εγκλήματα από τις Ναζιστικές και
Φασιστικές δυνάμεις Κατοχής, με τα θέματα
του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού, της
Θράκης, του Αιγαίου, της Κύπρου, της Μακεδονίας, καθώς και με τις οικονομικές και
κοινωνικές πτυχές της σύγχρονης Ελληνικής παρουσίας στα Βαλκάνια, στον Εύξεινο
Πόντο και την ανατολική Μεσόγειο.
Η διάλεξη ήταν μία απλή και κατατοπιστική
αφήγηση και ο ομιλητή διέθετε και χειριζόταν με ευχέρεια την σωστή απλή Ελληνική
γλώσσα με ένα ίχνος ποντιακής προφοράς.
Θα μπορούσε κανείς να διακρίνει ένα δικαιολογημένα συναισθηματικό τόνο σε κάτι
δραματικές στιγμές της ομιλίας του.
Υπήρχε αυτή η διαλεκτική σύνδεση με τα
ιστορικά γεγονότα και την θέση της Ελλάδας πριν κατά την διάρκεια και μετά το τέλος του Πρώτου Μεγάλου πολέμου.
Έκανε αναφορά ότι με την έναρξη της φάσης
αποσύνθεσης του Οθωμανικού κράτους
στα τέλη του 19ου αιώνα, με τη δημιουργία
του κινήματος των Νεότουρκων το 1908 και
με την εδραίωση του εθνικιστικού κινήματος
του Μουσταφά Κεμάλ, έγινε πράξη ένα από
τα μεγαλύτερα μαζικά εγκλήματα που γνώρισε η ανθρωπότητα: η Γενοκτονία εναντίον
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Η Γενοκτονία των Ελλήνων

και η αναγνώριση του μαζικού εγκλήματος
γράφει ο Πλάτων Ρούτης

των Ελλήνων. Η εξόντωσης των μη μουσουλμανικών πληθυσμών του οθωμανικού
κράτους ήταν ο κεντρικός στόχος, για ένα
κράτος, απαλλαγμένο από τους ιστορικούς
λαούς, τους Έλληνες, τους Αρμένιους και
τους Ασσύριους.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση:
Η πρώτη φάση της Γενοκτονίας εναντίον
των Ελλήνων αρχίζει το 1908 και κρατά μέχρι την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το Ανατολικό ζήτημα, η άνοδος
των Νεότουρκων, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι
και η είσοδος της Γερμανίας ως στρατηγικού εταίρου του Οθωμανικού κράτους, δημιούργησαν τις συνθήκες για την έναρξη
των διωγμών των Ελλήνων.
Η δεύτερη περίοδος ξεκίνησε το 1915, όταν
οι συγκρούσεις του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου αναβάθμισαν την πολιτική της Γενοκτονίας. Το σχέδιο εξόντωσης υλοποιείται με τη
συμμετοχή του στρατού και παραστρατιωτικών ομάδων και στοχεύει στη δολοφονία
ή την εκτόπιση των ανδρών σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης και στην εξόντωση των γυναικών, των παιδιών και των ηλικιωμένων.
Η περίοδος 1919-1923 αποτελεί την τρίτη,
τελευταία και πιο έντονη φάση της γενοκτονίας με την εδραίωση του Μουσταφά
Κεμάλ («Ατατούρκ») στο οθωμανικό εσωτερικό. Από το 1919 και μέχρι τον Αύγουστο
του 1923 ο Κεμάλ, προχώρησε στη τελευταία φάση εξόντωσης των Ελλήνων.
Ένα εκατομμύριο Ελληνίδες και
Έλληνες:
Πάνω από ένα εκατομμύριο Ελληνίδες και
Έλληνες από ένα πληθυσμό πάνω από
τρία εκατομμύρια δολοφονήθηκαν, εξόντωση η οποία αποτελεί γενοκτονία, στον τύπο
της σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης
του ΟΗΕ για την πρόληψη και την καταστολή της γενοκτονίας, παράγραφοι α, β, γ, δ
και ε) και στην ουσία της έννοιας της Γενοκτονίας. Όρος ο οποίος εισήχθη στο διεθνές
δίκαιο από τον Ραφαήλ Λέμκιν στηρίζοντας
την επιχειρηματολογία του στις μαζικές
σφαγές Ελλήνων και Αρμενίων στις αρχές
του 20ου αιώνα.
Στη συνέχεια, η τραγωδία, ενός σημαντικού και ιδιαίτερης αξίας μέρους του ελληνικού λαού, συνδυάστηκε και με την προσφυγιά πάνω από ενάμιση εκατομμύριο
ανθρώπων στην Ελλάδα, αλλά και στην
πρώην Σοβιετική Ένωση, στη Συρία, στο
Ιράν, στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία, στην Κύπρο, σε όλον τον κόσμο, ενώ άγνωστος
αριθμός Ελλήνων παρέμεινε στην Τουρκία ως ελληνόφωνοι- μουσουλμάνοι ή/και
κρυπτοχριστιανοί.
Οι πρόσφυγες στον Ελλαδικό χώρο, παρά

proutis0107@rogers.com
την αγωνία τους για την επιβίωση, προσπάθησαν να συγκρατήσουν τις μνήμες
μέσα από τις συλλογικές οργανώσεις
τους, τα σωματεία και τους συλλόγους
τους.
Το χρέος και το καθήκον
Η νέα δυναμική της δεκαετίας του 1980
και του 1990 που συνδυάστηκε με την
επιστροφή της ιστορίας στο προσκήνιο,
με το αίτημα για την μνήμη, την αναγνώριση της Γενοκτονίας, με τις νέες διεκδικήσεις των σωματείων, των συλλόγων και
των ομοσπονδιών, δημιούργησε νέα δεδομένα. Οι παλιοί πρόσφυγες συνάντησαν
τις νέες γενιές, οι οποίες αναζήτησαν μία
νέα σχέση με την ιστορία και την παράδοση,
περνώντας σε νέες οδούς αναζήτησης της
ταυτότητας. Και εν μέρει το έχουν πετύχει
αν αναλογιστούμε το πρόσφατο παρελθόν
της λήθης και το συγκρίνουμε με το παρόν
της ενεργοποίησης και του μέλλοντος της
δημιουργικής και της παραγωγικής μνήμης
και ειδικότερα με τη διεθνή ανάδειξη του
ζητήματος.
Μέχρι σήμερα η Γενοκτονία των Ελλήνων,
εκτός της Βουλής των Ελλήνων, έχει αναγνωριστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα κοινοβούλια της Σουηδίας, της Αρμενίας, της
Ολλανδίας και της Αυστρίας, τα ομοσπονδιακά κοινοβούλια της Νέας Νότιας Ουαλίας
και της Νότιας Αυστραλίας, από πολιτείες
και δήμους των ΗΠΑ και του Καναδά.
Την υπόθεση έχει απασχολήσει το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ,
καθώς και τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, την
Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ σχετικές
αναφορές υπάρχουν στα ψηφίσματα αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Αρμενίων
από τη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.
Το Δεκέμβριο του 2007, η Διεθνής Ένωση
Μελετητών των Γενοκτονιών (Internationall
Association of Genocide Scholars) αναγνώρισε με ψήφισμά της, τη Γενοκτονία των
Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων,
ψήφισμα στο οποίο κατέληξε μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της.
Εκατό χρόνια μετά το ατιμώρητο έγκλημα το αίτημα είναι ένα: Αναγνώριση
τώρα!
Η Γενοκτονία των Ελλήνων, είναι ένα ζήτημα και η διεθνής του προέκταση αναφέρεται στην υποχρέωση όλων των θεσμών της
διεθνούς κοινότητας, να αναγνωρίσουν τη
Γενοκτονία που διαπράχθηκε και να αποκαταστήσουν με αυτόν τον τρόπο, την ηθική
βλάβη που υπέστησαν τα θύματα.
Το έγκλημα της Γενοκτονίας ορίζει τις υποχρεώσεις όχι μόνο στο κράτος, δηλαδή στην
Τουρκία, η οποία διέπραξε τη γενοκτονία
αλλά σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα να
μην αναγνωρίσει ως νόμιμη μία κατάσταση
που δημιουργείται από ένα διεθνές έγκλημα, να μη βοηθήσει τον εκτελεστή ενός
διεθνούς εγκλήματος να διατηρήσει την παράνομη κατάσταση και να βοηθήσει άλλα
κράτη στην εφαρμογή των υποχρεώσεων
που αναφέρθηκαν. Επιβάλλει δηλαδή στη
διεθνή κοινότητα μία υποχρέωση να μην
αναγνωρίσει μία παράνομη κατάσταση ως

αποτέλεσμα μίας Γενοκτονίας και να προβεί
στις ενέργειες επανόρθωσης, αποκατάστασης και αποζημίωσης.
Σήμερα που άλλοι λαοί υφίστανται από
κράτη νέες γενοκτονίες πρέπει να γίνει
το πρώτο βήμα για την αναγνώριση του
εγκλήματος της Γενοκτονίας των Ελλήνων. Πολλοί που επιδίωξαν με τη βία και
την πολιτική να εξαφανιστεί ο Ελληνισμός
και ο πολιτισμός του δεν το κατάφεραν. Ο
ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να απαιτεί με
επιμονή την αναγνώριση των εγκλημάτων
και αδικιών που διαπράχτηκαν σε βάρος
του. Μάλιστα όσο μεγαλύτερη είναι η αδικία, όταν σχεδόν το 50% των Ελλήνων εξαφανίσθηκαν όσο περισσότερο χρόνο αποκρύφτηκαν τα γεγονότα, τόσο πιο έντονη
είναι η επιθυμία για μια τέτοια αναγνώριση.
Αναγνώριση η οποία είναι ένας ουσιαστικός τρόπος πάλης ενάντια στο έγκλημα της
Γενοκτονία, αναγνώριση που αποτελεί μία
επιβεβαίωση του δικαιώματος ενός λαού να
γίνει σεβαστή η ύπαρξή του σύμφωνα με το
δίκαιο και την ιστορική αλήθεια.
Η Γενοκτονία των Ελλήνων είναι η σκόπιμη και συστηματική εξόντωση, μέχρι το
1923, των ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας (κυρίως της Ιωνίας, Καππαδοκίας, Πόντου, Βιθυνίας), αρχής γενομένης με τη Σφαγή του
Οικονομείου στις 25 Ιανουαρίου 1913, από
τους μηχανισμούς της οθωμανικής κυβέρνησης των εθνικιστών Νεότουρκων και του
τουρκικού εθνικιστικού κινήματος του Μουσταφά Κεμάλ.
Το 1998 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα την ανακήρυξη της 14ης Σεπτεμβρίου
ως «ημέρα εθνικής μνήμης της Γενοκτονίας
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης από το Τουρκικό Κράτος».
Η θεώρηση των γεγονότων αυτών, που για
δεκαετίες αποκαλούνταν από τους Έλληνες
«Μικρασιατική Καταστροφή», ως γενοκτονίας αποτελεί σημείο αντιλεγόμενο στην
Ελλάδα ανάμεσα σε ιστορικούς, διανοούμενους και προσφυγικές οργανώσεις. Όσοι
αμφισβητούν την καταλληλότητα του όρου
«γενοκτονία» ανήκουν στο κυρίαρχο ρεύμα
της κοινότητας των Ελλήνων ιστορικών. Σε
ψηφίσματα της Γερουσίας των ΗΠΑ γίνεται
αναφορά σε γενοκτονία κατά των Ελλήνων.
Η γενοκτονία των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε παράλληλα με γενοκτονίες σε βάρος
και άλλων χριστιανικών πληθυσμών της
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλ. των Αρμενίων και των Ασσυρίων. Οι εκτιμήσεις για
τις ανθρώπινες απώλειες την περίοδο από
το 1912 ως το 1922 ξεκινούν από 200-300
χιλιάδες και φτάνουν, κατά ορισμένους Έλληνες μελετητές τις 800.000 - 1.200.000 ανθρώπους. Οι γενοκτονίες αυτές είχαν θρησκευτικό αλλά και εθνικιστικό πρόσημο με
τα συνθήματα των Νεότουρκων «Η Τουρκία στους Τούρκους». Αυτοί που δεν ήταν
Τούρκοι δολοφονήθηκαν και στην καλύτερη
περίπτωση διώχθηκαν από τους Τούρκους.
Είναι κατά πολύ μακριά από την διάθεση και
τους σκοπούς του γράφοντος να αναβιώσει
τα μίση ενάντια στους Τούρκους. Ανεξάρτητα με την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων
τότε αλλά και τώρα, δημιουργούν τεχνικές
εντάσεις για τον διαχωρισμό και το μίσος
μεταξύ των λαών. Ο Ελληνικός λαός δεν
έχει τίποτα να διεκδικήσει από τον Τούρκικο
λαό και αντίστροφα. Μόνο με την Ειρήνη και
με διάθεση καλής γειτονίας θα μπορέσουν
οι δύο λαοί να ρυθμίσουν τις διαφορές τους
στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, χωρίς
τις μεγάλες . Ο πόλεμος φέρνει την καταστροφή και τον θάνατο.

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ
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GCT 23rd Annual Golf Tournament
SPONSOR REGISTRATIONS ARE NOW OPEN
We officially invite you to join us for the GCT 23rd Annual Golf Tournament being held
on Tuesday June 21st, 2022 at the beautiful Richmond Hill Golf Club.
We continue to remain focused on our fundraising efforts to enable our ongoing
commitment to preserving our Hellenic language, culture and community.
This year our golf tournament is dedicated to the Independent Fundraising Committee
and to ALL OUR DONORS who supported our organisation to get through the crisis
caused by the recent pandemic.
Special thanks to this year's Golf Committee:
Nick Dimitropoulos, Dr. Spiros Konstantatos, Taso A. Jouras, George Manikis, Nick
Karamitsos, Angelos Spingos
Support the Greek Community of Toronto’s ongoing commitment to preserving our
rich Hellenic Culture, Education and Greek Orthodox faith.
If you would like to support our efforts but you cannot attend the event, you have the
option to make a direct donation in exchange for a FULL CHARITABLE TAX RECEIPT
by clicking on the link provided here:

donate.greekcommunity.org

No money will be exchanged on the course as all sponsorships/registrations will need
to be paid and processed in advance.
Awards such as closest to the pin, longest drive and of course for the winning foursome
will be announced post event and sent either electronically or by mail to the winners.
We hope that you will be a part of our "Annual Golf Classic" and look forward to
hearing from you as soon as possible!

GCGs from June 4-5
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Pork Rosto From Naxos
Homemade Biscuits
(makes 12)
• 3 1/2 cups all-purpose flour
• 4 tsp. baking powder
• 1/2 tsp. baking soda
• 1 Tbsp. sugar
• 2 tsp. sea salt

•
•
•
•

1 1/2 sticks cold unsalted butter, cut
into cubes
1 1/2 cups cold buttermilk*
pre-heated 450F oven
(optional) 1/2 cup melted butter

1.
Pre-heat
your
oven to 400F. Place a piece
of parchment paper on
baking sheet.
2.
For the biscuit
dough, add your flour,
Πήτερ
baking powder, baking
Μινάκης
soda, sugar, salt and stir
with a fork to combine.
3.
Add the butter and blend with a
pastry cutter. Add the buttermilk while mixing
with a fork until just blended.
4.
Sprinkle some flour on your work
surface and empty your dough on top. Gather
with your hands and knead until the dough just
comes together as a ball.
5.
Using your rolling pin, roll out the
dough to a about 1 inch thick. Use a 2 3/4 ”
biscuit cutter (or similar sized cup), flour it and
cut out your biscuits and place on your baking
sheet a half-inch apart.
6.
Gather up your dough, roll out again and cut out more biscuits. Repeat until you’ve
made biscuits out of all your dough.
7.
Place your tray of biscuits on the upper middle rack and bake for 10-12 minutes.
8.
Brush tops with melted butter, serve warm.
*Make your own buttermilk by adding 1 Tbsp. of white vinegar with milk in a bowl, let stand
for 15 minutes.
**Make them cheese biscuits by adding 1 1/2 cups grated cheddar after cutting the butter
into the dough

Σπιτικά μπισκότα
(12 κομμάτια)
• 3 1/2 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις
χρήσεις
• 4 κουτ. μπέικιν πάουντερ
• 1/2 κουτ. μαγειρική σόδα
• 1 κ.σ. ζάχαρη
• 2 κουτ. Θαλασσινό αλάτι

•
•
•
•

1 1/2 μπαστουνάκια κρύο ανάλατο
βούτυρο, κομμένο σε κύβους
1 1/2 φλιτζάνι κρύο βουτυρόγαλα*
προθερμασμένο
φούρνο
450
Φαρενάιτ
(προαιρετικά) 1/2 φλιτζάνι λιωμένο
βούτυρο

1.
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 400 Φαρενάιτ. Τοποθετούμε ένα κομμάτι λαδόκολλα σε ταψί.
2.
Για τη ζύμη του μπισκότου, προσθέτουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη
σόδα, τη ζάχαρη, το αλάτι και ανακατεύουμε με ένα πιρούνι να ενωθούν.
3.
Προσθέτουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το βουτυρόγαλα ενώ
ανακατεύουμε με ένα πιρούνι μέχρι να ομοιογενοποιηθεί.
4.
Πασπαλίζουμε λίγο αλεύρι στην επιφάνεια εργασίας και αδειάζουμε τη ζύμη από
πάνω. Μαζεύουμε με τα χέρια μας και ζυμώνουμε μέχρι να ενωθεί η ζύμη σαν μπάλα.
5.
Χρησιμοποιώντας τον πλάστη, ανοίγουμε τη ζύμη σε πάχος περίπου 1 ίντσας.
Χρησιμοποιούμε έναν κόφτη μπισκότων 2 3/4” (ή φλιτζάνι παρόμοιου μεγέθους), το αλευρώνουμε και κόβουμε τα μπισκότα και τα τοποθετούμε στο ταψί σε απόσταση μισής ίντσας
μεταξύ τους.
6.
Συγκεντρώνουμε τη ζύμη, ανοίγουμε ξανά και κόβουμε περισσότερα μπισκότα.
Επαναλαμβάνουμε μέχρι να φτιάξουμε μπισκότα από όλη τη ζύμη.
7.
Τοποθετούμε το δίσκο με τα μπισκότα στην επάνω μεσαία σχάρα και ψήνουμε
για 10-12 λεπτά.
8.
Αλείφουμε τις κορυφές με λιωμένο βούτυρο και τα σερβίρουμε ζεστά.
*Φτιάχνουμε το δικό μας βουτυρόγαλα προσθέτοντας 1 κ.γ. λευκό ξίδι με γάλα σε ένα
μπολ, αφήστε το να σταθεί για 15 λεπτά.
**Κάντε τα μπισκότα με τυρί προσθέτοντας 1 1/2 φλιτζάνι τριμμένο τσένταρ αφού προσθέσετε το βούτυρο στη ζύμη

(serves 4-6)
• 1 boneless pork butt (shoulder),
about 2 kg.
• 10 cloves of garlic
• 1/2 cup extra-virgin olive oil
• sea salt and ground pepper
• 1 cup dry white wine
• 1 cup diced white onion
• 2 cups tomato puree (Preferably
grated ripe tomatoes)
• 2 Tbsp. tomato paste

•
•

3 bay leaves
approx 2 cups hot water (or chicken
stock)
Garnish
• grated Kefalotyri (or Romano) cheese
Suggested Sides
• French Fries
• or 1 package of no. 5 Makvel pasta
(tripita or bucatini)

1.
Trim any excess
fat from the meat. Use a
sharp knife to poke holes
into the pork and insert
the garlic into each hole.
Place a large pot on your
stovetop over mediumhigh heat. Season your
pork with salt and pepper.
2.
Place the pork in
the pot, brown all sides.
Add the wine, stir to pick
up some brown bits then
add the onion, tomato puree, paste, bay leaves and enough hot water/stock to just cover
the meat.
3.
Cover and once boiling, adjust heat to a simmer. Cook for approx. 75 minutes. The
meat should be fork-tender. Carefully remove meat and place on a cutting board.
4.
Reduce the sauce for about another 15 minutes or until thickened. Adjust
seasoning of sauce with salt and pepper. Cut the pork into slices or pieces.
5.
Serve with pasta or fries, spooning sauce over meat, grate some cheese and
serve.

