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Ο ηγέτης των PC του Οντάριο Doug Ford
κερδίζει με πλειοψηφία τις εκλογές
Ο Doug Ford επανεξελέγη πρωθυπουργός του Οντάριο,
δηλωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο.
Οι κάλπες έκλεισαν σε όλη την επαρχία στις 9 το βράδυ,
την Πέμπτη και λίγο μετά το CTV News ανακήρυξε τον
ηγέτη των Προοδευτικών Συντηρητικών νικητή των
εκλογών του 2022.
O Ford ήταν πρωτοπόρος των εκλογών εδώ και μήνες,
σχεδόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις τόσο στη γενική
υποστήριξη του κόμματος όσο και στην κορυφαία
επιλογή για την πρωθυπουργία, είχε το προβάδισμα.
Ο 57χρονος εισήλθε για πρώτη φορά στην πολιτική
της επαρχίας το 2018, αφού υπηρέτησε οκτώ χρόνια
ως δημοτικός σύμβουλος στο Τορόντο. Στις πρώτες
του εκλογές.
Στις 10 το βράδυ ο Doug Ford εκφώνησε ομιλία από
το εκλογικό κέντρο στο Etobicoke ευχαριστώντας τους
ψηφοφόρους για την εμπιστοσύνη τους και ανανέωσε
τις προεκλογικές του υποσχέσεις, λέγοντας ότι “όλοι
μαζί μπορούμε να χτίσουμε το Οντάριο που αγαπάμε”.

Η Τράπεζα του Καναδά αυξάνει
το βασικό επιτόκιο κατά 50
μονάδες βάσης στο 1,5%
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Η πρέσβης της Ελλάδας απένειμε
Ελληνικά Μετάλλια στους νικητές του
Μαραθωνίου Δρόμου της Οττάβα
Τα μετάλλια αποτελούν ευγενή προσφορά του Δημάρχου Μαραθώνα
και του Μουσείου του Μαραθώνιου Δρόμου της πόλης, στο πλαίσιο της
Επετείου των 80 ετών Διπλωματικών Σχέσεων
Ελλάδας-Καναδά που συμπληρώνονται κατά
σελίδα 15
το τρέχον έτος.

Κυρ. Μητσοτάκης:
«Οποιαδήποτε υπόνοια
απειλής της κυριαρχίας μας θα
τιμωρείται με αυστηρό τρόπο»

Weekend road closures
for June 4 to 5 including
Sunday Gardiner
and DVP closure

National handgun
freeze key feature
of new firearmcontrol bill
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Πρόεδρος Κομισιόν
- Απαράδεκτες
οι ενέργειες της
Τουρκίας στα Βαρώσια
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Now Selling

Beer, Wine & Cider
Ontario Grown

Product of USA
1 pint

2

1

Ontario Raised Poultry

Ground Fresh Daily

Chicken Drumsticks

Lean Ground Beef

2

3

Fresh

lb/6.59 kg

/each

Deli Sliced Maple Lodge

Pork Souvlaki

Chicken Breast

4

Astro

1

99
lb/4.39 kg

lb/11.00 kg
Beatrice

Natrel

4 lt

500 ml

12x100 g

Deli Sliced

Canadian Swiss Cheese

1

2

99

99
/100 g

lb/11.00 kg

Lactose Free Milk

Sour Cream

Yogurt

4

99

/each

13.56 lb

Assorted Varieties
9.03 lb

99

.99

99

99

lb/4.39 kg

/each

Fresh Avocados

Jumbo Cauliflowers

Sweet Peaches or
Nectarines

99

99

Product of Mexico

Product of USA

Product of USA

Hot House Tomatoes

Sweet Blackberries

Dempster’s

White or Whole Wheat
Bread

/100 g

Dempster’s

Bagels
6’s

675

3

49

Cheemo

/each

Diana

Perogies

1

/each

2

/each

La Croix

3

49
/each

/each

Bounty

Sparkling Water

6

99
/each

5

3

/each

Paper Towel

8x355 ml

3x375 ml

500 ml

69

Heinz

2

39

69

/each

Picnic Pack

BBQ Sauce

875-907 g

7

99

99

4=6

99
/each

7

99
/each
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Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση
παρουσιάζει έλλειμμα 95,6 δισ. για
το οικονομικό έτος 2021-2022
Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρουσίασε έλλειμμα
95,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό
έτος 2021-22.
Στη μηνιαία έκθεση δημοσιονομικής παρακολούθησης, το Υπουργείο
Οικονομικών αναφέρει τον απολογισμό για
την περίοδο Απριλίου 2021 έως Μαρτίου
2022 σε σύγκριση με έλλειμμα 314,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων ένα χρόνο νωρίτερα.
Τα έξοδα του προγράμματος, εξαιρουμένων των καθαρών αναλογιστικών ζημιών,
ανήλθαν σε 457,3 δισεκατομμύρια δολάρια,
από 577,6 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι,
γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter

λόγω σε μεγάλο βαθμό στις χαμηλότερες
μεταφορές σε επιχειρήσεις, ιδιώτες και
άλλα επίπεδα διακυβέρνησης.
Οι χρεώσεις του δημόσιου χρέους αυξήθηκαν στα 24,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε
σύγκριση με 20,5 δισεκατομμύρια δολάρια
ένα χρόνο νωρίτερα.
Τα έσοδα για το οικονομικό έτος ανήλθαν σε
396,8 δισεκατομμύρια δολάρια, από 299,5
δισεκατομμύρια δολάρια, λόγω υψηλότερων φορολογικών και άλλων εσόδων.
Οι καθαρές αναλογιστικές ζημίες ήταν 10,3
δισεκατομμύρια δολάρια, από 15,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το μακελειό (στο Τέξας)
έφερε περιορισμούς στην
οπλοκατοχή (στον Καναδά)
Ωστόσο, η προσέγγιση του Τριντό στις απαγορεύσεις των όπλων είναι να αφήσει σε
κάθε επαρχία να λάβει αυτή την απόφαση,
κάτι που οδήγησε την ομάδα υπεράσπισης
του ελέγχου των όπλων PolySeSouvient να
επικρίνει την προσέγγιση της κυβέρνησης.
Τα νέα μέτρα για τον περιορισμό των όπλων
αναμένεται να είναι ένα κεντρικό χαρακτηριστικό της ομοσπονδιακής νομοθεσίας που
κατατέθηκε, καθιστώντας αυτό τις πιο τολμηρές ενέργειες της κυβέρνησης των Φιλελευθέρων μέχρι στιγμής για τον έλεγχο της
πρόσβασης στα πυροβόλα όπλα στον Καναδά. Το νομοσχέδιο θα παρουσιαστεί από
τον υπουργό Δημόσιας Ασφάλειας, Μάρκο
Μεντισίνο, μετά την ημερήσια περίοδο των
ερωτήσεων στη Βουλή.
Στη συνέχεια, ο Mendicino θα συμμετάσχει με τον πρωθυπουργό Justin Trudeau
και άλλους υποστηρικτές του νομοσχεδίου
για μια συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο
Chateau Laurier της Οτάβας, σύμφωνα με
το CBC Canada News.
Η σημερινή νομοθεσία αποσκοπεί στην
αναζωογόνηση ορισμένων ομοσπονδιακών
μέτρων που δεν ψηφίστηκαν πριν από τις
γενικές εκλογές του περασμένου έτους, καθώς και πιο συγκεκριμένα για να εμπλουτίσει τις νέες προτάσεις που έγιναν κατά τη
διάρκεια της επόμενης εκστρατείας.