Χοιρινό Ψητό Νάξου
(σερβίρει 4-6 άτομα)
• 1 χοιρινό πίσω κομμάτι χωρίς κόκαλο (ώμος), περίπου 2 κιλά.
• 10 σκελίδες σκόρδο
• 1/2 φλιτζάνι έξτρα παρθένο
ελαιόλαδο
• θαλασσινό αλάτι και τριμμένο πιπέρι
• 1 φλιτζάνι λευκό ξηρό κρασί
• 1 φλιτζάνι λευκό κρεμμύδι σε κυβάκια
• 2 φλιτζάνια πελτέ ντομάτας (κατά
προτίμηση τριμμένη ώριμη ντομάτα)

•
•
•

2 κ.σ. τοματοπολτός
3 φύλλα δάφνης
περίπου 2 φλιτζάνια ζεστό νερό (ή
ζωμός κοτόπουλου)
Γαρνιτούρα
• τριμμένο κεφαλοτύρι (ή ρομάνο).
• Προτεινόμενο συνοδευτικό, οι τηγανητές μου πατάτες ή 1 πακέτο του αρ. 5 ζυμαρικά Makvel ( ή
μπουκατίνι)

1.
Κόβουμε το περιττό λίπος από το κρέας. Χρησιμοποιούμε ένα κοφτερό μαχαίρι
για να ανοίξουμε τρύπες στο χοιρινό και βάζουμε το σκόρδο σε κάθε τρύπα. Τοποθετούμε
μια μεγάλη κατσαρόλα στο μάτι της κουζίνας σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και αλατοπιπερώνουμε το χοιρινό.
2.
Τοποθετούμε το χοιρινό στην κατσαρόλα, ροδίζουμε από όλες τις πλευρές. Προσθέτουμε το κρασί, ανακατεύουμε για να πάρουν λίγο καφέ καφέ χρώμα τα κομμάτια και
στη συνέχεια προσθέτουμε το κρεμμύδι, τον πουρέ ντομάτας, τον πολτό, τα φύλλα δάφνης και αρκετό ζεστό νερό/απόθεμα για να καλύψει μόνο το κρέας.
3.
Σκεπάζουμε και μόλις πάρει βράση, ρυθμίζουμε τη φωτιά να σιγοβράσει. Μαγειρεύουμε για περίπου 75 λεπτά. Το κρέας πρέπει να είναι τρυφερό. Αφαιρούμε προσεκτικά
το κρέας και το τοποθετούμε σε ξύλο κοπής.
4.
Βράζουμε τη σάλτσα για περίπου άλλα 15 λεπτά ή μέχρι να πήξει. Προσαρμόζουμε το καρύκευμα της σάλτσας με αλάτι και πιπέρι. Κόβουμε το χοιρινό σε φέτες ή κομμάτια.
5.
Σερβίρουμε με ζυμαρικά ή πατάτες, προσθέτοντας σάλτσα πάνω από το κρέας,
τρίβουμε λίγο τυρί και σερβίρουμε.

Read our current issue on-line!

www.greekpress.ca

Διαβάστε την έντυπη έκδοση.
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Φορολογικά προνόμια για την προσέλκυση κατοίκων εξωτερικού
Του Γιώργου Δαλιάνη,
με τη συνεργασία του Γιάννη Αρτσίτα και
της Νίκης Χατζοπούλου
Την τελευταία δεκαετία πολλοί νέοι επιστήμονες και ειδικευμένοι τεχνίτες έχουν αναζητήσει δουλειά στο εξωτερικό, καθώς στην
Ελλάδα οι συνθήκες απασχόλησης ήταν
αποθαρρυντικές και η απορρόφηση των
νέων εργαζομένων στην αγορά εργασίας
χαμηλή. Αποτέλεσμα αυτού του μεγάλου
μεταναστευτικού κύματος είναι οι νέοι επιστήμονες και το εν γένει εργατικό δυναμικό
να στελεχώνουν επιχειρήσεις και δομές του
εξωτερικού και να διαπρέπουν ο καθένας
στον τομέα ειδίκευσής του. Ήδη η πολιτεία έχει θεσπίσει μία δέσμη φορολογικών
κινήτρων, ώστε να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό καθεστώς για τον επαναπατρισμό των
εργαζομένων.
Έχοντας ήδη αναπτύξει σε προηγούμενο
άρθρο μας το ζήτημα της μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού, στο παρόν άρθρο θα θέλαμε να
αναφερθούμε στην αντίστροφη διαδρομή,
δηλαδή τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα και την υπαγωγή των
επαναπατρισθέντων κατοίκων εξωτερικού
στο ειδικό και προνομιακό φορολογικό καθεστώς που έχει θεσπιστεί πρόσφατα.

1. Προϋποθέσεις

Φυσικό πρόσωπο, που μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπάγεται
σε προνομιακό καθεστώς φορολόγησης
για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που
αποκτά στην Ελλάδα, εφόσον σωρευτικά:
α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι
(6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα,
β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία
από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή
από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα
της φορολογίας με την Ελλάδα,
γ) παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα στο
πλαίσιο εργασιακής σχέσης, που ασκείται
είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική
οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και
δ) δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα
τουλάχιστον για μια διετία.

2. Προνομιακό καθεστώς
φορολόγησης

Το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από
τον φόρο εισοδήματος και από την εισφορά αλληλεγγύης για το πενήντα τοις εκατό
(50%) του εισοδήματός του από μισθωτή
εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα
που αποκτά στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος.
Ο φορολογούμενος που ακολουθεί την ως
άνω διαδικασία υποχρεούται να δηλώνει
όλα τα εισοδήματά του που προκύπτουν
στην ημεδαπή και τα τυχόν εισοδήματα που
προκύπτουν στην αλλοδαπή.
Αυτός ο τρόπος φορολόγησης ισχύει για τα
εισοδήματα του φορολογικού έτους για το
οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού
προσώπου και λήγει μετά το πέρας επτά (7)
συνολικά φορολογικών ετών. Η υπαγωγή
αυτή δεν δύναται να παραταθεί πέραν των
επτά (7) φορολογικών ετών.

Το φυσικό πρόσωπο που εντάσσεται
στον ειδικό τρόπο φορολόγησης, εφόσον
σε κάποιο φορολογικό έτος δεν πληροί τις
προϋποθέσεις των περ. γ΄ και δ΄, παύει να
υπάγεται στο ειδικό καθεστώς από το οικείο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το σύνολο του εισοδήματός του
από μισθωτή εργασία που αποκτά στην
Ελλάδα.
Για φυσικά πρόσωπα που υπάγονται στις
διατάξεις του άρθρου 5Γ, δεν εφαρμόζεται
η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, η οποία
προκύπτει βάσει κατοικίας (κύριας και
δευτερευουσών) ή/και επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης (ανεξαρτήτως αριθμού οχημάτων).

3. Διαδικασία μεταφοράς

Για το έτος 2022 (από 1.1.2022) ισχύουν
τα ακόλουθα:
Για ανάληψη υπηρεσίας που λαμβάνει
χώρα μέχρι και την 2α Ιουλίου του εκάστοτε
έτους, η αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις
του παρόντος άρθρου υποβάλλεται για το
έτος ανάληψης υπηρεσίας και μέχρι το τέλος του έτους αυτού. Η αίτηση δύναται να
υποβάλλεται και εντός του επόμενου από
την ανάληψη υπηρεσίας έτους και κρίνεται
για υπαγωγή στο έτος αυτό.
Για ανάληψη υπηρεσίας που λαμβάνει
χώρα μετά την 2α Ιουλίου του εκάστοτε
έτους, η αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις
του παρόντος άρθρου υποβάλλεται για το
επόμενο έτος από την ανάληψη υπηρεσίας
και μέχρι το τέλος του έτους αυτού.
Εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης η Φορολογική Διοίκηση
εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση,
με την οποία την εγκρίνει ή την απορρίπτει, αναλόγως της συνδρομής ή μη των
προϋποθέσεων.
Το φυσικό πρόσωπο δηλώνει στην αίτησή
του το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία
φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η Φορολογική Διοίκηση ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του
κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της
φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί
διεθνούς διοικητικής συνεργασίας, όπως
αυτές ισχύουν.

4. Η έννοια της νέας θέσης
εργασίας

Τα παραπάνω εφαρμόζονται αποκλειστικά
για την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας.
Για την κάλυψη της προϋπόθεσης της πλήρωσης νέας θέσης εργασίας υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με την
οποία βεβαιώνεται ότι ο αιτών καλύπτει νέα
θέση εργασίας.
Νέα θέση εργασίας υφίσταται τόσο σε περίπτωση αύξησης (σε απόλυτους αριθμούς) του αριθμού των απασχολουμένων,
κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας από
το φυσικό πρόσωπο που αιτείται την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, όσο και στην περίπτωση που ο αιτών
προσλαμβάνεται για να καλύψει νέα θέση
σε υφιστάμενο τμήμα ή σε υφιστάμενη ειδικότητα ή για να καλύψει νέα ειδικότητα ή
θέση σε νέο τμήμα στο οργανόγραμμα του
ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής
οντότητας ή της μόνιμης εγκατάστασης αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα, ακόμα

και αν ο αριθμός των απασχολουμένων συνολικά δεν αυξάνεται. Σε κάθε περίπτωση
προϋπόθεση για να πληρούται ο σκοπός
της διάταξης του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ για τη
δημιουργία της νέας θέσης εργασίας είναι
να μην προκύψει ακολούθως μείωση των
θέσεων εργασίας της ίδιας ειδικότητας ή
των ίδιων καθηκόντων με αυτή που καταλαμβάνει ο υπαχθείς στις διατάξεις, για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών.
Στην περίπτωση διαδοχικών συμβάσεων
ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη, δεν
θεωρείται ότι μεταβάλλεται η θέση εργασίας
του υπαχθέντος στις διατάξεις του άρθρου
5Γ του ΚΦΕ φυσικού προσώπου, το οποίο
συνεχίζει να υπάγεται στον ειδικό τρόπο
φορολόγησης του άρθρου αυτού.

5. Άσκηση επιχειρηματικής
δραστηριότητας

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για

τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, με
σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το πενήντα
τοις εκατό (50%) του εισοδήματός τους από
επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό
έτος απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για επτά (7) συναπτά φορολογικά έτη.
Η αίτηση για την υπαγωγή στις διατάξεις
της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται
σύμφωνα με τα ανωτέρω και ως ανάληψη
υπηρεσίας νοείται η έναρξη εργασιών.
Ήδη πολλοί φορολογούμενοι έχουν αξιοποιήσει τις ανωτέρω διατάξεις για τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στην
Ελλάδα και ιδίως οι νέοι εργαζόμενοι που
κατά τα προηγούμενα έτη και λόγω της οικονομικής κρίσης είχαν αναζητήσει δουλειά
στο εξωτερικό και τώρα επαναπατρίζονται.
Επισημαίνουμε ότι η κάθε περίπτωση θα
πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθότητα του φορολογικού χειρισμού που ακολουθείται για
την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
** O κ. Γιώργος Δαλιάνης είναι Διευθύνων
Σύμβουλος της Artion Α.Ε. & ιδρυτής του
Ομίλου Artion, Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός. Ο κ. Γιάννης Αρτσίτας είναι Senior
Accountant – Φορολογία Φυσικών Προσώπων της Αrtion. H κα Νίκη Χατζοπούλου
είναι Δικηγόρος LL.M. & Διαμεσολαβήτρια,
συνεργάτης της Artion Α.Ε.

Το 3ο Διεθνές Συνέδριο για
την Ελληνική Διασπορά
διοργανώνεται στην Αυστραλία
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
συνδιοργανώνει, μαζί με τα Πανεπιστήμια
Charles Darwin και Αιγαίου, το 3ο Διεθνές
Συνέδριο για την Ελληνική Διασπορά, με
τίτλο «Συγχρονικές και Διαχρονικές Όψεις
της Ελληνικής Διασποράς III».
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί υβριδικά, τόσο με
φυσική όσο και με εξ αποστάσεως συμμετοχή, στην πρωτεύουσα της Βόρειας Περιοχής της Αυστραλίας, Ντάργουιν, από την
Πέμπτη, 26 έως και το Σάββατο, 28 Μαΐου
2022, και σε αυτό, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΜΑΚ, θα συμμετάσχουν περί τους 60 ακαδημαϊκούς και ερευνητές από την Αυστραλία, την Ευρώπη, την
Αφρική, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Δύο από τους κύριους ομιλητές θα είναι ο
αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, Μακάριος, με
θέμα «Ορθόδοξη Εκκλησία και Ελληνική
Διασπορά: Ιστορική επισκόπηση, σύγχρονη κατάσταση και προοπτικές», καθώς και
η Eileen Cummings, από το Πανεπιστήμιο
Charles Darwin, με θέμα «Προσωπικές και
επαγγελματικές εμπειρίες των ιθαγενών
σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική της
“Κλεμμένης Γενιάς” στην Αυστραλία».
Κατά την έναρξη του συνεδρίου θα απευθύνει χαιρετισμό εκ μέρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ο αντιπρύτανης Διοικητικών
Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Φοιτητικής Μέριμνας, καθηγητής Δημήτριος
Κυρκιλής.
Ανάμεσα στα θέματα που θα εξεταστούν

είναι ζητήματα που αφορούν την ιστορία,
τη λογοτεχνία, την μετανάστευση, τη θρησκεία, τον πολιτισμό και την καθημερινή
ζωή, ενώ θα γίνει εκτενής συζήτηση για την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση και την προώθηση των ελληνικών σπουδών και της ελληνικής γλώσσας στη Διασπορά.
Σημαντική θα είναι η συμβολή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη δεύτερη συνεδρία
του Σαββάτου με θέμα: «Ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης, το έντονο και συνεχές
αποτύπωμά της», στην οποία θα προεδρεύσει η καθηγήτρια του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,
Ελένη Γαβρά, ενώ θα λάβουν μέρος η επίκουρη καθηγήτρια Ελένη Σιδέρη και οι δρ.
Γεώργιος Κλοκίδης, δρ. Στυλιανή Λέτσιου,
και δρ. Δωρόθεος Ορφανίδης.
Το Συνέδριο είναι δωρεάν και είναι ανοιχτό
σε όλους να το παρακολουθήσουν.
Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την
ιστοσελίδα του συνεδρίου (https://hellenicdiaspora.cdu.edu.au), όπου θα μπορούν να
κάνουν και ηλεκτρονική εγγραφή.
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t Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου φανερώνει τα
ψέματα και τις δήθεν ‘παραλείψεις’ των ελληνικών μέσων συσκότισης,
που αν δεν στήριζαν – μαζί με τους διαπλεκόμενους δημοσιογράφους,
τοπικά στελέχη, διευθυντικά κομματικά μπουλντογκ, κρατικοδίαιτους
επιχειρηματίες, καιροσκόπους του επιχειρηματικού, βιομηχανικού και
επιχειρηματικού βούρκου- την ακροδεξιά κυβέρνηση σούργελων που
Τάσος
κατά πάγια τακτική της καταχρέωσε πάλι την Ελλάδα, όλα τα λαμόγια
Θεοδωρίδης θα πήγαιναν στα σπίτια τους, μαζί με τα φαντάσματα – ζόμπι του
παρελθόντος του σημιτικού ΠαΣοκ που σήμερα κουνάνε το δάχτυλο σε
όλους τους προοδευτικούς πολίτες.
Περί βόθρων, ποντικιών και άλλων πράσινων αλόγων
Το ΠαΣοκ, κυβέρνησε το 1981 μέχρι το
1989 και από το 1993 μέχρι το 1996 με
πρωθυπουργό τον ιδρυτή του, Ανδρέα
Παπανδρέου, από το 1996 μέχρι το 2004 με
πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη και από
το 2009 μέχρι το 2011 με πρωθυπουργό
τον Γιώργο Παπανδρέου. Ξεκίνησε ως
κίνημα απαλλαγής από τις μόνιμες
αρρώστιες της συντηρητικής δεξιάς με
την οποία ταυτίστηκε η πλουτοκρατία, η
φαυλοκρατία και η συνεχής διαφθορά απ’
τη γέννηση της χώρας ως σήμερα. Στέγασε
όλες τις ελπίδες των νέων γενεών για μια πιο δίκαιη, ισόνομη και δημοκρατική χώρα, μέλος
της ευρωπαϊκής οικογένειας. Ωστόσο η διαφθορά και οι δομές της οπισθοδρόμησης είναι
πολύ βαθιά χωμένες μέσα στο σώμα της συντηρητικής, αμόρφωτης πολιτικά και αχόρταγης
για ευμάρεια, ελληνικής κοινωνίας. Αποδείχθηκε πως ο λαός έχει συνηθίσει σε ένα
“πελατειακό” πολιτικό σύστημα όπου ο καθένας μόνος του με τη στήριξη των όμοιων στην
λαμογιά βολεύει εαυτόν και συγγενείς, πλουτίζει εις βάρος των άλλων και δεν λογαριάζει
την κοινή ευδαιμονία. Δυστυχώς, το “κίνημα αλλαγής” που ευαγγελιζόταν την “αλλαγή”
συνετέλεσε στην σοβαρότερη οπισθοδρόμηση της Ελληνικής κοινωνίας. Αυτοί λοιπόν οι
πρωταγωνιστές που δοκιμάστηκαν και απέτυχαν, παρήλασαν από το πρόσφατο συνέδριο
του πρώην ΠαΣοκ, που λέγεται ΚΙΝΑΛ (πρώην ΕΛΙΑ, πρώην …) και αντί να παραδεχθούν
πως κάτι πήγε στραβά, και θα πρέπει να το διορθώσουν, αντίθετα, τα έριξαν όλα σε
όσους αποχώρησαν απ’ το κόμμα και πήγαν σε άλλα κόμματα. Βγήκαν οι σκελετοί απ’ τη
ντουλάπα να κουνήσουν το χέρι στην κοινωνία και να ρίξουν το φταίξιμο στους οπαδούς
τους που έχουν αποχωρήσει. Τι “ποντίκια” τους είπαν, τι “βοθρολύματα”, οι χαρακτηρισμοί
δεν περιγράφονται. Και όλα αυτά για να αποκτήσει παράταση ζωής ένα πτώμα, αυτό ενός
κόμματος που άλλαξε όνομα διότι έτσι εξυπηρετούσε φορολογικά τους σκοπούς του, μια
και χρωστάει περίπου 318 εκατομμύρια Ευρώ, και διότι χωρίς να το παραδέχεται έχει
καταπέσει σε κρίση ταυτότητας. Πράσινα άλογα θα μου πείτε. Κι όμως, υπάρχει κόσμος
που από ρομαντική διάθεση, παραμένει σταθερά στο κόμμα αυτό και το στηρίζει. Εμείς
τι να πούμε; Πως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, και πως η αλήθεια όταν λάμψει, θα στείλει
κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.
Το ...ολιστικόν του πράγματος θα ήταν γελοίο αν δεν ήταν εγκληματικά τραγικό
Πήγε στην Αμερική για να παρακολουθήσει τελετή
αποφοίτησης. Γύρισε Ελλάδα. Την άλλη μέρα
έφυγε πάλι για Βοστόνη! Με τα χρήματα του
φορολογούμενου, όπως φαίνεται, ταξίδεψε με το
πρωθυπουργικό αεροσκάφος και χρέωσε στον
προϋπολογισμό του κράτους τα έξοδα του ταξιδιού.
Θα μου πείτε, τι το περίεργο, για μητσοτάκη, που
έκανε πρώτος πρώτος αίτηση για να πάρει την
αποζημίωση για τις ελιές που του πήρε η πλημμύρα
πριν 3 χρόνια!! Την ίδια λοιπόν μέρα που πήγε στη
Βοστόνη να παρακολουθήσει αγώνα του NBA, με
καπελάκι, (για να μην τον αναγνωρίζουν άραγε;)
έβγαλε και ένα … διάγγελμα, στο οποίο έλεγε πως
θα πρέπει να βλέπουμε τη ζωή… ολιστικά, και πως το χρήμα δεν είναι το παν!!! Είπατε
τίποτε; Κατάπιατε την γλώσσα σας ε; Ολιστικά; Μάλιστα. Επικοινωνία είναι αυτή. Για
ανεγκέφαλους λοβοτομημένους θεατές των 5 καναλιών της συσκότισης...
Μια χώρα που έχει δυο μέτρα και δυο σταθμά: Νο1
Θυμάστε που ο Τσίπρας είχε πάει στην κηδεία του
Φιντέλ Κάστρο το 2016; Θυμάστε το κουτσομπολιό,
τα σχόλια και τις κακεντρέχειες που ο γιδοβαλκάνιος
ελληνομπρουτζόβλαχος με τις εφημερίδες και τις
τηλεοράσεις (που νομίζει πως έγινε και μοντέρνος)
δεξιός καναλάρχης και κάθε φιλελέ εμποράκος
συνειδήσεων που όλοι τους είχαν πέσει να τον φάνε;
Αν δεν θυμάστε, δεν πειράζει να σας φρεσκάρουμε
την μνήμη με τις φωτό που δημοσιεύουμε από ΟΛΕΣ
τις δεξιές/κεντροδεξιές φυλλάδες της εποχής. Τώρα
θα μου πείτε, ο κούλης πήγε στο Αμέρικα, ψώνισε τα
ακριβά αεροπλάνα, βάρεσε τις απαιτούμενες προσοχές
στα αφεντικά του, και κατόπιν πήγε στο κολλέγιο απ’ το
οποίο αποφοίτησε, για μια ανάλογη τελετή. Μεγαλεία
και σπουδαία τα λάχανα! Και ξαναπήγε στο Αμέρικα