Αυτό περιλαμβάνει υποχρεωτική αγορά
όπλων που η κυβέρνηση θεωρεί πυροβόλα όπλα επίθεσης, γεμιστήρες καταστολής
πυροβόλων όπλων μεγάλης χωρητικότητας
και προσπάθειες για την καταπολέμηση του
λαθρεμπορίου όπλων.
Μιλώντας για τους 19 μαθητές και δύο δασκάλους που σκοτώθηκαν την Τρίτη την
περασμένη εβδομάδα σε ένα δημοτικό σχολείο στο Uvalde του Τέξας, ο Trudeau είπε
στους δημοσιογράφους στο Saskatoon την
Τετάρτη ότι σκέφτεται τους γονείς που υπέστησαν απίστευτες απώλειες στο Τέξας.
«Σκέφτομαι επίσης τους δασκάλους γιατί
ήμουν δάσκαλος, επαγγελματικά υποχρεωμένος να φροντίζω και να υποστηρίζω τα
παιδιά μας».
Ο Τριντό πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα
λάβει «νέα βήματα τις επόμενες εβδομάδες
για τον έλεγχο των όπλων». Η απαγόρευση των όπλων είναι μια δύσκολη πρόταση
Δεν αναμένεται εθνική απαγόρευση των
όπλων, αλλά η κυβέρνηση θα μπορούσε
να λάβει μέτρα για να καταργήσει σταδιακά την κατοχή όπλων με περιορισμό στον
αριθμό των αδειών πυροβόλων όπλων και
να απαγορεύσει την εισαγωγή και την κατασκευή νέων όπλων, σύμφωνα με το CTV
News Canada.

Η Τράπεζα του Καναδά αυξάνει
το βασικό επιτόκιο κατά 50
μονάδες βάσης στο 1,5%
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Η Τράπεζα του Καναδά αύξησε το βασικό της επιτόκιο
μίας ημέρας κατά 50 μονάδες βάσης στο 1,5% και θα
συνεχίσει επίσης την ποσοτική σύσφιξη. Η αύξηση των
επιτοκίων έρχεται καθώς η Τράπεζα πιστεύει ότι ο πληθωρισμός πιθανότατα θα κινηθεί
υψηλότερα βραχυπρόθεσμα πριν αρχίσει
να μειώνεται.
Η Τράπεζα λέει ότι θα συνεχίσει να αυξάνει
τα επιτόκια για την καταπολέμηση του πληθωρισμού και ότι είναι «έτοιμοι να δράσουν
πιο δυναμικά εάν χρειαστεί για να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους για επίτευξη του
στόχου πληθωρισμού 2%”.
Με το 70% των κατηγοριών στον Δείκτη
Τιμών Καταναλωτή, βασικό μέτρο του πληθωρισμού, να βρίσκεται πάνω από το 3%,
η Τράπεζα πιστεύει ότι «ο κίνδυνος να παγιωθεί ο αυξημένος πληθωρισμός έχει πολλαπλασιαστεί». Τον Απρίλιο, ο ΔΤΚ έφτασε
στο 6,8%, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 31 ετών.
Η Τράπεζα σημειώνει ότι έρχεται επίσης
υψηλός πληθωρισμός καθώς η παγκόσμια
οικονομία αρχίζει να επιβραδύνεται λόγω
του πολέμου στην Ουκρανία, του απαγορευτικού στην Κίνα για τον COVID και των
συνεχιζόμενων διαταραχών του εφοδιασμού. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ειδικότερα άσκησε πίεση στην ενέργεια και τα γεωργικά εμπορεύματα, τα οποία η Τράπεζα
πιστεύει ότι θα επηρεάσουν συγκεκριμένα
αρνητικά την ευρωπαϊκή οικονομία.
Παρά τις ζοφερές παγκόσμιες προοπτικές, η
Τράπεζα λέει ότι η καναδική οικονομία «λειτουργεί ξεκάθαρα με υπερβολική ζήτηση»
αυτή τη στιγμή. Επισημαίνουν την αύξηση
του ΑΕΠ κατά 3,1% το πρώτο τρίμηνο του
2022, τις εκτεταμένες ελλείψεις εργατικού
δυναμικού και την αύξηση των μισθών ως
απόδειξη της ισχυρής δραστηριότητας της
αγοράς. Η Τράπεζα αναμένει επίσης ότι η

ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο του 2022 θα
είναι επίσης «σταθερή».
Μια πτυχή της καναδικής οικονομίας που
αρχίζει να δείχνει σημάδια παγώματος είναι
η αγορά κατοικίας, η οποία πιστεύει ότι μετριάζεται από «εξαιρετικά υψηλά επίπεδα».
Η Τράπεζα σχεδιάζει επίσης να συνεχίσει
την ποσοτική της πολιτική σύσφιξης, πουλώντας ομόλογα της κυβέρνησης του Καναδά που αγόρασε καθ' όλη τη διάρκεια της
πανδημίας. Ο ισολογισμός της Τράπεζας
κορυφώθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, με
ομόλογα αξίας 435 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο χαρτοφυλάκιο, αλλά μειώθηκε
στα 417 δισεκατομμύρια δολάρια στα τέλη
Απριλίου 2022. Πριν από την πανδημία, η
Τράπεζα διέθετε ομόλογα αξίας 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Μάρτιο του 2020.
Παρά τον σχεδιασμό της μείωσης του αριθμού των ομολόγων που κατέχει, η Τράπεζα
θεωρεί ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων θεωρούνται από την Τράπεζα ως «πρωταρχικό
εργαλείο νομισματικής πολιτικής, με την
ποσοτική σύσφιξη να λειτουργεί ως συμπληρωματικό εργαλείο».
Η επόμενη ανακοίνωση τιμών έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουλίου.

Ωστόσο, η προσέγγιση του Τριντό στις απαγορεύσεις των όπλων είναι να αφήσει σε
κάθε επαρχία να λάβει αυτή την απόφαση,
κάτι που οδήγησε την ομάδα υπεράσπισης
του ελέγχου των όπλων PolySeSouvient να
επικρίνει την προσέγγιση της κυβέρνησης.
Η PolySeSouvient ισχυρίζεται ότι η

απαγόρευση των όπλων σε μεμονωμένες
επαρχίες θα δημιουργούσε ένα αναποτελεσματικό συνονθύλευμα κανόνων στον
Καναδά.
Αλλά ο Τριντό υπερασπίζεται την προσέγγισή του, αναφέροντας «μια σειρά απόψεων
και εκτιμήσεων σε ολόκληρη τη χώρα».

γράφει η
Δήμητρα
Κολοβός
LJI Reporter
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«Σύννεφα» για το Taste of the Danforth – Αναζήτηση
λύσης για τα CafeTO και ποδηλατόδρομο