μετά μια μέρα για να παρακολουθήσει ένα αγώνα του NBA. Ενώ ο … άλλος, ο Τσίπρας,
πού να την βρει την κλάση, την... μόρφωση, το στιλ; Ας πέσουμε λοιπόν να τον φάμε
τον ‘χαμηλής στάθμης’ πολιτικό. Τώρα με τον κούλη που έχει φάει το καταπέτασμα, που
βγαίνει στα κανάλια και ειρωνεύεται “το χρήμα δεν είναι το παν”, όταν έχουν πεθάνει 30
χιλιάδες κόσμος απ’ τους κακούς του χειρισμούς στη δημόσια Υγεία, όταν τα καύσιμα έχουν
τριπλασιαστεί, ο πληθωρισμός χτυπάει’ ένα 10%, και έχει διαλυθεί η παιδεία, το κοινωνικό
κράτος, η κοινωνία, κανείς δεν μιλάει. Ούτε για να ρωτήσει το απλό: “πόσο στοίχισαν τα
πάρε-δώσε με τα αφεντικά σου κούλη”;
Μια χώρα που έχει δυο μέτρα και δυο σταθμά:
Νο2
Έχουμε γράψει επανειλημμένα για την “τύφλα”
της δικαιοσύνης, ιδιαίτερα όταν αφορά στους
“ισχυρούς” και τους έχοντες “πολιτικά μέσα”.
Σπάνια τιμωρεί τους λεγόμενους ισχυρούς, ενώ
για τον κοσμάκη, τον απλό πολίτη που πιθανόν
μπορεί να έχει και ελαφρυντικά, τα πράγματα είναι
δραματικά άνισα. Στην επικαιρότητα βρίσκεται
η υπόθεση επέμβασης του υπουργού Υγείας
Πλεύρη που αποκατέστησε την επαγγελματική
θέση ενός διευθυντή νοσοκομείου που είχε
συλληφθεί να παίρνει “φακελάκια”, και ενώ η
δίκη του βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Θα μου πεις
εσένα τι σε νοιάζει, αφού ο υπουργός μπορεί
και αναλαμβάνει την ευθύνη. Μάλιστα, είναι σαν
να υποστηρίζετε ότι αν θέλει ένας πολιτικός (με
υπουργική απόφαση) μπορεί να καταργήσει
και την δικαστική εξουσία ε; Πού βρισκόμαστε,
στον Μεσαίωνα; Δεν ακούσατε για Γαλλική
Επανάσταση και διαχωρισμό εξουσιών; Άντε,
άντε….
Αποκάλυψη: Επιστροφή διευθυντή νοσοκομείου που είχε συλληφθεί να παίρνει
«φακελάκια» in.gr
Ερωτήματα προκαλεί σε στελέχη της ΕΛΑΣ κι άλλους κρατικούς λειτουργούς το πόρισμα
εσωτερικής έρευνας κι απόφαση στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο επιτρέπει την πλήρη
επιστροφή στα καθήκοντα του διευθυντή κρατικού νοσοκομείου σε βάρος του οποίου είχε
συντάξει προ 1,5 έτους δικογραφία η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ ότι
έπαιρνε σε σειρά περιπτώσεων «φακελάκια» από ασθενείς! Μάλιστα στην δικογραφία της
υπόθεσης περιεχόταν και σειρά βίντεο από τους χρηματισμούς του ιατρού. Με την ποινική
διερεύνηση της υπόθεσης να είναι εκκρεμής όμως ο γιατρός να «δικαιώνεται» περιέργως
από το Υπουργείο Υγείας και να έχει επιστρέψει τα τελευταία 24ωρα στην θέση του. Με
στελέχη της ΕΛΑΣ που πληροφορήθηκαν την επιστροφή του εν λόγω ιατρού, ενώ υπάρχει
εκκρεμοδικία για τη διάπραξη σοβαρών αδικημάτων ως «τουλάχιστον παράδοξη με βάση
τα ισχύοντα σε αυτές τις περιπτώσεις». Με την πλευρά του γιατρού να μιλά ωστόσο για
«ορθή απόφαση». Σύμφωνα με ορισμένες αναφορές μάλιστα, το τελευταίο διάστημα στο
νοσοκομείο από το οποίο είχε απομακρυνθεί είχαν σταλεί ερωτήματα –καταγγελίες από
ιδιώτες (Σ.Σ. χωρίς να υπάρχει επαλήθευση και προσδιορισμός των στοιχείων τους) για
ενδεχόμενη αυξημένη θνητότητα σε εγχειρήσεις ασθενών από συναδέλφους του εν λόγω
ιατρού. Με τους υπευθύνους του νοσοκομείου να ερευνούν το ενδεχόμενο αν αυτές οι
αναφορές «άγνωστης προέλευσης» θα μπορούσαν να είχαν οποιαδήποτε σχέση με την
αρχική απομάκρυνση του εν λόγω διευθυντή ή αφορά άλλη περίπτωση.
Για την δραστηριότητα του εν λόγω γιατρού είχε εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2020
δελτίο τύπου από τους επονομαζόμενους «αδιάφθορους» της ΕΛΑΣ, δελτίο τύπου στο
οποίο μνημονευόταν «Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας
σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος ιατρού δημοσίου νοσοκομείου
της Αττικής, για τα αδικήματα της δωροληψίας υπαλλήλου και της παράβασης καθήκοντος
.Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο γιατρός, το διάστημα από 14 έως 24 Σεπτεμβρίου
2020, σε πέντε ταυτοποιημένες περιπτώσεις, έλαβε από ή για ασθενείς συνολικά (1.600)
ευρώ, για ιατρικές πράξεις που είχε πραγματοποιήσει». Σύμφωνα με τότε αναφορές όλα
ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2020 όταν ένας ασθενής του είχε καταγγείλει ότι αναγκάστηκε να
δώσει το φακελάκι, για να κάνει εγχείρηση. Ο γιατρός, όπως υποστηρίζει τουλάχιστον ο
ασθενής , είχε ξεκαθαρίσει πως αν δεν πληρωνόταν εξτρά, δε θα έμπαινε στο χειρουργείο.
Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές τον Σεπτέμβριο του 2020 συγκεντρώθηκαν από την
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ οκτώ καταγγελίες από ασθενείς και το στενό
τους περιβάλλον με ισχυρισμούς ότι πιέστηκαν εκβιάστηκαν από τον γιατρό για να δώσουν
«φακελάκι». Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, στις 24 Σεπτεμβρίου του 2020, βρέθηκε
σε αιφνιδιαστικό διπλό έλεγχο στο γραφείο του στο νοσοκομείο αλλά και στο σπίτι του, το
ποσό των 54.350 ευρώ καθώς και 4.845 δολάρια ΗΠΑ. Με τον λόγω γιατρό που πλέον δίνει
εκ νέου παρόν στο νοσοκομείο. Για όλα αυτά, ο μεγαλογιατρός υποστηρίζει ότι δε ζήτησε
ποτέ χρήματα στην καριέρα του να έχει υποστηρίξει πως κάποιοι του έδωσαν φακελάκια
για ένα γεύμα επειδή, όπως λέει, αισθάνονταν υποχρεωμένοι που τους έσωσε τη ζωή.
Λοιπόν, αν δεν εκλεγείτε, καταργείτε και τις εκλογές!
Γράψαμε την προηγούμενη φορά για τις φοιτητικές εκλογές, και πώς “πάτωσε” η
συντηρητική παράταξη, αυτή που επί 46 χρόνια είχε “τσιφλίκι” της τα πανεπιστήμια. Το λες
και επανάσταση της ελπίδας, να ξυπνήσουν επί τέλους οι νέες και οι νέοι και να πάρουν
τις τύχες τους στα χέρια τους από τους διεφθαρμένους κυβερνώντες. Αλλά το
ευτράπελο, να ΜΗΝ γίνουν εκλογές σε ένα
τμήμα του πανεπιστημίου και παρόλα αυτά να συνεχίζεται στη σελίδα 21
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συνέχεια από τη σελίδα 20
θριαμβολογεί η συντηρητική κυβερνητική
παράταξη της “ΔΑΠ” πως “βγήκε πρώτη
στις εκλογές” ε, αυτό μόνο στο ελλαδιστάν
μπορεί να συμβεί. Δεν μιλάμε για νοθεία
και για κοροϊδία. Αυτά είναι συνηθισμένα,
από τον πρώτο διδάξαντα του είδους,
τον “παππού” Καραμανλή όταν στις
εκλογές του 1961 είχαν ψηφίσει και τα
… δέντρα. Η κατά πώς καταγγέλλουν
ομοϊδεάτες των Νεοδημοκρατών στις
πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές της
ΝΔ, που έβγαλαν τον κούλη πρώτο! (Λένε πως όταν οι κάλπες έβγαζαν τον Μεϊμαράκη,
τον άλλον υποψήφιο για πρόεδρο πρώτο, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές .. κόλλησαν,
και όταν ξεκόλλησαν είχε βγει πρόεδρος ο κούλης!!!) Δεν τα λέμε εμείς αυτά, οι ίδιοι οι
Νεοδημοκράτες τα λένε. Αν κρίνουμε δε από τις ανύπαρκτες εκλογές στο πανεπιστήμιο της
Θεσσαλίας που … “ανέδειξαν” πρώτη την συντηρητική κυβερνητική ΔΑΠ, τα φοιτητάκια
μας (τα γαλάζια) έχουν επιδείξει μεγάλο ζήλο για καλπονοθεία. Ιδού και η είδηση….
Σκάνδαλο στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Η ΔΑΠ «βγήκε πρώτη» σε τμήμα που δεν
έγιναν εκλογές!
Φωτεινή Λαμπρίδη
Πολλά ΜΜΕ, ανάμεσα σε αυτά και η ιστοσελίδα της ΕΡΤ, δημοσίευσαν την ψευδή είδηση πως
στις φοιτητικές εκλογές στο τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, η ΔΑΠ βγήκε πρώτη με 80 στις 86 ψήφους. Στην πραγματικότητα σε αυτό
το τμήμα δεν διενεργήθηκαν ποτέ εκλογές, όπως λέει στο tvxs φοιτήτρια και μέλος της
Προσωρινής Επιτροπής Φοιτητών. «Δεν νομιμοποιούμαστε να κάνουμε εκλογές γιατί δεν
είχαμε καταστατικό και νόμιμες σφραγίδες. Η ΔΑΠ αρχικά απείλησε πως θα κάνει εκλογές
παρά ταύτα. Εκλογές δεν έγιναν, όμως όπως μάθαμε αργότερα, η ΔΑΠ έστειλε ανακοίνωση
στα ΜΜΕ ότι τις κέρδισε!
Είναι σαν νοθεία χωρίς καν εκλογές. Το ερώτημα είναι αν προσμετρήθηκαν και στον
συνολικό αριθμό των ψήφων τους πανελλαδικά αυτές οι ψεύτικες ψήφοι» λέει η φοιτήτρια,
της οποίας τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μας.
«Με ένα τηλεφώνημα στον Πρύτανη λύνεται»
Η φοιτήτρια περιγράφει για ποιους λόγους δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ εκλογές
στο συγκεκριμένο τμήμα: «Εμείς στο τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και
Βιομηχανιών, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε καταστατικό με νόμιμες σφραγίδες από
το Πρωτοδικείο, χωρίς το οποίο δεν δικαιούμαστε να κάνουμε εκλογές. Επειδή χρειάζονται
χρήματα όμως -περίπου 600 ευρώ είναι το παράβολο- δεν τα καταφέραμε έγκαιρα. Για να
μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις διαδικασίες, φτιάξαμε μια προσωρινή επιτροπή, επειδή
όμως είναι άτυπη δεν αποκλείουμε κανέναν και καμία. Μπορεί να συμμετάσχει όποιος
θέλει». Ενώ η απόφαση για τη μη διενέργεια των εκλογών είχε ληφθεί, η φοιτήτρια δέχτηκε
στις 13 Μαΐου ένα τηλεφώνημα από στέλεχος της ΟΝΝΕΔ Μαγνησίας το οποίο δεν υπάγεται
στη σχολή. «Μου είπε πως επειδή είμαι από τα άτομα που έτρεξαν την όλη διαδικασία,
δεν ήθελε να με αφήσει απ’έξω από την απόφαση της ΔΑΠ να κάνει εκλογές στο τμήμα
μας. Του εξήγησα πως δεν νομιμοποιούμαστε να κάνουμε εκλογές και πως φυσικά δεν
μπορεί μόνη της η ΔΑΠ να προχωρήσει και τον ρώτησα πως θα ξεπεράσει τα εμπόδια του
νόμου. Μου απάντησε πως με ένα τηλεφώνημα στον Πρύτανη λύνεται αυτό. Με λίγα λόγια
μας απείλησε ευθέως πως θα προχωρήσουν θέλουμε δεν θέλουμε σε εκλογές και είπε ότι
έχουν τα μέσα να πετύχουν τον σκοπό τους». Η προσωρινή επιτροπή, μετά από αυτό το
τηλεφώνημα του στελέχους της ΟΝΝΕΔ, αποφάσισε να βγάλει μια ανακοίνωση την οποία
έστειλε στην πρόεδρο του τμήματος, στον Κοσμήτορα της Σχολή και στην πρόεδρο ΔΣ των
μελών ΔΕΠ (Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού). Στο ερώτημα αν ανταποκρίθηκε
κάποιος-α από αυτούς, η φοιτήτρια απαντά: «Οι περισσότεροι δεν αντέδρασαν. Μόνο η
πρόεδρος των μελών ΔΕΠ έβγαλε μια ανακοίνωση ότι χαιρετίζουν τις φοιτητικές εκλογές
σε όσους συλλόγους έχουν νομικά κατοχυρωμένο καταστατικό». Οι εκλογές τελικά στο
συγκεκριμένο τμήμα δεν έγιναν, παρ’όλα αυτά, την επόμενη μέρα, οι φοιτητές είδαν με
έκπληξη στον τοπικό και όχι μόνο τύπο, την είδηση ότι η ΔΑΠ κέρδισε με 80 στις 86 ψήφους
τις εκλογές στο τμήμα τους! «Αρχικά το είδαμε σε ένα site. Νομίζαμε ότι έγινε κάποιο λάθος
κι έτσι τηλεφωνήσαμε και τους ενημερώσαμε σχετικά. Ο υπεύθυνος μας είπε όμως ότι είχαν
λάβει ανακοίνωση από την ΔΑΠ. Όταν τους εξηγήσαμε τι έχει συμβεί, διέγραψαν απλά
ένα μέρος του δημοσιεύματος. Πάλι δεν προκύπτει η αλήθεια από όσα γράφουν. Μετά
από λίγο είδαμε ότι η ψευδής είδηση υπήρχε παντού. Έως και στο site της ΕΡΤ. Βγάλαμε
δημόσια ανακοίνωση μέσα από την οποία καταγγέλλουμε την διασπορά ψευδών ειδήσεων
από την ΔΑΠ, η οποία όμως δεν αναπαράχθηκε με την ίδια ζέση από τον τύπο». Παρά τις
ανακοινώσεις που καταγγέλλουν ευθέως την ΔΑΠ, η φοιτητική παράταξη του κυβερνώντος
κόμματος σιωπά. «Η ουσία είναι να ανακληθεί σωστά από όλα τα site. Το πρώτο site αφήνει
τις 80 ψήφους της ΔΑΠ στο συνολικό αποτέλεσμα νοθεύοντας το. Έχουμε την αίσθηση ότι
η ΔΑΠ τις έχει καταμετρήσει στον συνολικό αριθμό ψήφων που πήρε πανελλαδικά. Είναι
μια νοθεία χωρίς εκλογές. Το κατάφεραν κι αυτό!». Στο ερώτημα αν το πανεπιστήμιο έχει
αντιδράσει μετά από όλα αυτά απαντά αρνητικά.
«Θεωρώ ότι το πανεπιστήμιο έχει ευθύνη. Τους καλούμε να πάρουν θέση και να
προστατεύσουν τα δικαιώματα των φοιτητών που εκπροσωπούν. Νομικά δεν ξέρω αν
είναι το σωστό αλλά ηθικά είναι. Κάθε τμήμα έχει μια εφορευτική επιτροπή που κρατάει τα
πρακτικά με τις ψήφους σε κάθε καταμέτρηση. Στο τμήμα μας δεν υπάρχει αυτή η επιτροπή
γιατί δεν έγιναν εκλογές. Είναι πεντακάθαρο. Η ΔΑΠ - ΝΔΦΚ δείχνει άλλη μία φορά το
πρόσωπο της διασπείροντας απαράδεκτα ψέματα μην μπορώντας να διαχειριστεί την ήττα
της».
Πλήρωσε εκατομμύρια και το διαφήμισε ως το πιο μοντέρνο στρατόπεδο
συγκέντρωσης μεταναστών. Τώρα, είναι κολαστήριο!

Ποιος το έκανε αυτό; Ο υπουργός
μετανάστευσης και ασύλου. Ο ίδιος που
θα κληθεί να λογοδοτήσει για τα παράνομα
‘πουσμπακς” και την ηθική αυτουργία
του πνιξίματος δεκάδων μεταναστών/
προσφύγων στο Αιγαίο. Για να ικανοποιήσει
τους ακροδεξιούς ψηφοφόρους της
κυβέρνησης-τσίρκο, ο υπουργός του κούλη
δε δίστασε να διαφημίσει ως “υπερμοντέρνο”
το
στρατόπεδο
συγκέντρωσης
των
μεταναστών στη Σάμο. Διαβάστε πώς είναι
χωρίς νερό το στρατόπεδο με αποτέλεσμα
να ταλαιπωρούνται χιλιάδες άτομα. Από τις 6 Μαΐου!!!
Χωρίς νερό το ΚΥΤ Σάμου από τις 6 Μαΐου – Ευθύνες στην αντλία και τη γραφειοκρατία,
The Press Project
«Σταυρώστε μας! Τι άλλο να κάνουμε;» η απάντηση του γγ Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο
Κάμποσα εκατομμύρια δόθηκαν για να κλείσει η μία φυλακή στο Βαθύ της Σάμου, όπου
στοιβάζονταν χιλιάδες πρόσφυγες, και να ανοίξει νέα, με τις ίδιες άθλιες συνθήκες διαβίωσης,
κάτι που επιβεβαιώνεται και με το γεγονός ότι από τις 6 του Μάη το ΚΥΤ έμεινε χωρίς νερό,
ενώ για το θέμα άρχισαν να κινητοποιούνται οι αρμόδιοι από το υπουργείο Μετανάστευσης
μετά από 10 μέρες (16 του μηνός) -σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια,
μόνο εφόσον έγινε δημόσια γνωστό το θέμα με αναρτήσεις. Το ΤΡΡ επικοινώνησε με τον
Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Μάνο Λογοθέτη, ο οποίος υποστήριξε ότι
«η αντλία κάηκε αλλά νερό είχαν από την πρώτη μέρα», ενώ όταν ανέφερα πως επρόκειτο
για 30 λεπτά το πρωί και μία ώρα το βράδυ, απάντησε «ναι, αλλά αντιστοιχούσαν πολλά
κυβικά στο άτομο. Ήταν επιλογή να το δίνουμε έτσι κι όχι μαζικά, γιατί υπήρχε κίνδυνος να
μην υπάρχει καθόλου νερό μετά». Ο ίδιος έριξε το μπαλάκι των ευθυνών στη γραφειοκρατία
και ...η κατάληξή του: «Σταυρώστε μας! Ήμαρτον, τι άλλο να κάνουμε;». «Από τις 6 Μαΐου
έχει παρουσιαστεί πρόβλημα στην παροχή νερού. Ουσιαστικά υπήρχε πρόβλημα, απ’ ό,τι
μας είπαν, με τη λειτουργία στην αντλία νερού. Απ’ όσο γνωρίζω από ανθρώπους στο
πεδίο, οι υπηρεσίες εντός της δομής μοίραζαν μπουκάλια -έξι στην αρχή τη μέρα-, αλλά τα
μείωσαν σε τρία, 4,5 λίτρα για να καλύψουν όλες τις ανάγκες σε νερό… Υποτίθεται έχουν
ξεκινήσει εργασίες για την αντλία. Μας λένε όλο ότι αύριο φτιάχνεται…» λέει στο ΤΡΡ η
υπεύθυνη συνηγορίας στο Ελληνικό συμβούλιο προσφύγων, Άλκηστις Αγραφιώτη. Το θέμα
έκανε δημόσιο με ανάρτηση στο Facebook ο δικηγόρος Δημήτρης Χούλης. «Μέχρι χθες το
νερό δεν είχε φτιαχτεί. Υποτίθεται θα φτιαχτεί σύμφωνα με τον κ. Λογοθέτη. Υποτίθεται
ότι δίνουν 80.000 κυβικά τη μέρα, δηλαδή 270 lt/μέρα στο άτομο νερό. Οι άνθρωποι που
είναι εκεί δε συμφωνούν. Επίσης οι εργαζόμενοι μου λένε ότι έχουν νερό για 30-40 λεπτά
το πρωί και μία ώρα το βράδυ. Υποτίθεται γίνονται εργασίες. Υποτίθεται ότι καθυστέρησε
το έργο… πολλές δικαιολογίες» σχολιάζει στο ΤΡΡ ο δικηγόρος. Σε ανάρτησή του στις
13 του μηνός όπου αναφέρει ότι έχει χαλάσει το νερό, απαντάει ο κ. Λογοθέτης -Γενικός
Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, υποβιβάζοντας τη σημασία του προβλήματος.
Τη Δευτέρα 16 του μηνός, πρώτη εργάσιμη μετά την ανάρτηση, βγαίνει στη Διαύγεια μία
απόφαση. «Στην απόφαση λέει “λαμβάνοντας υπόψη κάποια πράγματα, την από 16/5
αίτηση του διοικητή…” που σημαίνει ότι από τις 6 του Μάη μέχρι τις 16 όταν έκανα εγώ την
ανάρτηση, δεν είχαν κάνει αίτημα επίλυσης του προβλήματος» επισημαίνει ο κ. Χούλης.
Πάντως, ένα από τα επιχειρήματα όσων δεν ήθελαν το ΚΥΤ σε εκείνο το μέρος, σύμφωνα
με πληροφορίες του ΤΡΡ από τη Σάμο, ήταν το νερό και «άρα το ήξεραν ανέκαθεν ότι έχει
θέμα και δε δικαιολογείται σε κάτι τόσο καινούριο να μην υπάρχει πρόβλεψη για βλάβες
κλπ». To θέμα σχολίασε με ανάρτηση και ο διασώστης Ιάσονας Αποστολόπουλος. «Σε
αυτό το “ανυπέρβλητο” camp, 400 άνθρωποι ζουν χωρίς νερό εδώ και 16 ημέρες γιατί τους
κάηκε η αντλία. 45 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για μια φυλακή που τον χειμώνα πλημμυρίζει
και το καλοκαίρι δεν έχει νερό». Το ΤΡΡ επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής
Αιτούντων Άσυλο, Μάνο Λογοθέτη, ο οποίος υποστήριξε ότι «η αντλία κάηκε αλλά νερό
είχαν από την πρώτη μέρα», ενώ όταν ανέφερα πως επρόκειτο για 30 λεπτά το πρωί και
μία ώρα το βράδυ, απάντησε «ναι, αλλά αντιστοιχούσαν πολλά κυβικά στο άτομο. Ήταν
επιλογή να το δίνουμε έτσι κι όχι μαζικά, γιατί υπήρχε κίνδυνος να μην υπάρχει καθόλου
νερό μετά». Ο ίδιος έριξε το μπαλάκι των ευθυνών στη γραφειοκρατία, λέγοντας πως «από
χθες το βράδυ το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, εμείς κινήσαμε τις διαδικασίες και βγήκε στη
διαύγεια η απόφαση μετά από μέρες, αλλά αυτό δε σημαίνει κάτι σημαντικό, δε μπορώ να
απολογηθώ γι’ αυτό, κινούνται αργά οι διαδικασίες με τα έγγραφα, αλλά είχαμε παραγγείλει
τον εξοπλισμό από την Ιταλία και άργησε. Ο προμηθευτής μας έλεγε ότι από μέρα σε μέρα
θα έρθει». Και η κατάληξή του: «Σταυρώστε μας! Ήμαρτον, τι άλλο να κάνουμε;».
«Η Σάμος σήμερα ησυχάζει και αφήνει πίσω της τις ντροπιαστικές σκηνές στο Βαθύ». Με
αυτόν τον τρόπο, ο υπουργός Μετανάστευσης, Νότης Μηταράκης, είχε παρουσιάσει τον
Σεπτέμβριο το νέο κέντρο κράτησης προσφύγων σε μία απομακρυσμένη περιοχή του
νησιού, μία «δομή – πρότυπο», όπως την είχε χαρακτηρίσει, που αντικατέστησε τη δομή
στο Βαθύ. Είναι αυτή η δομή που επί μέρες δεν είχε νερό. Η δομή που -πίσω από τις κούνιες
και τα αστραφτερά λόγια των πολιτικών- στοιβάζει ακόμη ανθρώπινο πόνο. Πίσω από
μερικά ωραία λόγια και καινούρια κοντέινερ, η πραγματικότητα λέει ότι το νέο κέντρο είναι
μία καλά φυλασσόμενη και κοστοβόρα φυλακή. Αυτό έγινε σαφές από την αρχή. Πίσω από
τις προσεκτικές φωτογραφίες με «παιδική χαρά» και «χώρους αναψυχής», οι κυβερνητικές
ανακοινώσεις ανέφεραν πως στο νέο κέντρο έχει τοποθετηθεί «διπλή περίφραξη ασφαλείας
τύπου ΝΑΤΟ, η οποία σε συνδυασμό με την εγκατάσταση στην είσοδο των απαραίτητων
συστημάτων ελέγχου, όπως τουρνικέ, μαγνητικές πύλες, x-rays, σύστημα access control
δύο παραγόντων (ταυτότητα και αποτύπωμα), εξασφαλίζει την ασφαλή και ελεγχόμενη
είσοδο και έξοδο από τη δομή σε όποιον το δικαιούται». Επίσης, «σε όλη την έκταση της
δομής έχει προβλεφθεί η εγκατάσταση Κλειστού Συστήματος Παρακολούθησης (CCTV),
το οποίο χρησιμοποιεί “έξυπνο” λογισμικό με σκοπό να προειδοποιεί εγκαίρως για τυχόν
έκτακτα συμβάντα».
Άνθρωποι μπαλάκια πολιτικών…
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ΚΥΘΗΡΑ: Ταξίδι στο νησί των Ενετών και Βυζαντινών
Κάστρα, σπήλαια, χωριά και παραλίες.
Ένα νησί με ιστορία και απαράμιλλη
ομορφιά
Κύθηρα. Το Τσιρίγο των Ενετών, το νησί
της Αφροδίτης των Αρχαίων, το ορμητήριο των Πειρατών. Μόλις το γνωρίσετε θα
το ερωτευτείτε. Θα σας τα προσφέρει όλα
Γιάννης
απλόχερα: επιβλητικές καστροπολιτείες,
Κακαγιάννης
μυσταγωγικά σπήλαια, γραφικούς κολπίσκους, χωριά και παραλίες για κάθε προτίμηση και επιθυμία. Αυτές οι διακοπές στην Ελλάδα θα είναι
συναρπαστικές. «Un mondo fa un mondo, e il Cerigo un altro
mondo» (Όλος ο κόσμος φτιάχνει έναν κόσμο, το Τσιρίγο είναι ένας άλλος κόσμος). Αυτό έλεγαν για τα Κύθηρα οι Ενετοί.
Και είναι αλήθεια, αρκεί να το εξερευνήσετε.

Αξίζει να δείτε στα Κύθηρα

Φορτέτσα: σκοπιά πάνω από τρία πελάγη
Το αποκαλούσαν «μάτι της Κρήτης», γιατί ελέγχει τα τρία
μεγαλύτερα πελάγη στην Ελλάδα: το Ιόνιο, το Αιγαίο και το
Κρητικό. Περπατώντας στο κάστρο της Χώρας, η εποχή των
Ενετών αναβιώνει. Το Παλάτι των Προβλεπτών, οι φυλακές,
η παλιά στέρνα, η Μυρτιδιώτισσα, ο Παντοκράτορας όλα είναι ακόμη εκεί, σηματοδότες και προστάτες της μακρόχρονης
ιστορίας των Κυθήρων.
Το Καψάλι με τους δίδυμους κόλπους
Αν και βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού, είναι… ο ομφαλός του. Ο δημοφιλής παραθαλάσσιος οικισμός με τους δίδυμους κόλπους και τον μοναχικό φάρο θα σας γοητεύσει από
την πρώτη στιγμή. Μπαρ, καφέ, εστιατόρια που σερβίρουν
ολόφρεσκο ψάρι και αστακούς, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα
δωμάτια, γκαλερί και υπαίθρια βιβλιοπωλεία παρατεταγμένα
στον παραλιακό δρόμο, σας προσκαλούν να τα γνωρίσετε
και να τα απολαύσετε.

Παλαιοχώρα: ο Μυστράς των Κυθήρων
Η καστροπολιτεία του Αγίου Δημητρίου, η παλιά πρωτεύουσα του νησιού και το σημαντικότερο ίσως ιστορικό αξιοθέατο
του νησιού, είναι ένας τόπος όπου οι θρύλοι ζωντανεύουν.
Κτισμένη από Μονεμβασίτες τον 12ο αιώνα, στα 216 μέτρα
ύψος, πάνω σε δύο φαράγγια, ήταν αθέατη από τη θάλασσα.
Παρ’ όλα αυτά ο τρομερός ναύαρχος του τουρκικού στόλου
και πρώην πειρατής Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσα την ανακάλυψε, την πολιόρκησε και την κατέστρεψε ολοσχερώς.
Στο χώρο θα δείτε ερείπια από 80 σπίτια και 20 εκκλησίες,
ενώ διατηρείται ο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής ναός της Αγίας
Βαρβάρας.
Η Χύτρα: κολύμπι σε σπηλιά
Τα Κύθηρα θα σας χαρίσουν συγκινήσεις. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που ο ήλιος φωτίζει τη σπηλιά
της βραχονησίδας, που τη λένε Χύτρα, και τη ζωντανεύει: τα
νερά λάμπουν τιρκουάζ, τα τοιχώματα γίνονται χρυσαφί και
η μαγεία ξεδιπλώνεται. Θα πάτε με καραβάκι από το Καψάλι

Κικίλιας: Κάλεσμα στην Emirates
για απευθείας πτήση από Ντουμπάι
και Νέα Υόρκη προς Θεσσαλονίκη
Κάλεσμα προς την Emirates για απευθείας
πτήση από Ντουμπάι και Νέα Υόρκη προς
Θεσσαλονίκη, απηύθυνε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας.
Ο ίδιος αναφέρθηκε στην επίδραση του τουριστικού προϊόντος στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας αναφέρθηκε ο Υπουργός
Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, στον χαιρετισμό του στην ειδική εκδήλωση της Emirates
για την πέμπτη επέτειο των απευθείας
πτήσεων της εταιρείας στη γραμμή Αθήνα
– Νέα Υόρκη.
«Έπειτα από μία υπερδεκαετή κρίση, η Ελλάδα έχει πλέον γυρίσει σελίδα και κοιτάζει
με αυτοπεποίθηση το μέλλον. Η χώρα μας
κερδίζει συνεχώς την ψήφο εμπιστοσύνης
από διεθνείς επενδυτές, βελτιώνει σημαντικά τις υποδομές της και δίνει νέα δυναμική στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός
Τουρισμού.
Επιτυχία
Ο κ. Κικίλιας τόνισε την επιτυχία της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Αθήνα – Νέα
Υόρκη της Emirates, με την οποία -όπως
υπογράμμισε- υποστηρίζεται έμπρακτα ο
τουρισμός και διευκολύνονται οι μετακινήσεις, αλλά και το ελληνικό εμπόριο, δώδεκα
μήνες τον χρόνο. Παράλληλα, χαρακτήρισε
εξαιρετικό το επίπεδο των διμερών σχέσεων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και
στρατηγικό τον χαρακτήρα τους, γεγονός
που -όπως είπε- επιβεβαιώθηκε και στην
πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον διάδοχο του θρόνου του Άμπου

Ντάμπι.
«Επιλέξατε να εμπιστευτείτε την ελληνική οικονομία, σε μία περίοδο που οποιοσδήποτε
άλλος ήταν διστακτικός για την επανεκκίνηση της καθημερινής απευθείας σύνδεσης
Αθήνας – Νέας Υόρκης. Το αποτέλεσμα σας
δικαίωσε. Και μας δικαίωσε όλους. Και οι
αριθμοί αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα.
Πλέον -και από τις τρεις αμερικανικές εταιρείες- οι απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ
στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” είναι, συνολικά,
63 την εβδομάδα. Αριθμός που αντιστοιχεί
σε μισό εκατομμύριο ταξιδιώτες απευθείας
από την Αμερική, χωρίς να συνυπολογίζουμε σε αυτούς και όλους όσοι ταξιδεύουν στη
χώρα μας μέσω ενδιάμεσων προορισμών»,
επισήμανε ο Υπουργός Τουρισμού.
Θεσμικές παρεμβάσεις
Ο κ. Κικίλιας ανέδειξε τις θεσμικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης για τη δημιουργία
ευνοϊκού επενδυτικού κλίματος, απαριθμώντας βασικά έργα υποδομής που υλοποιούνται και σχετίζονται με το τουριστικό προϊόν.
Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε από την εταιρεία
να εξετάσει τη δυνατότητα για απευθείας
αεροπορική σύνδεση του Ντουμπάι και της
Νέας Υόρκης και με το αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης, το οποίο -όπως
είπε- μπορεί να γίνει κόμβος για όλα τα
Βαλκάνια.
«Οι κάτοικοι των Βαλκανικών χωρών προτιμούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό μέσω
της Θεσσαλονίκης. Το αεροδρόμιο “Μακεδονία” έχει αναβαθμιστεί σημαντικά. Οι
επενδύσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο είναι

και μπορείτε να κολυμπήσετε μέσα στη σπηλιά που έχει 200
μ. μήκος, 22 ύψος και είναι από τις πιο εντυπωσιακές της
Ελλάδας.
Σπήλαιο Αγίας Σοφίας: το εκκλησάκι στη σπηλιά
Στην είσοδο του σπηλαίου σάς υποδέχονται μορφές αγίων σε
φυσικό μέγεθος, ζωγραφισμένες τον 13ο αιώνα με τη μέθοδο
του «φρέσκο». Στο εσωτερικό οι σταλαγμίτες και οι σταλακτίτες είναι ένας ύμνος στην ομορφιά της φύσης. Ένα από τα
συναρπαστικότερα αξιοθέατα στα Κύθηρα.
Το Καλαδί: μια παραλία καρτ ποστάλ
Η σταρ παραλία του νησιού. Γαλαζοπράσινα νερά, σπηλιές
και βράχια-γλυπτά προσδίδουν στο Καλάδι μια αναντίρρητη
ομορφιά και αξία.
Παραλίες για κάθε γούστο
Η λίστα με τις παραλίες στα Κύθηρα είναι ατελείωτη: Mελιδόνι, Φυρή Άμμος, Χαλκός, Πλατειά Άμμος, Λιμιώνας, Όχελες.
Μικρές ή μεγάλες, κλειστές ή ανοιχτές, οι παραλίες των Κυθήρων ικανοποιούν κάθε επιθυμία και προτίμηση.

Οι κρυμμένοι θησαυροί των Κυθήρων

Νερόμυλοι στο ρέμα της Νεράιδας
Το θέαμα είναι συναρπαστικό – πραγματικό αξιοθέατο! Ξεκινάτε από τον καταρράκτη. Περιδιαβαίνετε στο ρέμα, για να
ανακαλύψετε τους παλιούς νερόμυλους. Υπέροχη εμπειρία!
Το βενετσιάνικο κάστρο στην Κάτω Χώρα Μυλοποτάμου
Ο οικισμός, που αναπτύχθηκε μετά την καταστροφή της
Παλαιοχώρας, έχει εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Θα δείτε τα
ερείπια του ενετικού κάστρου και ναούς κτισμένους στο τέλος
του 15ου αιώνα.
Ο παραθαλάσσιος Αβλέμονας
Στο λιμανάκι του χωριού, που μοιάζει με κυκλαδίτικο, θα δείτε
το υπέροχο αρχοντικό Καβαλίνι με το ηλιακό ρολόι. Στις γραφικές παραλίες που σχηματίζουν οι κόλποι του θα απολαύσετε μπάνιο και βουτιές.

Η Ελλάδα στους κορυφαίους διεθνείς
προορισμούς αυτό το καλοκαίρι,
σύμφωνα με το Forbes Advisor
Τα τελευταία χρόνια στην πορεία για τη
“νέα κανονικότητα” ήταν δύσκολα και ενώ
πολλοί Αμερικανοί σχεδιάζουν να κάνουν
διακοπές αυτό το καλοκαίρι, οι ανησυχίες
για τον COVID-19, το κόστος των διακοπών και τον οικογενειακό προϋπολογισμό
παραμένουν. Σύμφωνα με μια νέα έρευνα
του Forbes Advisor, περισσότεροι από τους
μισούς Αμερικανούς παραθεριστές επηρεάστηκαν για τα καλοκαιρινά τους ταξίδια για
διάφορους λόγους.
Μερικά από τα πιο σημαντικά ευρήματα
είναι:
• Το κόστος και ο COVID-19 επηρεάζει
τα πλάνα των καλοκαιρινών διακοπών.
• Το 54% των καλοκαιρινών παραθεριστών που ρωτήθηκαν είπαν ότι το κόστος των διακοπών επηρεάζει τα καλοκαιρινά τους ταξιδιωτικά σχέδια.
• Το 50% αναφέρει ότι οι ανησυχίες για
τον COVID-19 και τα οικονομικά τους
ελήφθησαν υπόψη κατά τον προγραμματισμό των διακοπών.
• Το 41% είπε ότι η ασφάλεια σε άλλες
χώρες και ο διαθέσιμος χρόνος άδειας
από τη δουλειά επηρέασαν τα καλοκαιρινά του ταξιδιωτικά σχέδια.
• Οι Αμερικανοί που σχεδιάζουν να κάνουν καλοκαιρινές διακοπές φέτος
δήλωσαν ότι μείωσαν τον αρχικό προϋπολογισμό των ταξιδιών τους 1.636
συνεχείς. Το λιμάνι της πόλης συνδέεται
με το αεροδρόμιο για το check-in και τη μεταφορά των αποσκευών των ταξιδιωτών,
ενώ η κρουαζιέρα -ειδικά για το λιμάνι της

δολ. κατά μέσο όρο.
Η επιλογή ενός λιγότερο ακριβού προορισμού (45%) είναι η πιο δημοφιλής
τακτική για τη μείωση του κόστους,
ακολουθούμενη από λιγότερα ταξίδια
(37%) και ταξίδα σε κοντινότερες αποστάσεις (35%).
• Μόνο το 12% των καλοκαιρινών παραθεριστών θα αποκαλούσε τα ταξίδια
τους “ακριβά”, ενώ το 41% δηλώνει ότι η
τιμή των διακοπών τους είναι “μέση” και
το 30% θεωρεί το ταξίδι του ως “φθηνό/
οικονομικό”.
• Το 42% λέει ότι θα ξοδέψει περισσότερα σε ένα καλοκαιρινό ταξίδι φέτος
από πέρυσι, ενώ το 28% θα ξοδέψει
λιγότερα.
• Μεταξύ των παραθεριστών που αγοράζουν ταξιδιωτική ασφάλιση, το μέσο κόστος ενός καλοκαιρινού ταξιδιού εντός
των ΗΠΑ ανέρχεται περίπου σε 7.000
δολ., με τα διεθνή ταξίδια να ξεπερνούν
κατά μέσο όρο τα 7.600 δολ.
Το 79% των αγορών ταξιδιωτικής ασφάλισης για ταξίδια από την 1η Ιουνίου 2022
έως την Labor Day είναι για διεθνή ταξίδια.
Η Ιταλία είναι ο Νο1 διεθνής προορισμός
για καλοκαιρινά ταξίδια φέτος, από το Νο10
που ήταν πέρυσι. Η Ελλάδα βρίσκεται στην
6η θέση.
•

Θεσσαλονίκης- παρουσιάζει αύξηση φέτος
σε ποσοστό 250%, γεγονός που δείχνει τη
δυναμική της πόλης», κατέληξε ο Υπουργός
Τουρισμού.
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MSC Cruises: Με home
port τον Πειραιά το
κρουαζιερόπλοιο MSC Lirica
Με home port τον Πειραιά το MSC Lirica ενισχύει την παρουσία της MSC Cruises στην
Ανατολική Μεσόγειο
Η MSC Cruises ενισχύει περαιτέρω την
παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο
για αυτή τη σεζόν επιλέγοντας τον Πειραιά
σαν home port για το κρουαζιερόπλοιό της,
MSC Lirica.
Προκειμένου να ανταποκριθεί στη ζήτηση
από επισκέπτες και πιθανούς επισκέπτες,
η MSC Cruises προσάρμοσε το δρομολόγιο του MSC Lirica ώστε να περιλαμβάνει
τα πιο όμορφα μέρη που έχει να επιδείξει
η περιοχή.
Έτσι, οι επισκέπτες του MSC Lirica μπορούν να επισκεφθούν μια σειρά από προορισμούς, με αξιοθέατα που περιλαμβάνουν
περιήγηση στην Αθήνα και την Ακρόπολη,
τους Αγίους Τόπους, τη Θάλασσα της Γαλιλαίας, την Έφεσο, μία από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου κόσμου στα
σύνορα μεταξύ ανατολής και δύσης, και την
Πάφο, την αρχαία πόλη στη νότια ακτή της
Κύπρου.
Άφιξη και του MSC Musica το 2023
Ο Angelo Capurro, Εκτελεστικός Διευθυντής της MSC Cruises, δήλωσε: «Είμαστε
εξαιρετικά υπερήφανοι που είμαστε σε θέση
να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας
και στους συνεργάτες μας ταξιδιωτικούς
πράκτορες για το καλοκαίρι μια αναπτυσσόμενη επιλογή διακοπών κρουαζιέρας
προς μία σειρά διαφορετικών προορισμών
στην Ανατολική Μεσόγειο με αφετηρία πιο
κοντά στα σπίτια τους, και ταυτόχρονα μια
ξεχωριστή ελληνική εμπειρία και εξυπηρέτηση, που συνδυάζεται με κοσμοπολίτικη
ατμόσφαιρα».
Και ο κ. Capurro κατέληξε: «Κοιτάζοντας
μπροστά, στη σεζόν του καλοκαιριού του
2023, αυξάνουμε τη χωρητικότητα μας με
ένα μεγαλύτερο πλοίο, το MSC Musica, για

να ανταποκριθούμε στη δημοφιλία και την
ελκυστικότητα αυτής της απίστευτης περιοχής, την οποία μπορεί να απολαύσει κανείς
καλύτερα μόνο με την εμπειρία διακοπών
που προσφέρει ένα κρουαζιερόπλοιο».
Το κρουαζιερόπλοιο MSC Lirica
Εν πλω, το MSC Lirica προσφέρει ξεχωριστή εμπειρία με επίκεντρο την κομψότητα,
την άνεση και τη φιλοξενία από το εκπαιδευμένο και πολύγλωσσο πλήρωμα.
Στο κρουαζιερόπλοιο MSC Lirica έχει ανανεωθεί πλήρως το 60% των δημόσιων χώρων του πλοίου, ενώ διαθέτει πάνω από
550 τ.μ. χώρου εμπορικών καταστημάτων.
Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν:
Έναν χώρο που εκτείνεται σε 2 καταστρώματα, αποκλειστικά για αγορές σε 12
μπουτίκ
Μια επιλογή από μάρκες παγκόσμιας κλάσης, όπως Michael Kors, Furla, Dior, Gucci
και Armani.
Μια περιοχή ειδικά για αγορές πολυτελών
ρολογιών και κοσμημάτων.
Το MSC Shop, όπου οι επισκέπτες μπορούν να βρουν όλα τα αγαπημένα τους
εμπορεύματα με θέμα την MSC, συμπεριλαμβανομένης –για μόλις δεύτερη φορά–
μιας σειράς προϊόντων ειδικά για το πλοίο.
Στο πλοίο υπάρχει μια επιλογή από σαλόνια
και μπαρ, όπως το μπαρ Beverly Hills ή η
παραδοσιακή παμπ Lord Nelson σε αγγλικό στιλ. Για τις οικογένειες υπάρχει παιδότοπος που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με
το LEGO Group και την Chicco, καθώς και
ένα υδάτινο πάρκο με δύο πισίνες και πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων για παιδιά
όλων των ηλικιών.
Τέλος, διαθέτει το MSC Aurea Spa για χαλάρωση, ενώ το Broadway Theatre προσφέρει
ψυχαγωγία κάθε βράδυ. Για φαγητό διαθέτει
δύο κύρια εστιατόρια, ένα μπουφέ και το
δημοφιλές Kaito Sushi Bar.