Οι διοργανωτές του φεστιβάλ Taste of the Danforth
θα πρέπει να αγκαλιάσουν
τη «νέα πραγματικότητα»
ότι οι ποδηλατόδρομοι και
οι εγκαταστάσεις CafeTO θα
αποτελούν μέρος της εκδήΓιάννης
Κακαγιάννης λωσής τους, λέει ο επικεφαλής εκπρόσωπος του δήμου
Τορόντο.
O Μπραντ Ρος είπε ότι είναι «σημαντικό εγχείρημα» να αφαιρεθεί και να επανεγκατασταθεί
αυτή η υποδομή για το τριήμερο, δύο νύχτες φεστιβάλ.
«Ψάχνουμε τουλάχιστον, εννέα ημέρες διακοπής όσον αφορά την κατάργηση των ποδηλατόδρομων και των εγκαταστάσεων CafeTO και στη συνέχεια την επανεγκατάσταση τους»,
είπε.
«Πολλά φεστιβάλ λειτουργούν μέσα στα όρια αυτής της νέας υποδομής».
Ο Ross έδειξε τα Beaches Jazz, Pride και Taste of Little Italy, τα οποία επίσης αντιμετωπίζουν αυτήν την πρόκληση και βρίσκουν τρόπους να διοργανώσουν τις εκδηλώσεις τους.
«Είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με τo (Greektown στο Danforth) BIA
για να λειτουργήσει αυτό για την πόλη και τις επιχειρήσεις. … Πιστεύουμε ότι μπορούμε
να βρούμε μια λύση», είπε, προσθέτοντας ότι το προσωπικό της πόλης θα ερευνήσει τις
επιχειρήσεις στη λωρίδα για να καθορίσει τις προτιμήσεις τους.
Νωρίτερα, η Μαίρη Φραγκεδάκη, εκτελεστική διευθύντρια του Greektown στο Danforth
BIA, είπε ότι η επιτυχία του φεστιβάλ, θα μπορούσε να παρεμποδιστεί από αυτά τα «υλικοτεχνικά ζητήματα».
Είπε, παρά το γεγονός ότι ήταν «σε συνομιλίες» με την πόλη για πέντε μήνες σχετικά με
τις ανησυχίες τους, το τοπικό BIA συνεχίζει να πιστεύει ότι η καλύτερη επιλογή είναι να
αφαιρέσουν τους ποδηλατόδρομους και τα αίθρια CafeTO της λωρίδας περιορισμού κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσής τους.
«(Η Πόλη) ήταν σαφές ότι αυτό δεν θα ληφθεί υπόψη σε καμία περίπτωση και θέλει την
επανασχεδίαση του Taste of the Danforth χωρίς να επιτρέπεται η χρήση ολόκληρου του
δρόμου. Ολόκληρος ο δρόμος χρειάζεται για ένα φεστιβάλ δρόμου με το μέγεθος της γεύσης και για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των παρευρισκομένων», είπε η κ. Φραγκεδάκη σε πρόσφατη δήλωση της.
«Η μόνιμη εγκατάσταση του CafeTO και η υποδομή του ποδηλατόδρομου έχει δημιουργήσει προκλήσεις στη διοργάνωση του φεστιβάλ όπως κάναμε τα προηγούμενα χρόνια».
Ο Don Peat, εκπρόσωπος του Δημάρχου του Τορόντο, είπε ότι ο John Tory είναι «πολύ
αισιόδοξος». Το Taste of the Danforth, όπως πολλές άλλες μεγάλης κλίμακας εκδηλώσεις
που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη αυτό το καλοκαίρι, δεν θα ακυρωθούν.
Είπε ότι την περασμένη εβδομάδα ο Τόρι παρακολούθησε μια συνάντηση με τους διοργανωτές και το προσωπικό της πόλης και «πίστευε ότι είχε σημειωθεί κάποια πρόοδος».
Μια έκτακτη συνάντηση έλαβε χώρα επίσης τις τελευταίες ημέρες με τον δήμαρχο και το
προσωπικό της πόλης για να διασφαλιστεί περαιτέρω ότι γίνονται όλα για να υποστηριχθεί
το Taste of the Danforth, είπε.
«Το προσωπικό της πόλης επικοινώνησε ξανά με το BIA αυτή την εβδομάδα για να επαναλάβει ότι θα υποστηρίξουμε έναν προγραμματισμό εκδηλώσεων για να βοηθήσουμε την
BIA να αναπτύξει ένα σχέδιο που θα επιτρέπει στα αίθρια να συνεχίσουν να λειτουργούν
ασταμάτητα μαζί με το Taste of the Danforth», είπε ο Peat, προσθέτοντας ότι ο δήμαρχος
Tory «ελπίζει το BIA να δεχτεί τη βοήθεια της πόλης και να επιλέξει να συνεχίσει το φεστιβάλ, αλλά τελικά είναι απόφαση του BIA».
«Ο Δήμαρχος υποστηρίζει πλήρως το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη για την υποστήριξη
του φεστιβάλ και του BIA για να βεβαιωθεί ότι το Taste of the Danforth θα επιστρέψει».
Η δημοτική σύμβουλος της περιοχής κ. Paula Fletcher είπε ότι είναι «βαθιά δεσμευμένη» να
διασφαλίσει ότι αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί όπως είχε προγραμματιστεί, προσθέτοντας ότι «σήκωσε τα μανίκια (της) για να βεβαιωθεί ότι το Taste of the Danforth είναι
επιτυχημένο για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα και για την πόλη μας».
"Όλοι αγαπούν "The Taste". Είναι μια εκδήλωση ορόσημο για το Τορόντο που έχει λείψει
σε όλους μας τόσο πολύ", δήλωσε η εκπρόσωπος του Toronto-Danforth σε μια ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι το CafeTO, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερους από 30 χώρους
αίθριων στην Greektown, ήταν ένα «σωσίβιο» για τα τοπικά εστιατόρια.
«Η δημιουργικότητα και οι έξυπνες μέθοδοι για τις οποίες είναι τόσο γνωστό το Τορόντο
μπορούν να λειτουργήσουν για να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να απολαύσουν μια υπέροχη εμπειρία στο Danforth αυτό το καλοκαίρι».
Μετά από δύο χρόνια παύσης λόγω πανδημίας, το Taste of the Danforth πρόκειται να επαναλειτουργήσει από τις 5 έως τις 7 Αυγούστου στη λεωφόρο Danforth, από το Broadview
έως την Donlands.
Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ δρόμου του Καναδά, αναμένεται να υποδεχθεί
περίπου 1,6 εκατομμύρια επισκέπτες σε διάστημα τριών ημερών. Το 2019, η εκδήλωση είχε
οικονομικό αντίκτυπο περίπου 70 εκατομμυρίων δολαρίων το 2019, είπαν οι διοργανωτές.
Σύμφωνα με πληροφορίες από τα Καναδικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Η ψήφος των «Αποδήμων»

Λανθασμένα αναφέρεται ως ψήφος των αποδήμων. Το σωστό είναι Έλληνες πολίτες που
κατοικούν εκτός επικρατείας, και είμαι ένας από αυτούς. Το Σύνταγμα ρητά αποδίδει το
δικαίωμα της ψήφου σε όλους όσους είναι εγγεγραμμένοι ως πολίτες στους εκλογικούς

καταλόγους ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας (δηλαδή, εκτός επικρατείας).
Ο νόμος δηλαδή δεν θα «έδινε» το δικαίωμα. Ο νόμος αυτός (που δεν ψηφίστηκε με
αρκετούς ψήφους) θα διευκόλυνε σημαντικά ένα δικαίωμα αναφαίρετο, ένα στοιχειώδες δημοκρατικό δικαίωμα. Υο οποίο,
έτσι όπως είναι σήμερα, είναι «επιεικώς»
κολοβωμένο.
Ενημερωτικά, τι γίνεται σε άλλες χώρες:
Οι Γάλλοι, Ιταλοί, Πορτογάλοι, Ολλανδοί, Γερμανοί, Ελβετοί, Βέλγοι κλπ. εκτός χώρας Ευρωπαίοι πολίτες ψηφίζουν ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΑ και χωρίς κανένα περιορισμό στις εθνικές τους
εκλογές.
Οι Πορτογάλοι, Γάλλοι και Ιταλοί ‘απόδημοι’ εκλεγούν και τους δικούς τους αντιπροσώπους.
Οι Εσθονοί, πιο προχωρημένοι, ψηφίζουν ηλεκτρονικά από οποιαδήποτε μέρος του
κόσμου.
Στην χώρα μας που καυχιέται ότι γέννησε την δημοκρατία, τα "προοδευτικά" κόμματα του
"δημοκρατικού τόξου" (τρομάρα μας), έκαναν ότι μπορούσαν για να δυσκολέψουν η αποκλείσουν την συμμετοχή των εκτός επικράτειας πολιτών στις εθνικές εκλογές.
Δεν ξέρω τι είναι πιο συντηρητικό και αντιδημοκρατικό. Από παρατάξεις που χρόνια
τώρα καπηλεύονται τους όρους.
Η καραμέλα του ότι «δεν ζούμε στην Ελλάδα» και επομένως δεν έχουμε ενημέρωση με
τη καθημερινότητα της, μόνο αστεία μπορεί να χαρακτηριστεί. Είναι γελοίο να μιλάμε για
ελλιπή ενημέρωση σήμερα με τόση πληροφορία γύρω μας. Ο Έλληνας πολίτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται για τα της πατρίδας του και είναι υπεύθυνος για αυτό. Ακόμη
πολλοί πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα έχουν ελλιπή ενημέρωση για το τι γίνεται
γύρω τους και ίσως η σφαιρική και διαφορετική ματιά των Αποδήμων να φανεί όχι απλώς
συμπληρωματική, αλλά σωτήρια σε πολλές περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, τα πολιτικά
δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών δεν καθορίζονται με βάση την μόρφωση, το φύλο, το
θρήσκευμα, τον βαθμό ενημέρωσης για την Ελληνική επικαιρότητα, γιατί τότε, θα υπήρχαν
πολλές ενστάσεις και εντός Ελλάδας.
Η Ελλάδα δεν είναι μόνο δική σας. Είναι δική σας και δική μας.

Και τουριστική συνεκμετάλλευση του Αιγαίου;

Στους Τούρκους μπορείς να προσάψεις ένα
εκατομμύριο αρνητικά, όμως δεν μπορείς να
μην παραδεχτείς αυτό τον ανατολικό τρόπο
διπλωματικής σκέψης που έχουν διαχρονικά, όσο και αν μας ενοχλεί. Έχουν δημιουργήσει μια σχολή εξωτερικής πολιτικής από
την εποχή των σουλτάνων και του μεγάλου
διβανίου, των βεζίρηδων-υπουργών Εξωτερικών, την οποία καλλιεργούν εδώ και αιώνες εκσυγχρονίζοντας και ενισχύοντάς την
παράλληλα. Και αυτός ο φαινομενικά δυσκίνητος γραφειοκρατικός μηχανισμός έχει αναπτύξει ανακλαστικά και αυτοματοποιημένη
δράση σε επίπεδο πολλών μετώπων και πολυδιάστατα.
Για παράδειγμα, την ώρα που αναπτύσσονται τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Βόρεια
Συρία, άλλες πτυχές της διπλωματίας των γειτόνων ασχολούνται με τη συντήρηση της
«γκρίνιας» για την επέκταση του ΝΑΤΟ σε Σουηδία και Φινλανδία, του peacemaker ρόλου
τους στη ρωσοουκρανική κρίση και των υψηλών τόνων στην αντιπαράθεση με την Αθήνα. Στο τελευταίο, που μας αφορά και περισσότερο, υπάρχουν υποομάδες που ασχολούνται από το λόμπινγκ για να περάσουν οι αναθεωρητικές απόψεις της Άγκυρας μέχρι και
στα κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου έως την προώθηση του τουριστικού
προϊόντος της Τουρκίας υφαρπάζοντάς μας μερίδιο του Αιγαίου, με το ανεκδιήγητο σποτ
«Turkaegean, coast of happiness».
Στη νέα διαφημιστική καμπάνια του τουρκικού οργανισμού τουρισμού η περσινή καμπάνια
προώθησης ενισχύθηκε με νέες εικόνες με περισσότερο… ελληνικό άρωμα. «Η Περιφέρεια
του Αιγαίου της Τουρκίας σάς προσφέρει όμορφα τοπία, εκθαμβωτικές ακτές, πεντακάθαρες παραλίες, πευκοδάση και ελαιώνες. Ιδανικό μέρος για λάτρεις της φύσης, φωτογράφους, λάτρεις της Ιστορίας και λάτρεις της αδρεναλίνης. Πολλά δημοφιλή παραθεριστικά
χωριά και αλιευτικά λιμάνια είναι διάσπαρτα πάνω κάτω στην ακτή», σημειώνουν οι Τούρκοι κειμενογράφοι «ντύνοντας» τα λόγια τους με εικόνες που παραπέμπουν στις Κυκλάδες
και υπό τους ήχους του μπουζουκιού.
Turkaegean λοιπόν, για να έρθει η οργίλη αντίδραση του Μπαμπινιώτη και να βάλει τα
πράγματα στη θέση τους. Ο γλωσσολόγος και καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών
υπενθύμισε από πού προέρχεται το… Aegean, όπως και ότι η αρχική ονομασία του αρχιπελάγους από τους Τούρκους ήταν «η θάλασσα των Ελλήνων».
Μήπως δεν τα ξέρουν αυτά στην Τουρκία; Τα ξέρουν, αλλά μπροστά στην αγωνία τους
για «συνεκμετάλλευση» ακόμη και του τουρισμού, στο πλαίσιο της μεγάλης διπλωματικής
εικόνας, όλα παραβλέπονται.

Γιατί μένει κλειστός ο ισθμός της Κορίνθου εδώ και δύο
χρόνια...

Οι εργασίες για την αποκατάσταση μέρους της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου του
οποίου είχε καταρρεύσει προχωρούν με πυρετώδεις ρυθμούς. Δεκάδες εργάτες, βαριά
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μηχανήματα και ειδικοί επιστήμονες εργάζονται νυχθημερόν προκειμένου να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες
επαναδιάνοιξης της.
Σε μια χρονιά που τα καύσιμα έχουν πάρει
φωτιά θεωρείται κομβικής σημασίας η επαναλειτουργία της διώρυγας που σημειωτέων παραμένει κλειστή ουσιαστικά 2 χρόνια
τώρα προκειμένου τόσο οι ιδιοκτήτες όσο
και οι όποιοι ενοικιαστές σκαφών αναψυχής αλλά και τα εμπορικά πλοία που πληρούν τις προδιαγραφές να διαπερνούν τον Ισθμό
να μπορούν να τον πραγματοποιούν και έτσι να αποφεύγετε ο γύρος της Πελοποννήσου
προκειμένου να βρεθούν από τον Σαρωνικό στον Κορινθιακό και εν συνεχεία στο Ιόνιο πέλαγος και το αντίστροφο με πολύ χαμηλότερο οικονομικό κόστος λόγο της εξοικονόμησης
καυσίμων.
Αξίζει να αναφερθεί πως σκοπός τόσο των αρμόδιων υπηρεσιών όσο και της τεχνικής εταιρείας που έχει αναλάβει το δύσκολο αυτό έργω είναι ο Ισθμός της Κορίνθου να ανοίξει σε
πρώτη φάση στα μέσα Ιουνίου για να εξυπηρετηθεί ο τεράστιος όγκος των πλεούμενων
που τον διασχίζει κάθε καλοκαίρι και στη συνέχεια να κλείσει και πάλι προκειμένου μέσα
στον χειμώνα να ολοκληρωθούν εάν είναι δυνατόν και οι υπόλοιπες εργασίες συντήρησης
που πρέπει να πραγματοποιηθούν.

Διαγωνισμός ποίησης «Δε σε ξεχνώ Ιωνία»

Ο διαγωνισμός αφορά
αφορά τόσο το υψηλό
επίπεδο της ζωής στην
Ιωνία μέχρι το 1921,
όσο και τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Με την υποστήριξη της
Γενικής Γραμματείας
Απόδημου
Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών και
σε συνεργασία με το
Σύνδεσμο Πολιτισμού
Ελλάδας
Κύπρου
(ΣΠΕΚ) πραγματοποιείται ο 5ος Διαγωνισμός Ποίησης και Πεζόμορφου Στοχασμού συνοδεία φωτογραφίας-κειμηλίου, με θέμα ΔΕ ΣΕ ΞΕΧΝΩ ΙΩΝΙΑ «Ω Σμύρνη πάντα εσύ
μαργαριτάρι…» (Ανατολή | Κ. Παλαμάς).
Ο Διαγωνισμός ξεκίνησε στις 15/5/2022 και λήγει στις 30/6/2022. Απευθύνεται σε άτομα
κάθε ηλικίας και θεματικά 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.
Η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα επιλέξει από τα έργα που θα υποβληθούν, εκείνα
τα οποία και θα ενταχθούν σε Ανθολογία, η 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.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@culturalassociation.org καθώς και στην ιστοσελίδα, στο σύνδεσμο
https://cultural-association.org/5ος-διαγωνισμός-ποίησης-και-πεζόμορφο/

Χέρι» στον Ερντογάν για Αιγαίο και νησιά - «Τυχοδιωκτική
πολική και ρητορική»

Οι εκπρόσωποι έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης που ετοιμάζουν κοινό μέτωπο, ζητώντας
μεταξύ άλλων πρόωρες εκλογές στην Τουρκία, τα έβαλαν με τις πρακτικές του Ερντογάν
κρατώντας αποστάσεις από την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί και κάνοντας λόγο για
«τυχοδιωκτική πολική και ρητορική».
«Θα πρέπει να αποφευχθούν οι εντάσεις, η τυχοδιωκτική ρητορική και οι πολιτικές που
θα προκαλέσουν την αλλαγή ισορροπίας δυνάμεων εναντίον μας σε Ανατολική Μεσόγειο
και Αιγαίο και θα βλάψουν τις πολυδιάστατες ανάγκες εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας»
αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που εξέδωσαν και απαντούν στα όσα έχουν υποστηρίξει τις τελευταίες ημέρες, πέρα από τον Ερντογάν, τόσο ο Τσαβούσογλου, όσο και ο
κυβερνητικός εταίρος, Μπαχτσελί.
«Η Ελλάδα έχει υποβαθμίσει το καθεστώς των νησιών και πρέπει να τα αφοπλίσει, διαφορετικά θα ξεκινήσει η συζήτηση για την κυριαρχία» δήλωσε μόλις χθες ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου την ώρα που δίπλα του «έπαιζε» ο χάρτης που έδειχνε τα ελληνικά νησιά του
βορειονατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα «μαρκαρισμένα» από τους Τούρκους.
Τα έξι κόμματα, που σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις συγκεντρώνουν ποσοστό
(μαζί) πάνω από 50% και θα προσπαθήσουν με κοινό υποψήφιο να πάνε σε εκλογές μέσα
στο 2022 και να ανατρέψουν το καθεστώς του Ερντογάν στην χώρα. Άλλωστε το ποσοστό
της αποδοχής του έχει μειωθεί λόγω των οικονομικών προβλημάτων στη χώρα, τη στιγμή
που η λίρα έχει καταγράψει βουτιά έναντι του δολαρίου και ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο
70% τον περασμένο μήνα.