Οι τουριστικές αφίξεις στην Κρήτη
αναμένεται να προσεγγίσουν
τις αντίστοιχες του 2019
Πλώρη για αφίξεις και έσοδα που θα υπερκεράσουν τις προσδοκίες των φορέων του
νησιού βάζει και φέτος η Κρήτη, η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, που το 2020
τα τουριστικά της έσοδα αντιπροσώπευσαν
το 20% των τουριστικών εσόδων της χώρας.
Μπορεί οι πρώτες ενδείξεις να ενισχύουν
τις φωνές που κάνουν λόγο για μια χρονιά
ευθέως συγκρίσιμη με αυτή του 2019, της
χρονιάς - ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό,
ωστόσο το μεγάλο ερωτηματικό για τους
επαγγελματίες του νησιού είναι τι θα μείνει
στο ταμείο των επιχειρήσεων κάνοντας τον
απολογισμό τους, όπως αναφέρουν στο
Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων φορείς του κλάδου. Υπενθυμίζεται ότι το
2019 οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στην
Κρήτη ανήλθαν σε 4,4 εκατομμύρια εκ των
οποίων 3,3 εκατομμύρια καταγράφηκαν στο
Ηράκλειο και 1,1 εκατομμύρια στα Χανιά.
Στα επίπεδα του 2019 θα κινηθούν οι αφίξεις ξένων επισκεπτών τον Μάιο
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της
Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης επισημαίνει ότι ο μήνας Μάιος θα
κλείσει στα επίπεδα του 2019 φτάνοντας και

τις 480.000 αεροπορικές αφίξεις. Ενώ ήδη
τον Απρίλιο οι ξένοι επισκέπτες του νησιού
έφτασαν τις 200.00 μέσω των δυο βασικών
αεροδρομίων του νησιού σε Ηράκλειο και
Χανιά. Τη στιγμή όμως που οι αριθμοί των
αφίξεων είναι αισιόδοξοι ο κ. Χαλκιαδάκης
εκφράζει τον προβληματισμό του για το το
τελικό αποτέλεσμα. "Δεν ξέρουμε τι θα μείνει στο τέλος. Τα έσοδα θα είναι καλά, αλλά
τα έξοδα θα είναι τεράστια", σύμφωνα με
τον πρόεδρο της Ενωσης.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος
της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου Μανόλης Τσακαλάκης, διατυπώνει τον έντονο
προβληματισμό του για τα έσοδα των ξενοδοχείων την φετινή σεζόν. Ειδικά στο Ρέθυμνο, εξηγεί, θα φανεί έντονα η απώλεια
της ρωσικής και ουκρανικής αγοράς από το
εισρέον τουριστικό ρεύμα φέτος. Στο μεταξύ
εστιάζει στην μεγέθυνση της βραχυχρόνιας
μίσθωσης, νόμιμης και παράνομης όπως
σημειώνει, τονίζοντας ότι από τις 190.000
αφίξεις του Απριλίου στην Κρήτη, οι 95.000
διοχετεύτηκαν σε βίλες και καταλύματα της
βραχυχρόνιας μίσθωσης.
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Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών:
Πώς θα κερδίσετε έως 600 ευρώ
Ενεργοποιείται με την ψήφιση του κλιματικού νόμου το πρόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», το οποίο
προβλέπει τη χορήγηση επιδότησης
σε περίπου 350.000 νοικοκυριά για την
αντικατάσταση παλιών κλιματιστικών,
ψυγείων και καταψυκτών με αντίστοιχες
καινούργιες ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρικές συσκευές.
Στο άρθρο 32 του κλιματικού νόμου, που
βρίσκεται στις αρμόδιες επιτροπές της βουλής και πρόκειται να ψηφιστεί αυτήν την
εβδομάδα, περιγράφεται η έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία θα δίνεται
στην πολιτική ηγεσία: «Η δυνατότητα προκήρυξης προκηρύσσονται δράσεων προς
τους τελικούς ωφελούμενους, χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από άλλες πηγές, που
αφορούν στην απόσυρση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών μέσω συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης από
πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με τον
ν. 4819/2021 (Α΄129) και την αντικατάστασή τους με άλλες όμοιες συσκευές υψηλής
ενεργειακής απόδοσης».
Η προκήρυξη
Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» θα
προκηρυχθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο
του Ιουνίου.
Ο προϋπολογισμός του αναμένεται να είναι
τουλάχιστον στα 150 εκ. ευρώ και βασική
προϋπόθεση για την υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι η ανακύκλωση των παλιών
συσκευών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
την αντικατάσταση και ανακύκλωση κλιματιστικών, ψυγείων και καταψυκτών, καθώς
οι συσκευές αυτές δημιουργούν τα μεγαλύτερα φορτία ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι δικαιούχοι θα έχουν διπλό όφελος έως
και 600 ευρώ: Αφενός μείωση κατά περίπου
300 ευρώ από την επιδότηση αγοράς και
μέχρι και 300 ευρώ ετησίως από τον χαμηλότερο λογαριασμό ρεύματος που θα πετυχαίνουν με την υψηλή ενεργειακή απόδοση
της νέας ηλεκτρικής συσκευής.
Τα βήματα για τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα
Τα βασικά σημεία του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:
• Τα ωφελούμενα νοικοκυριά θα έχουν τη
δυνατότητα να αντικαταστήσουν έως
και τρεις ηλεκτρικές συσκευές.
• Από το πρόγραμμα θα ωφεληθούν
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350.000 νοικοκυριά.
Τα ποσοστά επιδότησης θα κυμανθούν από 35% έως 50% ανά νοικοκυριό, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα. Η
μέση επιδότηση εκτιμάται πως θα είναι
στα 300 ευρώ.
Θα λειτουργήσει ειδική ηλεκτρονική
πλατφόρμα στο gov.gr
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την
ανακύκλωση της παλιάς συσκευής
και την αντικατάσταση της με επιδοτούμενη αγορά καινούργιας θα έχουν
όλα τα φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως
εισοδήματος.
Οι αιτήσεις, όμως, θα αξιολογούνται με
ειδικά κριτήρια. Προτεραιότητα, αποσπώντας συγκεκριμένη βαθμολογία,
θα έχουν ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
όπως ΑμεΑ, φυσικά πρόσωπα με χαμηλό εισόδημα, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες.
Θα εκδοθεί λίστα «επιτυχόντων» και
όσοι είναι σε αυτή θα παίρνουν ειδικούς κωδικούς (πιθανότατα voucher
– κουπόνι) και στη συνέχεια θα επισκέπτονται το κατάστημα που έχουν επιλέξει για την αγορά της νέας ηλεκτρικής
συσκευής.
Με τους κωδικούς ή το κουπόνι θα αγοράζουν τη συσκευή και θα πληρώνουν
τη διαφορά της τιμής, δηλαδή αφού
αφαιρεθεί η έκπτωση που δικαιούνται.
Όταν αποψιλωθεί από το χώρο της κατοικίας η παλιά συσκευή και τοποθετηθεί η καινούργια, τότε το κατάστημα θα
εισπράττει τη διαφορά της τιμής.
Τα στάδια υλοποίησης της διαδικασίας
θα ελέγχονται αυτόματα από την ψηφιακή πλατφόρμα.
Προϋπόθεση είναι η παλιά συσκευή να
βρίσκεται σε λειτουργία, δηλαδή να μην
είναι χαλασμένη.
Σε περίπτωση εξάντλησης της διαθέσιμης χρηματοδότησης, προβλέπεται
η δημιουργία λίστας επιλαχόντων, οι
οποίοι θα μπορούν να επωφεληθούν
με την εξασφάλιση επιπλέον πόρων.

Λαγκάρντ: Εξήρε την Ελλάδα για
τη φορολόγηση στα υπερέσοδα
των εταιρειών ενέργειας
Στην απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να φορολογήσει με συντελεστή 90% τα υπερ
- έσοδα των εταιρειών ενέργειας επέλεξε να αναφερθεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία παρακάθισε
σε γεύμα μαζί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός. Συγκεκριμένα η κ. Λαγκάρντ τόνισε πως η ελληνική πολιτική
για την φορολόγηση των υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας βοηθούν στην υποστήριξη των πολιτών, καθώς συνεχίζεται η προσπάθεια να μειωθεί ο

Σε λειτουργία το mySynigoroslive
για τον προγραμματισμό ραντεβού
με τον Συνήγορο του Πολίτη
Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα
Τρίτη η πλατφόρμα
mySynigoroslive,
μέσω της οποίας
οι πολίτες -φυσικά
πρόσωπα και νόμιμοι εκπρόσωποι
επιχειρήσεων- μπορούν να επικοινωνούν εύκολα και
γρήγορα με τον Συνήγορο του Πολίτη
και να εξυπηρετούνται εξ αποστάσεως για θέματα αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής. Με τη
νέα πλατφόρμα του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να απευθύνονται στον Συνήγορο
του Πολίτη με στοχευμένο και αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας τους.
Το mySynigoroslive αποτελεί το επόμενο
βήμα στην ψηφιοποίηση της λειτουργίας
του Συνηγόρου του Πολίτη, καθώς είναι διαθέσιμη εδώ και χρόνια η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων μέσω e-mail (press@
synigoros.gr) και αναφορών ηλεκτρονικά,
μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής. Ενδεικτικά, μέσα στο 2021 ο Συνήγορος του Πολίτη
δέχθηκε 18.802 αναφορές, ενώ πολλαπλάσια ήταν τα ερωτήματα ή τα αιτήματα που
δεν αφορούσαν αρμοδιότητες του ΣτΠ.
Έτσι, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει ως
προέκταση των υφιστάμενων τρόπων πληροφόρησης και θα διευκολύνει σημαντικά
τους ενδιαφερόμενους, καθώς:
• δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν εξ αποστάσεως με τον Συνήγορο του Πολίτη για
θέματα που τους απασχολούν, χωρίς
να απαιτηθεί η μετακίνηση τους, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος•
• επιτυγχάνεται η διευκόλυνση των πολιτών καθώς επιλέγουν οι ίδιοι την επιθυμητή ημέρα και ώρα για την τηλεφωνική
τους επικοινωνία με στελέχη της Αρχής
ή την φυσική τους παρουσία στα γραφεία της• και
• οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν
μία πιο στοχευμένη και ουσιαστική
πληροφόρηση στο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν και χρειάζονται για
αυτό τη συμβολή του Συνηγόρου του
Πολίτη, ανατρέχοντας στη λίστα των
προσφερόμενων θεματικών ενοτήτων.
Η λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή. Αρχικά ο πολίτης εισέρχεται στον
ιστότοπο mySynigoros.live.gov.gr και καταχωρίζει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία επιθυμεί να λάβει τον
σύνδεσμο (link) για την είσοδο στην πλατφόρμα κράτησης. Μόλις λάβει το e-mail και
κάνει κλικ τον σύνδεσμο που βρίσκεται στο
μήνυμα, καλείται να επιλέξει τον τρόπο εξυπηρέτησης (φυσική παρουσία, τηλεδιάσκεψη ή τηλεφωνική επικοινωνία), τη θεματική

ενότητα στην οποία υπάγεται η υπόθεσή
του και την ημερομηνία και ώρα που επιθυμεί να εξυπηρετηθεί.
Η διαδικασία κλεισίματος του ψηφιακού
ραντεβού μπορεί να γίνει είτε για το ίδιο
πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, είτε
για τρίτο πρόσωπο. Ωστόσο, στο ραντεβού
πρέπει να παρουσιαστεί το ίδιο το ενδιαφερόμενο πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου
είναι και αυτά που συμπληρώνονται στην
φόρμα της κράτησης.
Σημειώνεται ότι οι θεματικές ενότητες που
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη είναι οι ακόλουθες:
1. Κοινωνική Ασφάλιση
2. Κοινωνική Πρόνοια
3. Υγεία
4. Διαχείριση Υδάτων
5. Ενέργεια
6. Περιβάλλον (Φυσικό/Πολιτιστικό)
7. Περιβάλλον (Πολεοδομία/Χωροταξία)
8. Δεσποζόμενα/Αδέσποτα Ζώα
9. Μετανάστες/Πρόσφυγες/Αιτούντες
'Ασυλο
10. Αστυνομία/Φυλακές
11. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση/Επαγγελματικά Δικαιώματα
12. Ληξιαρχεία/Ταυτότητες/Στρατολογία
13. Φορολογικά/Τελωνειακά/Ενισχύσεις
Επιχειρήσεων COVID
14. Μεταφορές/Οχήματα/ΕΛΤΑ
15. ΤΑΠ/Δημοτικά Τέλη
16. Προσλήψεις Εκτός ΑΣΕΠ/Θέματα
Εκπαιδευτών
17. Επιδοτήσεις/Δημόσιες Συμβάσεις
18. ΟΑΕΔ/Δάνεια ΟΕΚ
19. Ίση Μεταχείριση/Διακρίσεις
20. Δικαιώματα Παιδιού
21. Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α / Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α
Εκπαίδευση
22. Περιστατικά Αυθαιρεσίας στα Σώματα
Ασφαλείας
Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από τη Γενική
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που έθεσε ο Συνήγορος
του Πολίτη. Η λειτουργία της βασίζεται στα
πρότυπα άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών
ψηφιακών ραντεβού που έχει υλοποιήσει
και λειτουργεί για άλλους φορείς του Δημοσίου όπως ο ΟΑΕΔ, η ΑΑΔΕ, τα ΚΕΠ, το
υπουργείο Εξωτερικών, ο e-ΕΦΚΑ και το
Κτηματολόγιο.

πληθωρισμός στην ευρωζώνη. Η πρόεδρος της ΕΚΤ συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι οι δημοσιονομικές και νομισματικές πολιτικές μπορούν από κοινού να δώσουν πίσω κάποια οφέλη
στους πολίτες, την ώρα, που βρίσκονται σε εξέλιξη οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης του
πληθωρισμού.
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απέναντι στην ρωσική, να της
ζητάει δανεικά μετά το φιάσκο
της εξάμηνης διαπραγμάτευσης;
Το ότι δεν πήραμε ούτε ρούβλι
τσακιστό, γνωστό τοις πάσι…
Πρόσφατα πάντως, ο κύριος
Τσίπρας δήλωσε σε τηλεοπτική
του συνέντευξη ότι «η Ρωσία δεν
ήταν ποτέ σύμμαχος μας». Παρέμεινε πάντως ουδέτερος…
Η Τουρκία: Η Τουρκία και το καθεστώς Ερντογάν δυσανασχέτησε επίσης με την απόφαση της Ελλάδας
να στείλει εξοπλισμό στην Ουκρανία. Ως
«επιτήδειος ουδέτερος» η Τουρκία τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να πατάει σε δύο
βάρκες. Κάνει δουλειές με την Ρωσία, αλλά
ταυτόχρονα προσπαθεί να «πουλήσει» και
υπηρεσίες στην Αμερική. Αυτό προσπαθούσε να κάνει και στην Ουκρανία. Πουλούσε τα πολυσυζητημένα τουρκικά drones
και υποσχόταν βοήθεια στην κυβέρνηση
Ζελένσκι. Μια νατοϊκή χώρα «έβαζε» πόδι
στην Ουκρανία. Αρκετά δελεαστικό για τις
ΗΠΑ. Τα πράγματα όμως άλλαξαν. Με την
εισβολή της Ρωσίας, η Τουρκία αργά ή γρήγορα θα πρέπει να επιλέξει στρατόπεδο. Η
βοήθεια στην Ουκρανία εκ μέρους της δεν
ήρθε ποτέ, ενώ οι ενέργειες της Ελλάδας
της στέρησαν την αποκλειστικότητα σε αυτές τις περιοχές. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στον Ρώσο ΥΠΕΞ και τον Ουκρανό
ομόλογο του στην Τουρκία, δεν απέδωσαν
σχεδόν τίποτα. Η σημασία της Τουρκίας για
τις ΗΠΑ υποβαθμίζεται. Άλλο ένα χαρτί του
Ερντογάν κάηκε…
Η Ρωσία: Η Ρωσία προφανώς θα ήταν παράλογο να μην δυσαρεστηθεί με τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό
που προκάλεσε εντύπωση όμως ήταν η
στοχοποίηση της Ελλάδας. Πολλές χώρες
απ’ όλο τον κόσμο έστειλαν όπλα. Κάποιες
πολύ βαρύτερα από αυτά της Ελλάδας. Με
κάποιες από αυτές η Ρωσία έχει ακόμα και
σύνορα, όπως για παράδειγμα η Εσθονία.
Η δυσαρέσκεια όμως για την απόφαση της
Ελλάδας ήταν μεγαλύτερη. Φαίνεται να μην
το περίμενε. Η κυρία Ζαχάροβα «απασφάλισε» πριν λίγες μέρες κάνοντας το αυτί
πολλών εντός Ελλάδος να ιδρώσει… Φαίνεται ότι το καθεστώς Πούτιν είχε «επενδύσει» πολλά στο πολιτικό σύστημα της χώρας, τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά.
Λογικό είναι να χάνει την ψυχραιμία του
όταν βλέπει ότι όλα πήγαν στα σκουπίδια…
Κάποιους τους ενοχλεί που η Ελλάδα είναι Νατοϊκή. Κάποιους τους ενοχλεί που η
Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή. Κάποιους τους
ενοχλεί που η Ελλάδα είναι Δυτική. Και σε
τελική ανάλυση, κάποιους τους ενοχλεί
που η Ελλάδα είναι δημοκρατική! Κάποιοι
θα ήθελαν έναν Πούτιν ή έναν Ερντογάν
και στην Ελλάδα που θα πήγαινε «κόντρα»
στην Αμερική. Κάποιοι θα ήθελαν ακόμα και
να γίνουν οι ίδιοι… Ευτυχώς όμως για την
χώρα, δεν τους πέρασε ούτε στο παρελθόν
αλλά ούτε και πρόκειται στο μέλλον!
Η Ελλάδα όσο και αν αυτό ενοχλεί «κάποιους», «είναι και αυτή Δύση». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής,
διόρθωσε και αυτόν ακόμη τον αείμνηστο
Κωνσταντίνο Καραμανλή . Οι λέξεις έχουν
την σημασία τους. Το «ανήκουμε» του Καραμανλή υποδηλώνει κάποια απόφαση άλλων «μεγαλύτερων» από εμάς, ενώ το «είμαστε» υποδηλώνει την δική μας θέληση,
επιθυμία και απόφαση για τον Δυτικό προσανατολισμό της χώρας. Ανήκουμε στην
Ελλάδα και ως εκ τούτου είμαστε Δύση.
Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσουμε

πάνω από τα νησιά μας.
Κι όταν η Σουηδία και η Φινλανδία, κατέθεσαν αίτηση για ένταξη
στο ΝΑΤΟ , σε μια ιστορική στιγμή γι’ αυτές τις χώρες και για την
Ευρώπη, ο κ. Ερντογάν μπλόκαρε το αίτημά τους, εκτιμώντας
πως μπορεί να παζαρέψει με τον
Μπάιντεν, την άρση των κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά την
αγορά των S-400.
To Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον “άδειασε” σημειώνοντας πως πρόκειται για ζήτημα που αφορά την Τουρκία και τις δύο χώρες κι όχι της ΗΠΑ.
Κι έφτασε στο σημείο, ο τούρκος Πρόεδρος να λέει πως δεν θα ξαναμιλήσει με τον
Μητσοτάκη.
Γιατί; Επειδή αποκάλυψε στους αμερικανούς τον αναθεωρητισμό του με το παρανοϊκό αυτοκρατορικό σχέδιο για τη “γαλάζια πατρίδα”, επειδή δεν θα μπορέσει να
αγοράσει τα F-16, επειδή δεν του σηκώνει
το τηλέφωνο ο Μπάιντεν, ούτε του στέλνει
πρόσκληση για το Λευκό Οίκο;
Τι περίμενε από έναν Έλληνα πρωθυπουργό που η χώρα του απειλείται με πόλεμο
αν επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12
μίλια, που καθημερινά τουρκικά αεροσκάφη
κάνουν υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά
νησιά των οποίων την κυριαρχία αμφισβητεί, να χορέψει “ζεϊμπέκικο”, να κάνει “κουμπαριές” ή να τον “κατευνάσει”.
Η εχθρότητα του, απέναντι στην Ελλάδα
δεν έχει να κάνει με τον κ. Μητσοτάκη.
Έχει να κάνει με την ίδια την ύπαρξη της
χώρα μας, γιατί αποτελεί το “φράγμα” στο
όνειρο της πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ
της Τουρκίας, για την επανασύσταση της
Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Ας σταματήσουμε λοιπόν να μιζεριάζουμε,
να φοβόμαστε και να περνάμε καθημερινά
την τουρκική προπαγάνδα στο λαό μας.
Επικίνδυνοι είναι και ανά πάσα στιγμή μπορούν να προκαλέσουν θερμό επεισόδιο στο
Αιγαίο, στην Κύπρο ή στην ΝΑ Μεσόγειο,
αλλά αποδείξαμε πρώτα με την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και τώρα με τις
ΗΠΑ και την παρουσία τους από τη Σούδα
μέχρι την Αλεξανδρούπολη, ότι μπορούμε
να θωρακίσουμε τη χώρα μας με σωστές
διπλωματικές κινήσεις, με συμμαχίες και με
σύγχρονα οπλικά συστήματα.
Ο Ερντογάν μπορεί να μείνει με τα νεύρα
του, Σκασίλα μας!
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Το ενδιαφέρον της κοινής
γνώμης έχει μονοπωλήσει τον τελευταίο καιρό η
απροκάλυπτη εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία. Η
Ελλάδα μαζί άλλες περίΗλίας
που 30 χώρες, αποφάσιΚουτίνας
σαν εκτός από ανθρωπιστική βοήθεια, να στείλουν
και στρατιωτική. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ελληνικού ΥΠΕΞ, σε πρώτη φάση
απογειώθηκαν δύο C-130 γεμάτα με θανατηφόρο πολεμικό υλικό, με προορισμό
αεροδρόμιο της Πολωνίας. Από εκεί, στην
συνέχεια τα όπλα πήραν τον δρόμο για την
Ουκρανία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει
γνωστά μέχρι σήμερα, η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε για ακόμα μια φορά
τουλάχιστον.
Άνοιξε λοιπόν, όπως ήταν λογικό, η συζήτηση για την διεθνή εμπλοκή της Ελλάδας και
για το κατά πόσο αυτή θα ήταν μια σωστή
ή λανθασμένη απόφαση. Η Ελλάδα φέτος
έκλεισε 70 ολόκληρα χρόνια στο ΝΑΤΟ.
Μέσα σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλα τα διεθνή fora, η Ελλάδα είναι διαχρονικά υπερασπιστής του διεθνούς δικαίου και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πως θα
μπορούσε άλλωστε να μην είναι με αυτούς
τους γείτονες που έχει; Για ακόμα μία φορά,
η Ελλάδα βρέθηκε στην σωστή πλευρά της
ιστορίας και αποφάσισε να μην κλείσει τα
μάτια σε μια τόσο κατάφωρη και απροκάλυπτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και
της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιοι «ειλικρινείς» ουδέτεροι. Υπάρχουν κάποιοι που
απλά δεν θέλουν την Ελλάδα να ανακατεύεται στις «υποθέσεις των άλλων». Θέλουν
την Ελλάδα κλεισμένη στο καβούκι της.
Υπάρχουν κάποιοι που κρατούν αυτή την
στάση διαχρονικά τόσο με το ΝΑΤΟ όσο
και με την Ρωσία. Και είναι σεβαστό. Αν
και στην προκειμένη περίπτωση η ουδετερότητα την ώρα της κρίσης, δεν μπορεί να
είναι παρά μια κεκαλυμμένη βοήθεια στον
εχθρό. Και αφού ως νατοϊκή χώρα βλέπουμε την Ουκρανία σαν σύμμαχο, μαντέψτε
ποιος είναι ο εχθρός… Το ζήτημα είναι ότι
οι ενέργειες της Ρωσίας στην προκειμένη
περίπτωση είναι τόσο παράλογες αλλά και
παράνομες που δύσκολα μπορεί κάποιος
να επιχειρηματολογήσει υπέρ της.
Πάμε να δούμε όμως ποιοι ενοχλήθηκαν
από από την απόφαση της κυβέρνησης
να στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στην
Ουκρανία:
Ο ΣΥΡΙΖΑ: Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντιτάχθηκε σθεναρά στην
αποστολή όπλων στην Ουκρανία από την
αρχή. Έκανε λόγο για ξεκάθαρη εμπλοκή
της Ελλάδας στον πόλεμο και μάλιστα με
απόφαση Μητσοτάκη. Καταδίκασε βέβαια
την εισβολή της Ρωσίας, αλλά τάχθηκε
υπέρ της ουδετερότητας. Δεν είναι ότι ανησύχησε για την χώρα. Απλά δεν θέλει να
δυσαρεστήσει την Ρωσία. Είναι γνωστές
οι θέσεις του κόμματος ήδη από το 2015
όταν πρωτοήρθε στην εξουσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ
πάντα προσπαθούσε να τα έχει καλά με το
Κρεμλίνο. Όταν η ΕΕ επέβαλε τις πρώτες
κυρώσεις για την εισβολή στην Κριμαία,
έναν χρόνο νωρίτερα, κορυφαία κυβερνητικά στελέχη των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, είχαν δηλώσει ότι η Ελλάδα ήταν αντίθετη με αυτές τις
κυρώσεις και ότι η κυβέρνηση θα έκανε ο,τι
μπορούσε για να τις παρακάμψει. Και φυσικά ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει την φωτογραφία με όλη την ελληνική κυβέρνηση

να μιλάμε για το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και την Δύση
σαν να είναι κάτι μακρινό, διαφορετικό από
εμάς, για το οποίο κάθε φορά, σε κάθε κρίση
θα πρέπει να αναρωτιόμαστε για αν πρέπει
να συνταχθούμε μαζί του.
Όποιος είναι κατά της Δύσης, να βγει και
να το πει και να επιχειρηματολογήσει υπέρ
της άποψης του. Δεν υπάρχει πιο ανήθικο
πράγμα από τον «αλά καρτ» σύμμαχο. Και
πριν μερικοί μιλήσουν για δογματισμό, σε
καμία περίπτωση δεν εννοώ να κλείνουμε
τα μάτια στα λάθη μας. Υπήρξαν παράλογες επεμβάσεις του ΝΑΤΟ; Ναι, υπήρξαν!
Δεν θα το συζητήσουμε τώρα όμως αυτό,
όταν ο Πούτιν απειλεί ολόκληρη την Ευρώπη και ολόκληρο το μεταπολεμικό διεθνές
σύστημα. Ο κόσμος, καλώς ή κακώς, είναι
χωρισμένος σε στρατόπεδα. Και όταν επιλέγουμε σε ποιο θα πάμε, φορτωνόμαστε
και τα λάθη του. Όποιος μπορεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ της αλλαγής στρατοπέδου, ας βγει και ας το κάνει…

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ
"ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ".

Για μια ακόμη φορά η Δύση και ειδικά οι
Ηνωμένες Πολιτείες, με αφορμή τις αιτήσεις ένταξης στο ΝΑΤΟ, της Σουηδίας και
της Φιλανδίας, βρίσκονται αντιμέτωποι με
τα τερτίπια και το ανατολίτικο παζάρι του
Πρόεδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν.
Αν και δεν μπορεί κανείς να μην παραδεχτεί
ότι ο Ερντογάν, είναι ένας έξυπνος παίκτης,
αυτή τη φορά το παιχνίδι είναι τόσο άγριο
και το διακύβευμα τόσο μεγάλο, που ο Πρόεδρος της Τουρκίας παίζει με τη φωτιά. Αυτό
το σκληρό και ριψοκίνδυνο παζάρι, μπορεί
να μην κοστίσει βαρύ τίμημα στην Τουρκία,
ως χώρα, αλλά ο ίδιος είναι πλέον ξεκάθαρο ότι βρίσκεται πρώτος στη λίστα της Ουάσιγκτον, κάτω ακριβώς από το όνομα του
Βλαντιμίρ Πούτιν, για ένα τελικό ξεκαθάρισμα και εκτόπιση από το διεθνές και εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.
Ήθελε να κάνει το διαμεσολαβητή μεταξύ
Ουκρανίας και Ρωσίας. Μια συνάντηση των
ΥΠΕΞ, έγινε στη χώρα του πλήρως αποτυχημένη και τίποτα άλλο. Ο ίδιος εξακολουθεί όμως να διαφημίζει έναν ρόλο που του
έχουν ήδη αφαιρέσει.
Έχασε 100 σούπερ μαχητικά F-35, για να
πάρει το σύστημα S-400 από τη Ρωσία. Του
αρέσει να πατά σε δυο – τρεις βάρκες και
να παίζει το παιχνίδι του εκβιασμού και του
παζαριού, αλλά αυτός ο ρόλος έχει και ένα
κόστος. Δεν μπορείς να τους έχεις όλους
ικανοποιημένους.
Έτσι τα F-35 άλλαξαν κατεύθυνση και από
τις τουρκικές βάσεις που τα περίμεναν, θα
προσγειωθούν στις ελληνικές, σε λίγα χρόνια. Πρόκειται για ένα μεγάλο …δώρο του
Ταγίπ προς την Ελλάδα.
“Άφρισε” με τους αμερικανούς γερουσιαστές
και βουλευτές που χειροκροτούσαν συνεχώς, ακόμα και όρθιοι τον Μητσοτακη, και
εξοργίστηκε που τον άκουσε να τους λέει,
πως με τα F-16 τους , η Τουρκία παραβιάζει τον εναέριο χώρο και κάνει υπερπτήσεις

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ

Η εικόνα του παγιώνεται ως καταθλιπτική.
Μετά από ακόμη ένα σοκαριστικό μακελειό σε σχολείο, αυτή τη φορά στο Τέξας,
ο Τζο Μπάιντεν εμφανίστηκε ανήμπορος
να δώσει λύση. Ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ
προσέφερε και πάλι λόγια συμπάθειας και
ανακούφισης, κατηγόρησε την Εθνική Ένωση Όπλων, και ξέσπασε, λέγοντας ότι… κάτι
πρέπει να γίνει.
Βεβαίως, αυτός που “κάτι πρέπει να κάνει”,
είναι ο ίδιος. Και σε αυτό το θέμα, όπως συνολικά στην καθημερινότητα των Αμερικανών, δεν κάνει τίποτα, ή κάνει ελάχιστα. Η
δημοφιλία του καταρρέει, και η απαξίωση
του έργου του μεγαλώνει. Τα αμερικανικά
ΜΜΕ τείνουν να τον χαρακτηρίσουν ως “τον
Πρόεδρο των επικηδείων”… Όμορφα λόγια,
χωρίς αντίκρισμα.
Ο σημερινός ένοικος του Λευκού Οίκου έχει
καθηλωθεί στον αστερισμό της απαξίωσης.
Και μαζί του, συμπαρασύρει στον πολιτικό
γκρεμό το Δημοκρατικό Κόμμα.
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Πούτιν: «Πρόκειται να χάσει τον πόλεμο» λέει το Foreign Affairs –
Τα δύο σενάρια για τα οποία πρέπει να προετοιμάζεται η Δύση

To Foreign Affairs, σε ανάλυσή του, υποστηρίζει ότι όλα δείχνουν ότι ο Βλαντίμιρ
Πούτιν θα χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ θα αντιμετωπίσει αναταραχές στο εσωτερικό της Ρωσίας.
Την εκτίμηση ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι κόσμος πρέπει να ετοιμάζεται για μια περίοδο αστάθειας στη Ρωσία κάνει το Foreign
Affairs σε ανάλυσή του.
Στο κείμενο του FA, αρχικά υπενθυμίζεται
ότι ο Ρώσος πρόεδρος ούτε ανακήρυξε
τη νίκη στην Ουκρανία στις 9 Μαΐου, ούτε
ανακοίνωσε γενική επιστράτευση, όπως πίστευαν ορισμένοι αναλυτές.
Αντ’ αυτού, μιλώντας από το βήμα στην
Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, ο Πούτιν
ακούστηκε σαν ηττημένος που έχει πληγωθεί, κλαψουρίζοντας ότι οι απειλές του
ΝΑΤΟ τον «ανάγκασαν» να δράσει προληπτικά στο Ντονμπάς, υποστηρίζει το
Foreign Affairs.
Στους τρεις μήνες ο πόλεμος
Τρεις μήνες μετά την έναρξη της κακοσχεδιασμένης εισβολής του Βλαντίμιρ Πούτιν
στην Ουκρανία, λέει το FA, φαίνεται όλο και
πιο πιθανό ότι η προσπάθειά του να απελευθερώσει το Ντονμπάς από το Κίεβο θα
μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο θεαματικές αποτυχίες στη σύγχρονη στρατιωτική ιστορία.
Τα ρωσικά στρατεύματα έχασαν τη μάχη
για το Κίεβο μέσα στον πρώτο μήνα της σύγκρουσης και τώρα αγωνίζονται να κάνουν
οποιαδήποτε πρόοδο στην ανατολική Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουν να υφίστανται καταστροφικές απώλειες: μέχρι τις
16 Μαΐου, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας, οι ουκρανικές δυνάμεις
είχαν σκοτώσει περισσότερους από 28.000
Ρώσους στρατιώτες.
Το ερώτημα τώρα είναι αν η εθνική ταπείνωση που αντιμετωπίζει η Ρωσία μοιάζει
περισσότερο με τον ρωσοϊαπωνικό πόλεμο
του 1905, που σηματοδότησε την αρχή του
τέλους της τσαρικής εποχής ή με την αποτυχημένη προσπάθεια του Ιωσήφ Στάλιν να
καταλάβει τη Φινλανδία στον χειμερινό πόλεμο του 1939-1940, σημειώνει το FA.
Ο Πούτιν «πληρώνει» τη συστημική
διαφθορά
Η συστημική διαφθορά έχει εμποδίσει την
ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει έναν πόλεμο με επιτυχία. Από το 2013, για παράδειγμα, ο Πούτιν έχει αναθέσει τουλάχιστον
3,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμβάσεις
στρατιωτικών προμηθειών στον φίλο του
Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος παρείχε στα
ρωσικά στρατεύματα τόσο λίγα τρόφιμα
που κατέφυγαν σε λεηλασίες παντοπωλείων απλώς για να βρουν κάτι να φάνε.
Τα φτηνά, κακοφτιαγμένα κινεζικά ελαστικά
έχουν κατηγορηθεί για την επιβράδυνση
της προέλασης των ρωσικών στρατιωτικών
αυτοκινητοπομπών. Σύμφωνα με αναφορές της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς της Ουκρανίας, ένας εργολάβος
προμήθευσε τα ρωσικά στρατεύματα με
αλεξίσφαιρα γιλέκα που διαφημίζονταν ως
αλεξίσφαιρα, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν
γεμάτα με χαρτόνι αντί για θωρακισμένες
πλάκες.
Ο ουκρανικός στρατός έχει κάνει άλματα
Ο στρατός της Ουκρανίας, αντίθετα, έχει
ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Εκατοντάδες
χιλιάδες Ουκρανοί προσφέρθηκαν εθελοντικά να υπερασπιστούν την πατρίδα τους.
Χάρη στον οκταετή πόλεμο στο Ντονμπάς,

δεκάδες χιλιάδες Ουκρανοί στρατιώτες
έχουν εμπειρία μάχης και πολλοί έχουν
επωφεληθεί από την εκπαίδευση των ΗΠΑ
και της Βρετανίας. Τα Δυτικής κατασκευής
αντιαρματικά όπλα και τα αντιαεροπορικά
συστήματα Stinger της Ουκρανίας έχουν
αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά και οι
Δυτικοί σύμμαχοί της αυξάνουν τις προμήθειες όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.
Ο ρόλος των κυρώσεων
Μετά την εισβολή της Ρωσίας στις 24 Φεβρουαρίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι
σύμμαχοί τους επέβαλαν γρήγορα κυρώσεις για να «πνίξουν» τη ρωσική οικονομία.
Οι Δυτικές κυρώσεις δεν αποσκοπούν πλέον στην αποτροπή της Ρωσίας, αλλά στην
αποδυνάμωση της ρωσικής οικονομίας και
στη μείωση της ικανότητάς της να διεξάγει
πολέμους.
Είναι κρίσιμο ότι οι Δυτικές κυρώσεις στρέφονται πλέον κατά των μεγάλων ρωσικών
κρατικών τραπεζών. Η G-7 πάγωσε τα διεθνή συναλλαγματικά αποθέματα της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας και αφαίρεσε
πολλές ρωσικές τράπεζες από το SWIFT,
το διεθνές σύστημα για διατραπεζικές
συναλλαγές.
Σε απάντηση, η ρωσική κυβέρνηση παίρνει
ολοένα και περισσότερα μέτρα για την οικονομία, βλάπτοντας περαιτέρω την πολεμική
προσπάθεια του Πούτιν. Μέσα σε μία μόνο
ημέρα, ο Πούτιν εξαφάνισε το μεγαλύτερο
μέρος των οικονομικών κερδών που είχε
επιτύχει η Ρωσία από το 1991.
Η παλίρροια του πολέμου του Πούτιν στην
Ουκρανία στρέφεται όλο και περισσότερο
εναντίον της Ρωσίας και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα καταλήξει σε μια καταστροφική
ρωσική ήττα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά
που η Μόσχα ξεκινά μια φιλόδοξη στρατιωτική περιπέτεια σε αναζήτηση πρόσθετων
εδαφών, μόνο και μόνο για να βρεθεί ανίσχυρη και ταπεινωμένη, τονίζει το FA.
Ομοιότητες και διαφορές με την εκστρατεία στη Φινλανδία
Ένας παραλληλισμός που κάνει το FA είναι
ο χειμερινός πόλεμος του 1939-40, μια εκστρατεία στο περιθώριο του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου, κατά την οποία ο ίδιος ο Στάλιν
αποφάσισε να εισβάλει στη Φινλανδία και
να εγκαθιδρύσει τη δική του φινλανδική
κυβέρνηση.
Ο Κόκκινος Στρατός απέτυχε να προχωρήσει εναντίον του μικρού αλλά γενναίου φινλανδικού στρατού και υπέστη τρομακτικές
απώλειες. Αλλά οι παραλληλισμοί τελειώνουν εδώ. Όταν η προσπάθεια απέτυχε, ο
Στάλιν άφησε τους επαγγελματίες στρατηγούς να αναλάβουν τη διοίκηση, δίνοντας
στον αρχηγό του επιτελείου του σοβιετικού
στρατού, τον στρατάρχη Μπόρις Σαπόσνικοφ, πλήρη εξουσία επί των επιχειρήσεων
στο φινλανδικό θέατρο των μαχών.
Μετά από τρεις μήνες, ο Στάλιν συμβιβάστηκε με μια συνθήκη ειρήνης με περιορισμένα κέρδη με τεράστιο τίμημα. Ο Πούτιν,
αντίθετα, δεν έχει παραχωρήσει τη διοίκηση
στους στρατηγούς του. Αντιθέτως, έχει ενισχύσει τον έλεγχό του στις λεπτομέρειες και
οι Ουκρανοί ηγέτες δεν είναι διατεθειμένοι
να παραδώσουν οποιοδήποτε έδαφος που
χάθηκε μετά τις 23 Φεβρουαρίου.
Ο ρωσοϊαπωνικός πόλεμος
Ο πιο εύλογος παραλληλισμός είναι ο ρωσοϊαπωνικός πόλεμος του 1904-5, υποστηρίζει το FA. Η αφετηρία του ήταν η αυτοκρατορική αντιπαλότητα. Η Ρωσία αναζητούσε
ένα λιμάνι θερμών υδάτων στον Ειρηνικό