Παρουσίαση της ειδικής σειράς γραμματοσήμων για την
επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

«Reunite Parthenon», είναι το κεντρικό μήνυμα των
γραμματοσήμων που απεικονίζουν τμήματα από τα
διαμελισμένα Γλυπτά του
Παρθενώνα, πλάι στο ξεκάθαρο αίτημα για την επανένωση του μνημείου – συμβόλου της Δημοκρατίας .
Η επίσημη παρουσίαση της
ειδικής σειράς γραμματοσήμων που σχεδίασαν τα
ΕΛΤΑ με θέμα την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, έγινε παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνας Μενδώνη, του Διευθύνοντα Συμβούλου της ΕΕΣΥΠ Γρηγόρη Δημητριάδη, του
Προέδρου του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης, καθ. Δημήτρη Παντερμαλή, της Διοίκησης
των ΕΛΤΑ και πλήθος κόσμου.
Όπως είπε η Λίνα Μενδώνη, «Αρχίζει πλέον και δημιουργείται ένα κύμα δυνατό, το οποίο
πιέζει πλέον τη βρετανική πλευρά ότι αυτά τα Γλυπτά, τα δημιουργήματα του Φειδία, πρέπει
να γυρίσουν στον γενέθλιο τόπο τους, πρέπει να βρουν τη θέση τους στο Μουσείο Ακρόπολης. Η ζωφόρος του Παρθενώνα αποτελεί το απείκασμα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας,
υπέρτατες αξίες της οποίας είναι η Ειρήνη και η Δημιουργία. Το δημιούργημα του Φειδία
εκπέμπει την ασυγκράτητη δύναμη, τελειότητα και ομορφιά. Αυτή τη μοναδική σύνθεση της
Δημιουργίας, της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, δικαιούται να δει στην ολότητά της η ανθρωπότητα. Η διεθνής κοινότητα δικαιούται και απαιτεί να δει το αριστουργηματικής τέχνης
δημιούργημα, στο σύνολό του, επανενωμένο εδώ, στην Ακρόπολη. Αυτό ακριβώς είναι η
ουσία του εθνικού αιτήματος. Αυτό είναι το μήνυμα, το οποίο θα φτάσει μέσα από αυτή τη
σειρά των γραμματοσήμων σε ολόκληρο τον πλανήτη».

PAN ARCADIAN FEDERATION OF CANADA

Press Release

The Pan Arcadian Federation of Canada (‘PFC’)
conducted their annual General Meeting on
Saturday May 14, 2022. The Association wishes to
introduce the
new EXECUTIVE COMMITTEE.
PRESIDENT: MRS. NOTA ELIOPOULOS

VICE PRESIDENTS : MR. VASILIS HAROS
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης που σχηματίζουν MR. PETER GALANIS
κοινό μπλοκ εναντίον του Ερντογάν τον κατηγορούν για τυχοδιωκτική πολιτική και ρητορική σε SECRETARY: MS. KATERINA PLATANITIS
ότι έχει να κάνει με την πολιτική του με τα νησιά
του Αιγαίου - «Πρέπει να αποφευχθούν οι εντά- TREASURES: MRS. ANNA AIVALIS MR. PETER
KOURETSOS
σεις» αναφέρουν
Το μπλοκ της αντιπολίτευσης στην Τουρκία βρίσκεται και πάλι απέναντι από τον Ρετζέπ Ταγίπ OFFICERS: MR. JOHN PASIALIS MRS. PANAGOULA PAPADAKIS MRS. DINA
Ερντογάν, αυτή τη φορά για το θέμα της εξωτε- KOUMARELAS MR. KOSTA ALEXIOU MR. PETER KATSAVELOS
ρικής πολιτικής που ακολουθεί και της προκλητικότητας σε ό,τι έχει να κάνει με το Αιγαίο και τα ECONOMIC ADVISORY COMMITTEE: MR. JOHN ELIOPOULOS MR. NIKOS
ελληνικά νησιά. Λίγες ώρες μετά τις νέες δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου για θέματα PETHERIOTIS MR. PETER MANDRONIS MR. GEORGE SANIDES
κυριαρχίας σε μία σειρά από νησιά του Ανατολικού Αιγαίου -που επί τη ουσίας θέτει θέμα
συνόρων- η αντιπολίτευση στη χώρα καλεί τον Ερντογάν να σταματήσει αυτές τις πρακτι- Mrs. Nota Eliopoulos, President, wishes to thank all members past and present for their
incredible dedication and hard work for PFC. She extends congratulations for the newly
κές γιατί θέτουν σε αμφισβήτηση και τα κεκτημένα.
elected members of the PFC Executive, Officers and Committee members.
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Καναδάς: Κυρώσεις στο
περιβάλλον του Βλαντίμιρ Πούτιν
και σε ρωσικές τράπεζες

Ο Καναδάς στοχοθέτησε σήμερα 21 Ρώσους, του περιβάλλοντος του Βλαντίμιρ
Πούτιν, και τέσσερα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα και τράπεζες, σε ένα νέο κύμα κυρώσεων λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.
“Στοχοθετούμε τράπεζες και ολιγάρχες του
περιβάλλοντος του καθεστώτος Πούτιν,
όπως και αυτήν που θα αποκαλούσα τη
σύντροφό του”, δήλωσε στους δημοσιογράφους η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Μέλανι Τζολί στην Οτάβα.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που αποτελούν
στόχο των νέων κυρώσεων είναι η Αλίνα
Καμπάγιεβα, η πρώην ολυμπιονίκης στη
ρυθμική γυμναστική που φέρεται να διατηρούσε, σύμφωνα με ορισμένα μέσα ενημέρωσης και αντιφρονούντες, σχέση με τον
πρόεδρο Πούτιν, κάτι που εκείνος είχε διαψεύσει το 2008.
Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο της Wall
Street Journal, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, η Αλίνα Καμπάγιεβα περιγράφεται σε εμπιστευτική έκθεση
των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών ως ωφελούμενη από την περιουσία του
Βλαντίμιρ Πούτιν.
Η ίδια είναι “πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου National Media Group
(NMG), εταιρίας χαρτοφυλακίου που κατέχει σημαντικά μερίδια σχεδόν στα μεγαλύτερα ομοσπονδιακά ρωσικά μέσα ενημέρωσης που αναπαράγουν την προπαγάνδα
της ρωσικής κυβέρνησης”, σύμφωνα με την

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.
Ο Καναδάς πρόσθεσε επίσης στον κατάλογο αυτόν τη ρωσική Αγροτική Τράπεζα
όπως και την Investtradebank και δύο εταιρίες διαχείρισης πόρων. Τα περιουσιακά
τους στοιχεία έχουν παγώσει και έχει απαγορευτεί η είσοδος στον Καναδά για τους
επικεφαλής τους.
Η Μέλανι Τζολί δήλωσε ότι οι κυρώσεις αυτές έχουν στόχο να “πνίξουν το καθεστώς
Πούτιν”, ενώ συνεχάρη την ΕΕ γιατί απαγόρευσε τη Δευτέρα το μεγαλύτερο μέρος
των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου στο
έδαφός της έως το τέλος του έτους, ώστε να
σταματήσει η χρηματοδότηση του πολέμου
που διεξάγει η Μόσχα στην Ουκρανία.
Μετά τη ρωσική εισβολή στο ουκρανικό
έδαφος στις 24 Φεβρουαρίου, ο Καναδάς
επέβαλε κυρώσεις σε περισσότερα από
1.050 πρόσωπα και οντότητες στη Ρωσία,
την Ουκρανία και τη Λευκορωσία.