Ωκεανό, συγκρουόμενη με τις αυτοκρατορικές φιλοδοξίες της Ιαπωνίας.
Ο πόλεμος ξεκίνησε άσχημα για τη Ρωσία,
αλλά ο τσάρος Νικόλαος Β’ επέμεινε να συνεχίσει να πολεμά, ενώ η ελπίδα για νίκη
εξανεμίστηκε. Ακόμα κι έτσι, συνέχισε τον
πόλεμο για να διαφυλάξει την αξιοπρέπεια
της Ρωσίας, αποτρέποντας μια «ταπεινωτική ειρήνη». Όμως, οι Ρώσοι ταπεινώθηκαν
από την ήττα και ξεσηκώθηκαν εναντίον του
τσάρου Νικόλαου Β’, αποσπώντας ένα πιο
φιλελεύθερο καθεστώς.
«Τρίζει» η ρωσική οικονομία
Σήμερα, η Ρωσία αντιμετωπίζει όχι μόνο μια
ταπεινωτική ήττα, αλλά και μια φρικτή οικονομική κατάρρευση, για την οποία ο Πούτιν φέρει ακέραια την ευθύνη. Οι επίσημες
προβλέψεις της Ρωσίας κάνουν λόγο για
μείωση του ΑΕΠ κατά 8-12%, η οποία όμως
μπορεί να γίνει διπλάσια.
Τον Αύγουστο του 1998, μετά από έξι ημέρες μιας πολύ λιγότερο σοβαρής οικονομικής κρίσης, ο Ρώσος πρόεδρος Μπόρις
Γέλτσιν απέπεμψε την κυβέρνησή του. Ο
Πούτιν, αντίθετα, δεν επέτρεψε σε κανέναν
στην κυβέρνησή του να παραιτηθεί, υποχρεώνοντας τους πάντες να είναι μαζί του
μέχρι το πικρό τέλος. Περιττό να πούμε ότι
ο φόβος φαίνεται να κυριαρχεί στη ρωσική
κυβερνητική ελίτ, τονίζει το Foreign Affairs.
Υπάρχει περίπτωση πραξικοπήματος;
Η συμβατική άποψη είναι ότι η Πραιτοριανή
Φρουρά του Πούτιν, η Υπηρεσία Προστασίας του Προέδρου, είναι τόσο ισχυρή, καλά
αμειβόμενη και πιστή στον Πούτιν που θα
τον προστατεύσει από κάθε απόπειρα
πραξικοπήματος.
Ωστόσο, το κόστος της συνέχισης της ηγεσίας του Πούτιν στη ρωσική κοινωνία είναι
τόσο μεγάλο που θα ήταν έκπληξη αν καμία
ομάδα δεν κινητοποιούνταν εναντίον του.
Οι ξαφνικές άφθονες διαρροές από την κατά
τα άλλα μυστικοπαθή κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνουν έναν αυξημένο βαθμό διυπηρεσιακής αντιπαλότητας,
σημειώνει το FA.
Ακόμη και αν η Ρωσία συνεχίσει να λογοκρίνει τις ειδήσεις για τον πόλεμο και το
εύρος των απωλειών της στην Ουκρανία,
η αλήθεια θα γίνει τελικά φανερή. Κατά τη
διάρκεια μιας δεκαετίας πολέμου στο Αφγανιστάν, σκοτώθηκαν 15.000 σοβιετικοί
στρατιώτες, μια αποτυχία που συνέβαλε
στην κατάρρευση της κομμουνιστικής κυριαρχίας, αλλά περισσότεροι Ρώσοι στρατιώτες από αυτούς σκοτώθηκαν τους δύο
πρώτους μήνες των μαχών στην Ουκρανία.
«Εκρηκτικό» το εσωτερικό περιβάλλον
Το εσωτερικό περιβάλλον της Ρωσίας φαίνεται «εκρηκτικό» σε κάθε επίπεδο. Πιθανές φήμες διαδίδονται για συλλήψεις και
απολύσεις κορυφαίων αξιωματούχων της
ασφάλειας, τουλάχιστον επτά κορυφαίοι
Ρώσοι επιχειρηματίες φέρονται να έχουν
αυτοκτονήσει, αφού πρώτα σκότωσαν τις
οικογένειές τους, γεγονός που τις κάνει να
μοιάζουν με εκτελέσεις.
Η κοινωνική αναταραχή δεν ήταν εκτεταμένη

τα τελευταία χρόνια, αλλά υπάρχει και το
επίπεδο της αναμενόμενης μείωσης της
παραγωγής και του βιοτικού επιπέδου
δεν έχει καταγραφεί από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990. Μια φυσική λαϊκή
αντίδραση θα ήταν η εκτεταμένη κοινωνική αναταραχή, η οποία θα επιδείνωνε τις εντάσεις μεταξύ των υπηρεσιών
ασφαλείας, προβλέπει το FA.
Ο ρόλος του Συμβουλίου Ασφαλείας
Τελικά το Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας θα μπορούσε να εκδιώξει τον Πούτιν.
Το όργανο αυτό συνεδριάζει μία φορά την
εβδομάδα, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια
έχει συγκληθεί αυτοπροσώπως μόνο μία
φορά, στις 21 Φεβρουαρίου, όταν ο Πούτιν απαίτησε την έγκριση του πολέμου του
κατά της Ουκρανίας.
Συνεδρίασαν σε μια από τις μεγάλες αίθουσες του Κρεμλίνου σε απόσταση πολλών
μέτρων από τον Πούτιν. Αρχικά, η επιφυλακτικότητα του Πούτιν να συναντηθεί με τους
συναδέλφους του αποδόθηκε στον ακραίο
φόβο του για τον κοροναϊό, αλλά τώρα
φαίνεται να φοβάται περισσότερο τους συνεργάτες του, όπως δείχνει η προτίμησή
του να κάθεται στην άκρη ενός μακρινού
τραπεζιού.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει αντικαταστήσει το Πολιτικό Γραφείο (Πολίτμπιρο) ως το
ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων, αλλά
δεν απολαμβάνει τη λαϊκή εμπιστοσύνη.
Εάν το Συμβούλιο Ασφαλείας αναλάβει την
εξουσία, η Ρωσία θα μπορούσε να δει και
πάλι μια κατάρρευση του πολιτικού συστήματος, όπως στην απόπειρα πραξικοπήματος τον Αύγουστο του 1991, και η εξουσία
θα μπορούσε να καταλήξει στους δρόμους.
Θα μπορούσε να ακολουθήσει μια διετία απρόβλεπτης αταξίας, υποστηρίζει το
Foreign Affairs. Η εναλλακτική λύση θα ήταν
να καταφέρει ο Πούτιν να κινητοποιήσει τη
μυστική του αστυνομία και να μετατρέψει τη
Ρωσία σε μια νέα Βόρεια Κορέα, κάτι που
θα ήταν πολύ χειρότερο. Είναι δύσκολο να
διακρίνει κανείς κάποια μέση οδό σε αυτή
τη δραματική κατάσταση.
Πώς θα κινηθεί η Δύση
Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, η Δύση
πρέπει να αρχίσει να σχεδιάζει για την
κατάρρευση ή και την ενίσχυση του καθεστώτος Πούτιν. Εάν ο Πούτιν ενισχύσει
την εξουσία του, η Δύση πρέπει να δράσει
ανάλογα. Οι κυρώσεις της κατά της Ρωσίας πρέπει να διατηρηθούν έως ότου όλα τα
ρωσικά στρατεύματα αποχωρήσουν από
την Ουκρανία, σημειώνει το FA.
Ενώ η Δύση θα πρέπει να προσφέρει στην
Ουκρανία ουσιαστική υλική υποστήριξη για
την ανοικοδόμησή της, οι κυρώσεις κατά
της Ρωσίας θα πρέπει να διατηρηθούν έως
ότου η Ρωσία συμφωνήσει να προβεί σε
αποζημιώσεις για τις φρικτές ζημιές που
έχει προκαλέσει στην Ουκρανία. Οι μελλοντικές ροές των Ρώσων μεταναστών είναι
πιθανό να ξεπεράσουν τα εκατομμύρια που
φεύγουν σήμερα από την Ουκρανία.
Εάν ο Πούτιν χάσει την εξουσία, ωστόσο, το
μέλλον της Ρωσίας φαίνεται πολύ πιο ελπιδοφόρο. Θα ήταν αναμενόμενη μια περίοδος αταξίας, αλλά αν η Ρωσία επιτύχει τελικά ένα αξιοπρεπές δημοκρατικό καθεστώς,
η Δύση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και να
παραδώσει ένα κανονικό Σχέδιο Μάρσαλ,
όπως δεν έκανε το 1991. Ας ελπίσουμε ότι
μια προηγούμενη Δυτική ανασυγκρότηση
της Ουκρανίας μπορεί να χρησιμεύσει ως
master plan, σημειώνει το Foreign Affairs.
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Αρτηριακή υπέρταση: 8 ερωτήσειςαπαντήσεις από την Ελληνική
Καρδιολογική Εταιρία για όλα
όσα πρέπει να ξέρουμε
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα δημόσιας υγείας, παραμένει η αρτηριακή
υπέρταση. Σύμφωνα με στοιχεία το 40%
των ενηλίκων έχουν υπέρταση, με το 32%
των υπερτασικών να είναι αδιάγνωστοι και
35% να είναι διαγνωσμένοι αλλά χωρίς
καλή ρύθμιση της πίεσής τους. Η υπέρταση
είναι σιωπηλή νόσος χωρίς συμπτώματα
ή ενοχλήματα, αναφέρουν οι επιστήμονες
και αποτελεί την πιο συχνή χρόνια νόσο
και έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες θνησιμότητας, νοσηρότητας και κακής ποιότητας ζωής, διότι συνδέεται ισχυρά
με την εμφάνιση στεφανιαίων συνδρόμων
και εμφραγμάτων, αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, νεφρικής ανεπάρκειας και
τύφλωσης.
Η Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης, στο
πλαίσιο δράσεων για την Παγκόσμια Ημέρα
Υπέρτασης (17 Μαίου), υλοποιεί το Παγκόσμιο Πρόγραμμα με τίτλο «Μάιος, μήνας μέτρησης» της αρτηριακής πίεσης στον γενικό
πληθυσμό. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε
στις 16 Μαΐου και που θα διαρκέσει έως τις
31 Μαΐου, έχει στόχο τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης σε πάνω από 10.000 άτομα
σε 15 κέντρα σε 11 πόλεις, με σκοπό την
ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού
στη σημασία της υπέρτασης ως κύριου
τροποποιήσιμου παράγοντα κινδύνου για
καρδιαγγειακά επεισόδια, της έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης και ανακάλυψης
πολλών αδιάγνωστων και αρρύθμιστων
περιπτώσεων.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε
για την αρτηριακή υπέρταση

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρία μέσα
από οκτώ ερωτήσεις δίνει απαντήσεις για
όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την αρτηριακή υπέρταση, πώς θα προστατέψουμε την
υγεία μας και για τη σημασία της έγκαιρης
διάγνωσης.

Πώς να μετράς την
αρτηριακή πίεση;

Χρησιμοποίησε κατά προτίμηση πιστοποιημένο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο μετά
από διάστημα ηρεμίας για 5-10 λεπτά στην
καθιστή θέση. Διάλεξε σωστό μέγεθος περιχειρίδας ανάλογα με την περίμετρο του
βραχίονα. Στήριξε το χέρι σε κάποια επιφάνεια ώστε ο βραχίονας να είναι στο ύψος
της καρδιάς.
Μέτρησε τη πίεση στο σπίτι 2 φορές την
ημέρα στην αρχική εκτίμηση της πίεσης ή
μετά την αλλαγή της αγωγής σου και στη
συνέχεια κατά περιοδικό τρόπο 1-2 φορές
το 15ήμερο.

Πώς ορίζεται η υπέρταση;

Ως αρτηριακή υπέρταση ορίζουμε τιμές
αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο πάνω από
140 mmHg για τη συστολική (μεγάλη) ή/ και
πάνω από 90 mmHg για τη διαστολική πίεση (μικρή).
Ωστόσο για να χαρακτηριστεί κάποιος
ως υπερτασικός ασθενής θα πρέπει η πίεση να είναι πάνω από τα πιο πάνω όρια
σε πολλαπλές μετρήσεις τόσο στο ιατρείο
όσο και εκτός ιατρείου (με μετρήσεις στο
σπίτι ή/και 24ωρη καταγραφή αρτηριακής
πίεσης-holter).

Είναι συχνή η υπέρταση;

Σήμερα 1 στους 3 ενήλικες πάσχουν από
υπέρταση και 1 στους 4 δεν γνωρίζει ότι

είναι υπερτασικός.

Τι κινδύνους προκαλεί
η υπέρταση;

Εάν έχεις αρτηριακή υπέρταση, κινδυνεύεις να υποστείς σε σύγκριση με άτομα με
φυσιολογική πίεση:
7 φορές περισσότερο κίνδυνο για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
3 φορές περισσότερο κίνδυνο για έμφραγμα μυοκαρδίου
6 φορές περισσότερο κίνδυνο για ανευρύσματα αορτής και αγγειοπάθεια κάτω
άκρων
3 φορές περισσότερο κίνδυνο για νεφρική
ανεπάρκεια.

Γιατί έχεις υψηλή πίεση;

Η απάντηση δεν είναι απλή. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, μπορεί να ευθύνεται το γεγονός ότι:
- Είσαι υπέρβαρος
- Καταναλώνεις μεγάλες ποσότητες
αλατιού
- Δεν ασκείσαι αρκετά
- Πίνεις αρκετό αλκοόλ
- Λαμβάνεις άλλα φάρμακα που αυξάνουν
την πίεση
- Έχεις κληρονομική προδιάθεση για
υπέρταση
- Σε κάποιες περιπτώσεις (<5%) μπορεί
να ευθύνεται κάποια πάθηση των νεφρών ή
των επινεφριδίων

Τι μπορείς να κάνεις για
να μειώσεις την πίεσή σου;

- Μείωσε το αυξημένο σωματικό βάρος
- Περιόρισε την κατανάλωση τροφών με
αλάτι
- Βελτίωσε τη διατροφή με αύξηση πρόσληψης φρούτων και λαχανικών και τροφών
πλούσιων σε κάλιο
- Μείωσε την πρόσληψη αλκοόλ (<3 μονάδες την ημέρα στους άνδρες και <2 μονάδες
στις γυναίκες)
- Εφάρμοσε πρόγραμμα τακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 150
λεπτών/εβδομάδα
- Διάκοψε το κάπνισμα
- Βελτίωσε την ποιότητα και τις ώρες του
ύπνου
- Μείωσε το άγχος
- Συμβουλέψου τον γιατρό σου
- Λάμβανε τα φάρμακα καθημερινά.

Τι κερδίζεις από τη
μείωση της πίεσης;

Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης σε άτομα ηλικίας 50 ετών αυξάνει την επιβίωση
τουλάχιστον για 5 έτη. Η αντιμετώπιση της
αρτηριακής υπέρτασης οδηγεί σε περισσότερα χρόνια ζωής χωρίς προβλήματα στην
καρδιά, τα αγγεία και τον εγκέφαλο.
Η ελάττωση της συστολικής πίεσης κατά
10 mmHg και της διαστολικής κατά 5 mmHg
σε υπερτασικούς ασθενείς μειώνει τον κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου

Και εγένετο η… σούπερ ντομάτα:
Γενετικά τροποποιημένες
ντομάτες με έξτρα βιταμίνη D
Στόχος των επιστημόνων είναι οι ντομάτες
αυτές να αποτελέσουν μια νέα διατροφική
πηγή βιταμίνης D, κάτι που θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις για τη δημόσια
υγεία, καθώς πολλοί άνθρωποι έχουν ανεπάρκεια αυτής της ζωτικής βιταμίνης στον
οργανισμό τους.
Και εγένετο η… σούπερ ντομάτα. Μια διεθνής επιστημονική ομάδα έδειξε ότι είναι
δυνατό οι ντομάτες να τροποποιηθούν γενετικά έτσι ώστε να παράγουν περισσότερη προβιταμίνη D3, τον πρόδρομο της βιταμίνης D3, γνωστής και ως "βιταμίνης της
λιακάδας".
Στόχος των επιστημόνων είναι οι ντομάτες
αυτές να αποτελέσουν μια νέα διατροφική
πηγή βιταμίνης D, κάτι που θα έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις για τη δημόσια
υγεία, καθώς πολλοί άνθρωποι έχουν ανεπάρκεια αυτής της ζωτικής βιταμίνης στον
οργανισμό τους.
Περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι
στη Γη έχουν έλλειψη βιταμίνης D, κάτι που
αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων
ασθενειών όπως η οστεοπόρωση, ο καρκίνος, η άνοια και η νόσος Πάρκινσον. Μολονότι οι άνθρωποι μπορούν να συνθέσουν
βιταμίνη D3, όταν εκτεθούν στον ήλιο, το
μεγαλύτερο μέρος αυτής της φυσικά παραγόμενης βιταμίνης στο σώμα προέρχεται
από τη διατροφή, λαμβάνοντας μάλιστα
υπόψη ότι τα αντηλιακά μειώνουν την παραγωγή βιταμίνης D στο σώμα. Όμως αρκετοί άνθρωποι δεν τρώνε αρκετές τροφές με
αφθονία βιταμίνης D, με συνέπεια να χρειάζονται σχετικά συμπληρώματα με τη μορφή
χαπιού.
Οι ερευνητές από διάφορες χώρες (Βρετανία, Ιταλία, Βέλγιο, Χιλή, Κούβα), με επικεφαλής την Κάθι Μάρτιν του βρετανικού
ερευνητικού κέντρου John Innes, οι οποίοι
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Nature Plants", τροποποίησαν ένα
γονίδιο της ντομάτας που κωδικοποιεί ένα

ένζυμο. Με τον τρόπο αυτό μπλόκαραν τη
δράση του ενζύμου, το οποίο κανονικά μετατρέπει την εν λόγω βιταμίνη σε χοληστερίνη. Έτσι, η προβιταμίνη D3 συσσωρεύεται
πλέον στις ίδιες τις ντομάτες και στα φύλλα
της ντοματιάς, χωρίς να επηρεάζεται η ανάπτυξη του φυτού και η παραγωγικότητα του.
Στη συνέχεια η προβιταμίνη D3 μπορεί να
μετατραπεί σε κανονική βιταμίνη D3 μέσω
τεχνητής υπεριώδους ακτινοβολίας ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ανθρώπινο
οργανισμό για να συνθέσει με φυσικό τρόπο
τη βιταμίνη D3, όταν ένας άνθρωπος εκτεθεί σε υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία UV-B.
Η ποσότητα προβιταμίνης D3 μέσα σε μια
μόνο ντομάτα, αν μετατραπεί σε βιταμίνη
D3, ισοδυναμεί με την ποσότητα αυτής της
βιταμίνης που υπάρχει σε δύο μεσαίου μεγέθους αυγά ή σε 28 γραμμάρια ψαριού τόνου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η κατανάλωση των τροποποιημένων αυτών ντοματών
- είτε ολόκληρων είτε με τη μορφή τοματοχυμού - θα μπορεί μελλοντικά να καλύψει
τις ημερήσιες ανάγκες για βιταμίνη D3 τόσο
των παιδιών όσο και των ηλικιωμένων (15
και 20 μικρογραμμάρια αντίστοιχα).
Επίσης οι επιστήμονες σκοπεύουν να κάνουν περαιτέρω έρευνες για να αυξήσουν
μέσω γενετικής τροποποίησης τα επίπεδα βιταμίνης D και σε άλλα φυτά όπως οι
πατάτες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε το ραντεβού σας
758 Pape Ave., Toronto, On 416-465-3243 cell 416-888-0894
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κατά 35%-40% και τον κίνδυνο για καρδιακή νόσο (έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια)
κατά 25%.

Στόχοι επιπέδων
αρτηριακής πίεσης

Ο στόχος της αντιυπερτασικής θεραπείας
είναι να μειώσει τη συστολική αρτηριακή πίεση κάτω από 140 mmHg και τη διαστολική
πίεση κάτω από 90 mmHg.
Οι ιδανικοί στόχοι στις ηλικίες κάτω των 65
ετών είναι για τη συστολική αρτηριακή πίεση
κάτω από 130 mmHg αλλά όχι χαμηλότερα

από 120 mmHg, ενώ για τη διαστολική πίεση κάτω από 80 mmHg αλλά όχι χαμηλότερα από 70 mmHg, εφόσον οι μειώσεις της
πίεσης είναι ανεκτές από τον ασθενή.
Οι ιδανικοί στόχοι στις ηλικίες άνω των
65 ετών είναι για τη συστολική αρτηριακή
πίεση κάτω από 140 mmHg αλλά όχι χαμηλότερα από 130 mmHg, ενώ για τη διαστολική πίεση κάτω από 80 mmHg αλλά όχι
χαμηλότερα από 70 mmHg, εφόσον αυτές οι
μειώσεις της πίεσης είναι ανεκτές από τον
ασθενή.
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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ
(Κατά Ιωάννην, κεφ. 9:1-38)

ΕΞΗΓΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
1. (Ο Ιησούς Χριστός αφού βγήκε από τον
ναόν του Σολομώντος) και ενώ διέβαινε (διά
μέσου της πόλης) είδε έναν άνθρωπο, ο
οποίος είχε γεννηθεί τυφλός.
2. Και τον ερώτησαν οι μαθητές Του λέγοντες. «Διδάσκαλε, ποίος αμάρτησε αυτός ή
οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός;»
3. Ο Ιησούς απεκρίθη «ούτε αυτός αμάρτησε
(διότι σ’αυτόν ήταν αδύνατο να είχε αμαρτήσει πριν είχε γεννηθεί) ούτε οι γονείς του (διέπραξαν αμαρτία, στην οποίαν οφείλεται η τυφλότης του). Αλλά (γεννήθηκε τυφλός) για να
φανερωθούν με το θαύμα της θεραπείας των
οφθαλμών του τα θαυμαστά έργα του Θεού.
4. Εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα τα οποία
μου ανέθεσε εκείνος που με έστειλε (στον κόσμο) εν όσω είναι (ακόμη) ημέρα, (δηλαδή εν
όσω ζω στην παρούσα ζωή). Την ημέρα της
ζωής διαδέχεται η νύχτα (του θανάτου) οπότε κανείς δεν μπορεί να εργάζεται (σε κανένα
έργο).
5. Όσο καιρό είμαι στον κόσμο, είμαι το φως
του κόσμου».
6. Αφού είπε αυτά έφτυσε χάμω (στο χώμα)
έκανε πηλό (διότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το χώμα της γης για να συμπληρώσει
τα ελλειπή) και επέχρισε τον πηλόν επάνω
στα μάτια του τυφλού.

7. και του είπε «πήγαινε νίψου στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ», όνομα το οποίον ερμηνεύεται απεσταλμένος. Ο τυφλός λοιπόν επήγε
εκεί και ενίφθη και ήλθε (στο σπίτι του) έχων
την όρασή του.
8. Οι γείτονες λοιπόν και όσοι έβλεπαν αυτόν
πρωτύτερα ότι ήταν τυφλός έλεγαν «δεν είναι
αυτός που καθόταν και ζητιάνευε;»
9. Άλλοι έλεγαν ότι αυτός είναι, άλλοι δε ότι
δεν είναι αυτός, αλλά κάποιος άλλος που του
μοιάζει. Εκείνος έλεγε ότι «εγώ είμαι».
10. Έλεγαν λοιπόν σ’αυτόν «πώς άνοιξαν τα
μάτια σου;»
11. Απεκρίθη εκείνος και είπε «ένας άνθρωπος που ονομάζεται Ιησούς έκανε πηλό και
(μ’αυτόν) μου άλειψε τα μάτια και μου είπε
«πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλωάμ και
νίψου. Αφού δε επήγα και νίφτηκα, απέκτησα
το φως μου».
12. Είπαν λοιπόν σ’αυτόν: «πού είναι εκείνος;» Και αυτός είπε «δεν γνωρίζω».
13. Οδηγούν τότε αυτόν, τον άλλοτε τυφλόν
στους Φαρισαίους.
14. Ήταν δε Σάββατο, όταν ο Ιησούς έκανε
τον πηλόν και άνοιξε τα μάτια του τυφλού.
15. Οι Φαρισαίοι, λοιπόν πάλι τον ρωτούσαν πώς απέκτησε το φως του. Αυτός δε
τους είπε «εκείνος που με εθεράπευσε έβαλε

πηλό επάνω στα μάτια μου και (ύστερα) ενίφτηκα και βλέπω».
16. Έλεγαν λοιπόν μερικοί από τους Φαρισαίους «αυτός ο άνθρωπος δεν είναι (απεσταλμένος) από τον Θεό, διότι δεν τηρεί το
Σάββατο. Άλλοι έλεγαν «πώς ημπορεί άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια θαύματα;» Και δημιουργήθηκε διχογνωμία μεταξύ
τους.
17. Λέγουν πάλι στον τυφλό «συ τι λες γι’αυτόν που σου άνοιξε τα μάτια;» Αυτός δε είπε
ότι «είναι προφήτης».
18. Οι Ιουδαίοι λοιπόν δεν επίστευσαν περί
αυτού ότι ήταν τυφλός και απέκτησε το φως
του, μέχρι που εφώναξαν και τους γονείς του
ιδίου τυφλού που ανέβλεψε,
19. και τους ερώτησαν λέγοντες «αυτός είναι
ο υιός σας για τον οποίον σεις λέγετε ότι γεννήθηκε τυφλός, πώς λοιπόν τώρα βλέπει;»
20. Οι γονείς απεκρίθησαν σ’αυτούς και είπαν: «γνωρίζομεν ότι αυτός είναι ο υιός μας
και ότι γεννήθηκε τυφλός.
21. Πώς όμως τώρα βλέπει, δεν γνωρίζομε,
ούτε εμείς γνωρίζομε ποιος άνοιξε τα μάτια
του. Αυτός έχει (νόμιμον) ηλικία, ρωτήστε αυτόν (τον ίδιον) και αυτός θα μιλήσει για τον
εαυτόν του (και θα σας πει πως απέκτησε το
φως του)».
22. Αυτά είπαν οι γονείς του, επειδή εφοβούντο τους Ιουδαίους, διότι οι Ιουδαίοι είχαν
ήδη συμφωνήσει να αποδιωχθεί από την συναγωγήν (ως αιρετικός) όποιος ομολογήσει
ότι αυτός είναι ο Χριστός.
23. Γι’αυτό οι γονείς του (τυφλού) είπαν «ηλικίαν έχει, αυτόν ρωτήσατε.
24. Εφώναξαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον
άνθρωπον που ήταν τυφλός και είπαν σ’αυτόν «δόξασε τον Θεόν (που σε εθεράπευσε).
Εμείς γνωρίζομε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι
αμαρτωλός (και ο αμαρτωλός δεν ημπορεί να
κάνει θαύματα)».
25. Εκείνος λοιπόν απεκρίθη και είπε «εάν
είναι αμαρτωλός (εγώ) δεν γνωρίζω. Ένα
(πράγμα) γνωρίζω, ότι ενώ ήμουν τυφλός
τώρα βλέπω».
26. Εκείνοι είπαν πάλι σ’αυτόν «τι σου έκανε;
Πώς σου άνοιξε τα μάτια;»
27. Εκείνος τους απεκρίθη «σας είπα ήδη και
δεν θελήσατε να προσέξετε τι σας είπα, γιατί
θέλετε πάλι να το ακούσετε; Μήπως θέλετε
και σεις να γίνετε μαθητές του;»
28. Τότε τον περιγέλασαν και του είπαν (με
περιφρόνηση) «συ είσαι μαθητής εκείνου,
εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσέως».
29. Εμείς γνωρίζομε ότι στον Μωυσή εμίλησε
ο Θεός, αυτόν δε, δεν γνωρίζομε από πού είναι και από ποίον εστάλη»
30. Απεκρίθη τότε ο άνθρωπος και είπε σ’αυτούς «αυτό ακριβώς είναι το γεγονός που
προκαλεί θαυμασμόν και κατάπληξη, το ότι
εσείς δεν γνωρίζετε τον άνθρωπον αυτόν
από πού είναι, και όμως (αυτός ο εντελώς
άγνωστος σε σας) άνοιξε τα μάτια μου.
31. Γνωρίζομε ότι τους αμαρτωλούς ο Θεός
δεν τους ακούει, αλλ’εάν κανείς σέβεται τον
Θεό και κάνει το θέλημά του, εκείνον ακούει.
32. Αφ’ότου ανεφάνη ο άνθρωπος ουδέποτε
ακούστηκε ότι κάποιος άνοιξε τα μάτια ανθρώπου που γεννήθηκε τυφλός.
33. Εάν αυτός δεν ήταν από τον Θεό, δεν θα
μπορούσε να κάνει τίποτε».

34. Εκείνοι του απεκρίθησαν και του είπαν
«συ γεννήθηκες βουτηγμένος ολόκληρος
μέσα στις αμαρτίες και έχεις το θράσος να διδάσκεις συ εμάς;» Και τον έβγαλαν έξω (τον
απέκλεισαν από την συναγωγήν).
35. Άκουσε ο Ιησούς ότι τον έκαναν αποσυνάγωγον (για το θάρρος και την τόλμη με την
οποίαν έλεγε σ’αυτούς την αλήθεια) και αφού
τον βρήκε είπε σ’αυτόν «συ πιστεύεις στον
υιόν του Θεού;»
36. Εκείνος απεκρίθη και είπε «και ποιος είναι, Κύριε, για να πιστεύσω σ’αυτόν;»
37. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς «και έχεις
ιδή αυτόν τώρα και αυτός που ομιλεί μαζί
σου, εκείνος είναι».
38. Ο δε είπε «πιστεύω, Κύριε» και προσεκύνησεν αυτόν».
«ΣΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΣΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;»
Η ίδια αυτή ερώτηση υποβάλλεται και σήμερα ακόμη, στον καθένα από εμάς. «Συ
πιστεύεις στον υιόν του Θεού;» Ο Κύριος
ερωτά τον καθένα από εμάς: «Πιστεύεις ότι,
«εξήλθον παρά του πατρός και ελήλυθα εις
τον κόσμον;) (Ιωάν. 16:28)
Μερικοί, σαν τον Σίμωνα Πέτρο θα πουν:
«Εμείς έχομε πιστέψει και γνωρίσει ότι συ
είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζωντανού» (Ιωάν. 6:69). Πιστεύεις ότι ο «Υιός αυτός
είναι η ακτινοβολία της δόξης και η σφραγίδα
της ΟΥΣΙΑΣ του Θεού;» (Εβρ. 1:3). Πιστεύεις
ότι ἐγώ και ο Πατήρ εν εσμέν;» Είμαστε ένα
επειδή έχομε την αυτήν φύση και ουσία, και
ένεκα τούτου έχομε τα πάντα κοινά (Ιωάν.
10:30).
Πιστεύεις «Θεός ήν ο Λόγος:» (Ιωάν. 1:1).
Ότι «Ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν
εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν ως μονογενούς παρά πατρός, πλήρης χάριτος και
αληθείας;» (Ιωάν. 1:14). Πιστεύεις ότι «αυτός είναι αληθώς ο Σωτήρ του κόσμου, ο
Χριστός;» (Ιωάν 4:42). «Πας ο πιστεύων εις
αυτόν μη απόληται, αλλ’έχη ζωήν αιώνιον»
(Ιωάν. 3:16).
Πιστεύεις ότι ούτος εστιν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνων, ίνα τις εξ αυτού φάγη και
μη αποθάνη;» (Ιωάν. 6:51). «Ο τρώγων μου
την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν
αιώνιον» (Ιωάν. 6:54).
Η Α΄ επιστολή του Ιωάννου κεφάλαιον 5:20
τονίζει ότι «Αυτός (ο Ιησούς Χριστός) είναι ο
αληθινός Θεός και «η ζωή η αιώνιος». Ο δε
απ. Παύλος προς Τιμόθεον κεφ. 3:16, λέγει,
«πραγματικά, μεγάλο είναι το μυστήριον που
σεβόμεθα. Θεός εφανερώθηκε σαρκωμένος,
επιστοποιήθηκε διά του Πνεύματος, εμφανίσθηκε εις τους αγγέλους, εκηρύχθηκε εις τα
έθνη, έγινε πιστευτός εις τον κόσμον, αναλήφθηκε με δόξαν». Ο απόστολος Παύλος
επίσης προς Κολοσσαείς 1:9, μας καθιστά
προσεκτικούς για να μη μας παρασύρει κανείς με τη φιλοσοφία και με κούφια απατηλά
πράγματα... διότι «εις αυτόν (τον Χριστόν)
κατοικεί ολόκληρον το πλήρωμα της Θεότητος εν σωματική μορφή.
Η πίστη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός
Θεός είναι απολύτως αναγκαία διά την σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Δεν μπορούμε
να πιστεύουμε αόριστα σε «μία ανωτέρα δύναμη». Χωρίς πραγματική πίστη είναι αδύνατον να γίνει κάποιος ευάρεστος στον Θεό
(Εβρ. 11:6). Διότι εκείνος που προσέρχεται
στον Θεό, πρέπει να πιστεύει πραγματικά ότι
υπάρχει Θεός αληθινός και ότι αμείβει εκείνους που τον ζητούν. Εάν κανείς είναι θεοσεβής και κάνει το θέλημα του Θεού, ο Θεός τον
ακούει, τον βλέπει και μιλά μαζί του. Εκείνος
γνωρίζει την καρδιά του καθενός ως παντογνώστης Θεός, αλλά ζητά να Τον ομολογήσουμε έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως ο
τυφλός και να πούμε, «Πιστεύω Κύριε».
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Καλό σου ταξίδι Αδελφέ
Χρήστος Μαρτζώκας

Γιώργος Σερέτης
George Seretis

June 16, 1943 (Patras, Greece) May 16, 2022 (Toronto, Canada)

Tuesday, November 3rd, 1942
Wednesday, May 25th, 2022

Christos Martzokas

Δεν μπορώ να γνωρίζω ποια θα είναι η δίκαιη κρίση του Δικαιοκρίτη για
τον αγαπητό φίλο και αδελφό Χρήστο
Μαρτζώκα.
Εκείνο όμως που μπορώ να βεβαιώσω και μαζί μου, θεωρώ, όσοι τον
γνώρισαν, που έζησαν και περπάτησαν μαζί του στα Συλλογικά – Κοινοτικά δρώμενα της παροικίας μας, είτε σε
άλλους χώρους, ότι ήταν μια αξιόλογη
προσωπικότητα που αγωνίστηκε για
την πολιτιστική μας κληρονομιά και τα
πιστεύω του ως ένας απλός διαβάτης
της ζωής.
Δεν μπορώ να πω πως συμφωνούσαμε πάντα και σε όλα. Μπορώ όμως
με βεβαιότητα να υποστηρίζω πως
ήταν ένας ανοιχτόκαρδος, ειλικρινής,
απλός, ευθύς, απέριττος, ακραιφνής
Έλληνας Πατριώτης.
Και βέβαια συνοδοιπόρος και συμπαραστάτης σε κάθε Συλλογική και Κοινοτική προσπάθεια.
Με τον Χρήστο συναντηθήκαμε κοινοτικά το 1977 στο Πολιτιστικό κέντρο
της Ελληνικής κοινότητας Τορόντο,
πρόεδρος εγώ και αντιπρόεδρος
εκείνος.
Νέα Δημοκρατία εγώ, ΠΑΣΟΚ εκείνος.
Ήταν μια περίοδος που τα κομματικά καθόριζαν και τις φιλίες και τις
συνεργασίες.
Πολλοί πίστεψαν πως θα άρχιζε μια
κομματική «βεντέτα», διαψεύστηκαν
όμως, διότι επικράτησε ο σεβασμός
του ενός στα πιστεύω του άλλου.
Αυτός ο σεβασμός θεωρώ πως έγινε
παράδειγμα και πόλος έλξης ώστε το
πολιτιστικό τμήμα της κοινότητας να
πλαισιωθεί με αξιόλογους συνεργάτες όπως ο Γιάννης Σταυρόπουλος, ο
Λουκάς Οικονόμου, ο Σπύρος Ροσσάνος, ο Νικήτας Συριόπουλος, ο Λευτέρης Λύκος, ο Αντώνης Μιχαηλίδης,
κ.α.
Αυτός ο σεβασμός μας οδήγησε να
παρουσιάζουμε κάθε Δευτέρα στις
8 το βράδυ στον ραδιοφωνικό σταθμό του κ. Μανιατάκου την εκπομπή
«Μια στο καρφί και μια στο πέταλο»
και αργότερα στις Ελληνοκαναδικές
Μελωδίες του Αριστείδη Μαραγκού,
την εκπομπή «Βασικά διαφωνούμε,

With open arms, God called George
home on Wednesday, May 25, 2022
at the age of 79. George, beloved
husband of 45 years to Anastassia.
Loving father of Nick (Kathy), Spiros,
and Anastassios (Michele). Loving
grandfather to George, Anastasia,
Asimina, Athan, Georgios and Kostas.

Καλησπέρα σας».
Με τον Χρήστο είχαμε συμφωνήσει
τότε, πως Ελληνισμός είναι η πατρίδα
όπου, μέσα στο χώρο και το χρόνο,
χθες και σήμερα, ζουν Έλληνες χωρίς
να αποκόπτονται από την απέραντη
ιστορική αλυσίδα.
Με τον Χρήστο είχαμε συμφωνήσει
τότε, πως ο Ελληνισμός είναι μια ιδέα,
μια παγκόσμια ιστορία. Είναι η παντοτινή νεότητα του κόσμου και ο παντοτινός άνθρωπος.
Και πως εμείς έχουμε χρέος παλαιοί
και νέοι να πιαστούμε χέρι-χέρι και να
σύρουμε το χορό της ζωής, της φυλετικής επιβίωσης, της Ορθοδοξίας, της
ανθρωπιάς, της αισιοδοξίας της Ελπίδας και του πολιτισμού μας.
Με αυτές τις συμφωνίες πορευτήκαμε συνεργαζόμενοι χρόνια πολλά με
τον Χρήστο, γνωρίζοντας πως ο δρόμος δεν ήταν πάντα στρωμένος με
λουλούδια.
Γιατί στην παροικία μας υπήρχαν
και υπάρχουν ακόμα και αυτοί που η
κομματική τους Μυωπία είναι πέρα
και πάνω από τα συμφέροντα του
Ελληνισμού.
Με τον Χρήστο συναντηθήκαμε πριν
από κάποιες εβδομάδες στο σπίτι μου,
αναπολήσαμε και κουβεντιάσαμε τα
όσα ζήσαμε και μαζί δημιουργήσαμε.
Συμφωνήσαμε και διαφωνήσαμε και
ύστερα δώσαμε ραντεβού ... κάπου
... κάποτε, να συνεχίσουμε εκείνα που
δεν μπορέσαμε ή δεν προλάβαμε να
κάνουμε.
Καλό σου ταξίδι Αδελφέ
Μιχάλης Μουρατίδης

Friends may call at the Marshall
Funeral Home, (10366 Yonge Street)
on Sunday from 4-8pm. Funeral
Service in St. Panteleimon Greek Orthodox Church (11359 Warden Ave)
on Monday at 11am. Interment Elgin Mills Cemetery. In memory of George,
donations to the St. Panteleimon Greek Orthodox Church or Mackenzie Health
Foundation would be appreciated.

Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε την εκδημία του συμπάροικου
Γιώργου Σερέτη. Ο Γιώργος Σερέτης αποτέλεσε μια προσωπικότητα στην
Ελληνική παροικία άρρηκτα συνδεδεμένη με την πατρογονική του Αρκαδική
καταγωγή και τα φιλελληνικά του αισθήματα. Θερμά συλλυπητήρια στην
οικογένεια του. Αιωνία η Μνήμη του.
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Lucia Di Lammermoor – Review of 2022 Live from the Met Broadcast
This is an unforgettable and
masterly production of Lucia
di Lammermoor that once
seen you are unlikely to
forget. Director Simon Stone’s
James
conception and soprano
Karas
Nadine Sierra’s performance
in the title role will leave
you astounded and thrilled. It pushed the
boundaries of directorial imagination and
there are some legitimate complaints but it
is opera at its best.
Stone has some original, brilliant and
sometimes outrageous ideas about Lucia.
He sets the opera in modern-day America’s
Rust Belt or more accurately among
America’s Low Lives where drugs, guns and
crime are evident. Forget the Scottish castle
of the bankrupt Lord Enrico Ashton and
his feud with the aristocratic Sir Edgardo
of Ravenswood. We are in a rundown
neighbourhood where Enrico Ashton has a
bunch of henchmen with baseball bats who
can beat the daylights out of you.
The neighbourhood has some old,
dilapidated cars, a pawnshop, a low-class
house and for good measure a prominently
visible cross. It may be a neighbourhood you
don’t want to live in or even drive through.
Enrico (baritone Artur Rucinski) is a tattoocovered thug who has fallen on bad financial
times and he wants to force his beautiful,
seventeen-year-old sister Lucia (Nadine

Sierra) to marry the hapless but rich Arturo
(tenor Eric Ferring). Alas, she is in love with
Edgardo (Javier Camarena), her brother’s
archenemy, a young man who owns a
pickup truck.
That’s just the beginning. Let’s comment
on the performance first and return to the
production values later.
Soprano Sierra dominates the production
with her exquisite vocal and acting
performance. She has a sublime voice with
a wide range and impeccable phrasing.
She reaches her high notes with splendour
and is emotionally stunning in all her vocal
range. She is convincing as a a beautiful
teenager, deeply in love and horribly abused
by her thug of a brother in a social milieu
where she has no choice. Rust Belt America
can be just as bad as 17th century Scotland.
She succumbs to the brutish demands of her
brother and becomes mentally unhinged.
What follows is her long Mad Scene where
she goes through a gamut of emotions after
she murders her “husband” Arturo. She is
drenched in blood and rivets us with her
vocal splendour and emotional power.
Opposite the innocence and beauty of
Lucia, we have Artur Rucinski as her brother
Enrico. Rucinski has a robust and fine-tuned
baritone voice that displays vocal agility and
conveys menace and evil. A stupendous
performance and the perfect foil for Sierra’s
execution of her role.

Camerana as Edgardo gives a marvelous
vocal performance and displays all the
passion of a besotted lover and later as a
betrayed husband. There is no room for
heroism and posturing but he does his bit
by jumping on top of his truck and letting go.
Bass Christian van Horn was a last-minute
replacement for the indisposed Matthew
Rose
And he did terrific work as the minister who
tries to be decent and obedient to Enrico.
Stone with Set Designer Lizzie Clachan
fit Walter Scott’s old Scottish saga into a
21st century glove with great adroitness
and imaginative flair. There is ample use of
video including showing us the drowning of
the young girl that Lucia tells us in her first
act aria “Regnava nel silenzio.” Stone is
enamoured of the use of asplit screens with
video and live action being shown.

Stone gives the opera his own
subtitle, “Close-up of a cursed
life” and he has Lucia followed
by a man with a camera almost
throughout. This is clearly over
the top close up and I don’t think
it adds anything to the production.
The details that he includes could
not possibly have been seen by
the audience at Lincoln Center
and it was difficult to keep up with
them even on the big screen. But
we do get a good view of the Bob
Hope movie being shown on a big screen
which I guess was a local drive-in.
Edgardo and and Lucía bid farewell to each
other as he leaves for France to work for
Scotland’s future. The subtitles tell us imply
that he must leave because he is deployed.
Stone then very cleverly places them saying
goodbye in a motel and they make love at
the end of the second act. Their “marriage”
in the eyes of God is consummated. A
brilliant stroke by Stone.
The Metropolitan Opera Orchestra and
Chorus were directed by Riccardo Frizza in
an impressive and unforgettable production.
Lucia di Lammermoor by Gaetano Donizetti
was was shown Live in HD at select
Cineplex theatres across Canada on May
21, 2022, and will be shown again on July
9, 11 and 13, 2022 For more information go
to: www.cineplex.com/events

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

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

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211
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Η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού &
Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών
και το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου διοργανώνουν το 1ο Παγκόσμιο
Πανομογενειακό Ιατρικό Συνέδριο από 15 έως
17 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη. Ενδιαφερόμενοι/
ες, γιατροί Ομογενείς, βιοεπιστήμονες, ειδικοί
της Υγείας, φοιτητές Ιατρικών Σχολών, αλλά
και Ομογενείς απ’ όλο τον κόσμο, μπορούν να
εγγραφούν στον ακόλουθο σύνδεσμο
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Τιμώντας τη συμπλήρωση 80 ετών από τη σύναψη
διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες,
Ελλάδας και Καναδά, η Ελληνική Πρεσβεία στον
Καναδά δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης το ανανεωμένο λογότυπο της.

https://www.medevents.gr/congress/amf22

Legal Translation
Services

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

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.

32

Greek Press | May 27, 2022

Diana’s Seafood
Delight

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

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