Καναδάς: Αστυνομικοί σκότωσαν
νεαρό που βάδιζε κρατώντας
τουφέκι κοντά σε σχολεία
Μέλη της αστυνομίας του
Τορόντο πυροβόλησαν και
σκότωσαν νεαρό που βάδιζε σε δρόμο με τουφέκι στα
χερια σε συνοικία όπου
βρίσκονται αρκετά σχολεία
το απόγευμα της Πέμπτης,
προκαλώντας πανικό και
ωθώντας πέντε σχολικά
ιδρύματα να τεθούν προληπτικά σε lockdowns,
ανακοίνωσαν αξιωματούχοι στη μεγαλούπολη αυτή
του Καναδά.
Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας
του Τορόντο, τον Τζέιμς Ρέιμερ, αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον νεαρό
διότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.
Απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σκοτώθηκε ο νεαρός,
εξηγώντας πως ακόμη διενεργείται έρευνα
για την υπόθεση.
Νωρίτερα, μέσω Twitter, η αστυνομία του
Τορόντο ανέφερε πως αστυνομικοί πυροβόλησαν και ότι ο ύποπτος, έφηβος ως εικοσάρης, τραυματίστηκε.
Το σημείο όπου εκτυλίχθηκε το γεγονός
απέχει 130 μέτρα από δημόσιο σχολείο,
που βγήκε τελευταίο από τον αποκλεισμό
που αποφασίστηκε να επιβληθεί σε πέντε
σχολικά ιδρύματα για περίπου δύο ώρες,

ενημέρωσε η διεύθυνση εκπαίδευσης της
πόλης.
Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε δύο ημέρες μετά
τη σφαγή 19 παιδιών και δύο μελών του διδακτικού προσωπικού από βαριά οπλισμένο έφηβο σε πρωτοβάθμιο σχολείο στην
αμερικανική πολιτεία Τέξας.
«Ενισχύουμε την παρουσία μας στον τομέα
προσωρινά», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Ρέιμερ.
Ο δείκτης ανθρωποκτονιών με τη χρήση
πυροβόλων όπλων στον Καναδά είναι 0,5
ανά 100.000 κατοίκους, πολύ χαμηλότερος από αυτόν των ΗΠΑ, που βρίσκεται
στις 4,12, σύμφωνα με ανάλυση του 2021
από το Institute for Health Metrics and
Evaluation (IHME) του πανεπιστημίου της
Ουάσινγκτον.

Καναδάς: Αποποινικοποιεί την
κατοχή ναρκωτικών με σκοπό
την εξάλειψη του στίγματος
Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ στη Βρετανική
Κολούμπια.
Η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε πως
θα αποποινικοποιήσει την κατοχή μικρών
ποσοτήτων ναρκωτικών στη Βρετανική Κολούμπια για μία τριετία, ελπίζοντας ότι θα
συμβάλει στην μείωση του αριθμού θανάτων από υπερβολική δόση.
Η νέα αυτή πρόβλεψη δεν αποτελεί νομιμοποίηση των ουσιών, αλλά οι Καναδοί που
κατέχουν μέχρι 2,5 γραμμάρια παράνομων
ναρκωτικών για προσωπική χρήση δεν θα
συλλαμβάνονται ούτε θα τους απαγγέλλονται κατηγορίες. Άρα, όπως κρίνεται, θα είναι ευκολότερο να ζητήσουν βοήθεια χωρίς
να φοβούνται τις επιπτώσεις.
Θα αφορά σε χρήστες ηλικίας 18 ετών και
άνω και θα περιλαμβάνει τα οπιοειδή, την
κοκαΐνη, τη μεθαμφεταμίνη και το MDMA,
γνωστό και ως έκσταση.
Η επιτρεπόμενη ποσότητα παράνομων
ουσιών υπολείπεται των 4,5 γραμμαρίων
που αιτήθηκαν οι τοπικές Αρχές και ομάδες
χρηστών την κρίνουν ως εξαιρετικά ελλιπή,
ενώ καταγγέλλουν πως η επαρχία δεν τους
συμβουλεύτηκε επαρκώς.
«Το στίγμα και ο φόβος της ενοχοποίησης
οδηγούν ορισμένα άτομα στο να κρύψουν
πως είναι χρήστες ή να κάνουν χρήση κατά
τρόπους που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για τη ζωή τους. Για αυτό τον λόγο, η
κυβέρνηση του Καναδά χειρίζεται τη χρήση

ουσιών ως πρόβλημα υγείας, όχι εγκληματική ενέργεια» σημείωσε η Δρ. Theresa
Tam, επικεφαλής του Δημόσιου Τομέα Υγείας της χώρας.
Εξάλειψη του στίγματος
Η υπεύθυνη των υγειονομικών δομών της
Βρετανικής Κολούμπια, Δρ. Bonnie Henry,
έκανε λόγο για «ένα σημαντικό βήμα στην
εξάλειψη του φόβου, της ντροπής και τους
στίγματος».
Η Carolyn Bennett, η υπουργός Ψυχικής
Υγείας και Εθισμών, σημείωσε πως τα αποτελέσματα που θα εξαχθούν από την εφαρμογή στην εν λόγω περιοχή, θα αποτελέσουν τη βάση για άλλες, ανάλογες, κινήσεις
σε όλη τη χώρα.
«Αυτή η περιορισμένη χρονικά απαλλαγή
είναι η πρώτη του είδους της στον Καναδά»
δήλωσε η ίδια. Στόχος, όπως τόνισε, είναι
να σωθούν ζωές.
«Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι ιδεολογικές αντιθέσεις (…) έχουν κοστίσει ζωές»
συμπλήρωσε.
Από το 2016, έχουν καταγραφεί στη Βρετανική Κολούμπια περισσότεροι από 9.400
θάνατοι λόγω ουσιών, με το 2021 να είναι
2.224.
Ο δήμαρχος του Βανκούβερ, Kennedy
Stewart, σημείωσε πως λαμβάνει ενημερωτικό e-mail κάθε εβδομάδα για θανάτους
χρηστών. Την περασμένη εβδομάδα ήταν 9,
και 12 την προηγούμενη απ΄αυτή.

Η Δύση εξετάζει άρση κυρώσεων για
Ρώσους ολιγάρχες με αντάλλαγμα
χρήματα για την Ουκρανία
Το θέμα τέθηκε από την αντιπρόεδρο της
κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών του
Καναδά σε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G-7 στη Γερμανία την περασμένη εβδομάδα.
Δυτικοί υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιτρέψουν την
άρση των κυρώσεων σε βάρος Ρώσων
ολιγαρχών, υπό τον όρο ότι οι τελευταίοι θα
χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους για την
ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Associated Press.
Το θέμα τέθηκε από την αντιπρόεδρο της
κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών του
Καναδά σε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G-7 στη Γερμανία την περασμένη εβδομάδα.
Η Κρίστια Φρίλαντ έθεσε το θέμα αφού πρώτα της μίλησαν σχετικά οι Ρώσοι ολιγάρχες,
ανέφερε αξιωματούχος στο Associated
Press. Η Καναδή υπουργός γνωρίζει Ρώσους ολιγάρχες από την εποχή που ήταν
δημοσιογράφος στη Μόσχα.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο η ουκρανική πλευρά γνωρίζει για τις συζητήσεις. Ο
ίδιος σημείωσε πως μια τέτοια συμφωνία
θα ήταν προς το συμφέρον της Δύσης αφού
θα σήμαινε την απομάκρυνση των Ρώσων
ολιγαρχών από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ
ταυτόχρονα θα δώσουν χρήματα για την
Ουκρανία.
«Δεν θα μιλούσαμε αν δεν υπήρχε κάποια
σύμφωνη γνώμη από την πλευρά των Ουκρανών» είπε ο αξιωματούχος. «Πρέπει να

ξέρουμε ότι λειτουργεί και για αυτούς».
Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της
ανωνυμίας, καθώς δεν ήταν εξουσιοδοτημένοι να κάνουν δηλώσεις για τις συζητήσεις της G-7.
Η πρόταση τέθηκε στο πλαίσιο της παροχής πρόσθετων χρημάτων στην Ουκρανία
και του τρόπου με τον οποίο «παγωμένα»
κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία των ολιγαρχών θα μπορούσαν να αποτελέσουν
πηγή κεφαλαίων.
Αυτή τη στιγμή, είναι απλώς μια ιδέα, ανέφερε ο αξιωματούχος, όμως το ενδιαφέρον
των δυτικών υπάρχει.
Ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, Ρομάν
Αμπράμοβιτς, στον οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις για τους δεσμούς του με τον Πούτιν,
είπε ότι τα καθαρά έσοδα από την πώληση
της Τσέλσι θα δοθούν στα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία.
H συμφωνία για την πώληση του ποδοσφαιρικού συλλόγου έχει καθυστερήσει, καθώς η βρετανική κυβέρνηση φροντίζει ώστε
ο Αμπράμοβιτς να μην επωφεληθεί από την
αναγκαστική πώληση.
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Καναδάς μελέτη: Συσχετίσεις μεταξύ ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και αναπνευστικής υγείας
Καναδάς μελέτη: Η ανάπτυξη των πνευμόνων στην πρώιμη ζωή διαδραματίζει βασικό
ρόλο στην προστασία ή στην αύξηση της
ευαισθησίας σε αλλαγές που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση, στην
πνευμονική λειτουργία και στη ΧΑΠ στην
ενήλικη ζωή.
Η μακροχρόνια έκθεση στην ατμοσφαιρική
ρύπανση συνδέεται με αυξημένο επιπολασμό της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ), η οποία μειώνει τη
λειτουργία των πνευμόνων και δυσκολεύει
την αναπνοή για πάνω από 2 εκατομμύρια
ανθρώπους στον Καναδά και εκατοντάδες
εκατομμύρια παγκοσμίως. Ενώ οι περισσότερες μελέτες εξέτασαν περιοχές με υψηλά
επίπεδα ρύπανσης, ένα συνεργατικό καναδικό ερευνητικό δίκτυο με επικεφαλής επιστήμονες από το Ερευνητικό Ινστιτούτο του
Κέντρου Υγείας του Πανεπιστημίου McGill
(RI-MUHC) αποφάσισε να εξετάσει την κατάσταση στον Καναδά.
Σύμφωνα με την ερευνητική τους εργασία,
ακόμη και η έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις εξωτερικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης
σχετίζεται με χαμηλότερη πνευμονική λειτουργία στους ενήλικες, δηλαδή την ικανότητα των πνευμόνων να ανταλλάσσουν
οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα μέσω
της αναπνοής. Τα ευρήματά τους δείχνουν
επίσης ότι τα άτομα με δυσαναπτικούς
πνεύμονες -μια αναπτυξιακή αναντιστοιχία
μεταξύ αεραγωγού και μεγέθους πνεύμονα- θα μπορούσαν να είναι πιο ευαίσθητα στις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πνευμονική
λειτουργία και τη ΧΑΠ. Δημοσιεύτηκε στο
American Journal of Respiratory and Critical
Care Medicine, η μελέτη τους είναι η πρώτη
που εξετάζει εξονυχιστικά αυτές τις συσχετίσεις στον καναδικό πληθυσμό.
«Λίγες μελέτες έχουν εξετάσει τη σχέση
μεταξύ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
της υγείας των πνευμόνων των ενηλίκων
σε περιοχές όπου οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι χαμηλές, όπως

στον Καναδά», λέει ο Δρ. Jean Bourbeau,
ανώτερος επιστήμονας στο Translational
Research in Respiratory Diseases Program
(RESP) στο ο RI-MUHC, καθηγητής στο
Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο McGill
και ανώτερος συγγραφέας αυτής της δημοσίευσης. “Η μελέτη μας δείχνει ότι ακόμη και
σε αυτό το περιβάλλον, η μακροχρόνια έκθεση στην εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις
στη λειτουργία των πνευμόνων. Είδαμε ότι
μικρές αυξήσεις στα λεπτά σωματίδια και η
ατμοσφαιρική ρύπανση διοξειδίου του αζώτου οδήγησαν σε κλινικά σημαντικές μειώσεις στην πνευμονική λειτουργία.”

Δομή των πνευμόνων,
ατμοσφαιρική ρύπανση και
ΧΑΠ

Η ομάδα των ερευνητών δεν σταμάτησε να
εξετάζει πώς η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει την υγεία των πνευμόνων στον καναδικό πληθυσμό. Αξιολόγησαν επίσης πώς
η ευαισθησία ενός ατόμου σε πνευμονικά
προβλήματα μπορεί να επηρεαστεί από τη
δομή των πνευμόνων του. Διαπίστωσαν
ότι τα άτομα με μικρότερους αεραγωγούς
είχαν χαμηλότερη πνευμονική λειτουργία
και είχαν 87% περισσότερες πιθανότητες
να αναπτύξουν ΧΑΠ σε σύγκριση με άτομα
με μεγαλύτερους αεραγωγούς με παρόμοια
έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση. “Για
πρώτη φορά, κοινές διαφορές στη δομή
των πνευμόνων που εμφανίζονται νωρίς
στη ζωή αποδείχθηκε ότι αυξάνουν την
ευαισθησία στις βλαβερές συνέπειες της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης αργότερα στη

Ο FDA ερευνά πιθανή σύνδεση της
αύξησης περιστατικών ηπατίτιδας
Α με τις βιολογικές φράουλες
Περιπτώσεις ηπατίτιδας Α έχουν αναφερθεί
από καταναλωτές στην Καλιφόρνια, τη Μινεσότα και τον Καναδά, οι οποίοι αγόρασαν
φράουλες πριν αρρωστήσουν
ΗΥπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των
ΗΠΑ και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων διερευνούν τα ξεσπάσματα της
ηπατίτιδας Α που πιθανώς συνδέονται με
δύο μάρκες βιολογικών φραουλών που πωλούνταν σε πολλά καταστήματα λιανικής
στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ABC, σε δελτίο τύπου η FDA αναφέρει ότι «οι μάρκες
φράουλας FreshKampo και HEB που αγοράστηκαν μεταξύ 5 Μαρτίου και 25 Απριλίου διερευνώνται για σύνδεση με ξέσπασμα
στις ΗΠΑ και τον Καναδά»
Οι φράουλες πωλούνται σε πολλές μεγάλες
αλυσίδες λιανικής, συμπεριλαμβανομένων
των Aldi, HEB, Kroger, Safeway, Sprouts
Farmers Market, Trader Joe’s, Walmart,
Weis Market και WinCo Foods.

Τουλάχιστον 17 ασθενείς
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περιπτώσεις
ηπατίτιδας Α έχουν αναφερθεί από καταναλωτές στην Καλιφόρνια, τη Μινεσότα και τον
Καναδά, οι οποίοι αγόρασαν φράουλες πριν
αρρωστήσουν. Τουλάχιστον 17 ασθενείς και
12 νοσηλείες έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τον FDA.
Η ηπατίτιδα Α είναι ένας μεταδοτικός ιός
που μπορεί τελικά να προκαλέσει ηπατική
νόσο, σύμφωνα με τον FDA. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κόπωση, ναυτία, έμετο,
κοιλιακό άλγος, ίκτερο, σκούρα ούρα και
ωχρά κόπρανα. Οι λοιμώξεις συνήθως ανακάμπτουν μέσα σε μία έως δύο εβδομάδες,
αν και σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να
γίνουν χρόνιες.
«Οι φράουλες θα πρέπει να πετιούνται εάν
δεν είστε σίγουροι ποια μάρκα αγοράσατε
ή πότε και πού αγοράστηκαν» συνέστησε η
FDA, προσθέτοντας πως και οι κατεψυγμένες φράουλες πρέπει επίσης να πετιούνται.

ζωή”, λέει ο συγγραφέας της μελέτης Dany
Doiron, Ph.D., Ερευνητικός Συνεργάτης στο
RI. -MUHC.
“Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι
ένα σχετικά σημαντικό ποσοστό του καναδικού πληθυσμού είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο
στους εισπνεόμενους ατμοσφαιρικούς ρύπους”, προσθέτει ο συν-συγγραφέας της
μελέτης Δρ. Benjamin Smith, επιστήμονας
στο Translational Research in Respiratory
Diseases Program (RESP) στο RI. -MUHC
και αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου McGill. “Ενώ η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση κατά την
παιδική ηλικία έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει
δυσμενώς τη λειτουργία των πνευμόνων
και την ανάπτυξη των πνευμόνων, η μελέτη
μας δείχνει ότι η ανάπτυξη των πνευμόνων
στην πρώιμη ζωή θα μπορούσε με τη σειρά της να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην
προστασία ή στην αύξηση της ευαισθησίας
σε μειώσεις που προκαλούνται από την
ατμοσφαιρική ρύπανση. στην πνευμονική
λειτουργία και στη ΧΑΠ στην ενήλικη ζωή”.

Κατανόηση των
παραγόντων κινδύνου για
ΧΑΠ

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
(ΧΑΠ) είναι η κύρια αιτία νοσηλειών στον
Καναδά και η κύρια αιτία θανάτου. Χαρακτηρίζεται από φλεγμονή και μερική απόφραξη των αεραγωγών στους πνεύμονες,

δυσκολεύοντας την αναπνοή. Ενώ ο καπνός
του τσιγάρου είναι ο πιο γνωστός παράγοντας κινδύνου για ΧΑΠ, έως και τα μισά περιστατικά ΧΑΠ παγκοσμίως οφείλονται σε
παράγοντες κινδύνου που δεν σχετίζονται
με το κάπνισμα, όπως η επαγγελματική έκθεση, οι μολυσματικές ασθένειες, τα πρώιμα
συμβάντα της ζωής και η ατμοσφαιρική ρύπανση, ιδίως τα λεπτά σωματίδια και διοξείδιο του αζώτου. Τα λεπτά σωματίδια αποτελούνται από μικρά εισπνεύσιμα σωματίδια
τριάντα φορές μικρότερα από το πλάτος
μιας ανθρώπινης τρίχας και μπορούν να
ταξιδέψουν βαθιά στην αναπνευστική οδό.
Βασικές πηγές για τα λεπτά σωματίδια είναι
οι βιομηχανικές εκπομπές, ο καπνός από
τις πυρκαγιές, η θέρμανση με ξύλα κατοικιών, το μαγείρεμα, η γεωργία και η κυκλοφορία οχημάτων. Το διοξείδιο του αζώτου είναι
αποτέλεσμα της καύσης ορυκτών καυσίμων
και δείκτης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
που σχετίζεται με την κυκλοφορία. Τον Σεπτέμβριο του 2021, λαμβάνοντας υπόψη τις
ζημιές που προκαλεί η ατμοσφαιρική ρύπανση στην ανθρώπινη υγεία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα του
αέρα, προτείνοντας σημαντικές μειώσεις σε
αυτά τα δύο είδη ρύπων. Άλλες πρόσφατες
μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι οι μικρότεροι αεραγωγοί σε σχέση με το μέγεθος των
πνευμόνων είναι ένας άλλος σημαντικός
παράγοντας κινδύνου για ΧΑΠ, ακόμη και
μεταξύ ατόμων που δεν έχουν καπνίσει
ποτέ.

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
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Κυρ. Μητσοτάκης: «Οποιαδήποτε υπόνοια απειλής της
κυριαρχίας μας θα τιμωρείται με αυστηρό τρόπο»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε μετά το τέλος της
συνόδου κορυφής δήλωσε πως ενημέρωσε τους ομολόγους του για την πρόσφατη
έξαρση της τουρκικής επιθετικότητας όπως
εκδηλώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες.
«Είπα ότι τέτοιες προκλήσεις και λεονταρισμοί δεν μπορεί να γίνουν ανεκτοί από
την Ελλάδα και την ΕΕ. Ζήτησα το ζήτημα
αυτό -εφόσον η Τουρκία επιμείνει σε αυτή
την παράλογη και αδιέξοδη στρατηγική- να
συζητηθεί στο συμβούλιο του Ιουνίου και να
υπάρξει σαφής αναφορά στα συμπεράσματα με ρητή και ξεκάθαρη καταδίκη» ανέφερε
ο πρωθυπουργός, ο οποίος χαρακτήρισε
περιττή και αχρείαστη την τουρκική επιθετικότητα, υπογραμμίζοντας πως το τελευταίο που χρειάζεται η περιοχή μας είναι μία
ακόμα εστία έντασης. «Η χώρα μας απαντά
πάντα στις προκλήσεις των γειτόνων με την
ψυχραιμία της ισχύος και την αυτοπεποίθηση του δικαίου», προσέθεσε.
Ειδικά για τη συνάντησή του με τον
Όλαφ Σολτς δήλωσε πως ξεκαθάρισε
στον Γερμανό καγκελάριο ότι δεν νοείται πολιτική ίσως αποστάσεων όταν η
μία χώρα είναι μέλος της ΕΕ και η άλλη
σε καθεστώς υπό ένταξη χώρας. «Ο καγκελάριος αντελήφθη πλήρως την έκταση
του προβλήματος. Ο χάρτης της "γαλάζιας
πατρίδας" είναι το επίσημο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής τής Τουρκίας. Παραβιάζει
την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Είναι η καλύτερη απόδειξη απέναντι και στους πιο δύσπιστους ότι η Τουρκία
μας απειλεί», προσέθεσε. Δήλωσε επίσης
ότι η Ελλάδα αποκρούει και τα πιο παράλογα επιχειρήματα με ψυχραιμία και αυτοπεποίθηση, σεβόμενη τις αρχές, τις αξίες
και το διεθνές δίκαιο. Είπε επίσης ότι με την
επιστολή μας στον ΟΗΕ αποδομούμε τα
"επιχειρήματα" της Τουρκίας και θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε. «Δεν πρόκειται
να είμαστε εμείς αυτοί που θα καταφύγουμε
στην όξυνση, σε προσβολές, προσωπικούς
χαρακτηρισμούς. Δεν ταιριάζει σε εμένα,
στη χώρα, στο υπουργείο Εξωτερικών.
Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και ισχυρούς συμμάχους. Έχουμε αυτοπεποίθηση
που απορρέει και από την ολοένα ενισχυμένη αποτρεπτική αμυντική μας δυνατότητα να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας
δικαιώματα. Δεν θα εμπλακώ σε παιχνίδι
προσωπικών χαρακτηρισμών με τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν θα τον ακολουθήσω»,
σημείωσε. Απαντώντας σε ερώτηση για τις
δηλώσεις Τσαβούσογλου είπε ότι δεν έχει
καμία πρόθεση να κάνει ψυχανάλυση των
πιθανών αδιεξόδων στα οποία έχει περιέλθει η τουρκική ηγεσία.
«Δεν θα μπούμε λεκτική αντιπαράθεση
με την Τουρκία», συνέχισε, σημειώνοντας πως «είναι δυσάρεστο το γεγονός
ότι η Τουρκία χάνει την ευκαιρία να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ελλάδα», και
συμπλήρωσε: «Αν η Τουρκία ενοχλήθηκε
από την επίσκεψή μου στις ΗΠΑ και την ομιλία μου στο Κογκρέσο, είναι δικό της ζήτημα. Η Ελλάδα έχει συμμάχους, ανήκει στην
ευρωπαϊκή οικογένεια, έχει μια στρατηγική
σχέση με τις ΗΠΑ και κάθε δικαίωμα να αξιοποιεί τις συμμαχίες της προς όφελος της
υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων.
Για την ενέργεια και την ανάγκη

συντονισμένης αντίδρασης από την
πλευρά της ΕΕ, δήλωσε πως το ζήτημα
της παρέμβασης στη χονδρική αγορά
φυσικού αερίου είναι περίπλοκο και εξίσου περίπλοκη είναι η αποσύνδεσή του
από τη διαμόρφωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας. «Υπάρχει μεγαλύτερη
δυναμική και κατανόηση. Στην αρχή ήμαστε αρκετά μόνοι. Τώρα βλέπω αρκετούς
να συντάσσονται με τις θέσεις μας και να
ασκούν πίεση στην Κομισιόν να καταλήξει
σε παρεμβάσεις» είπε, σημειώνοντας πως
η Ευρώπη πληρώνει πιο ακριβά το ίδιο φυσικό αέριο από άλλες χώρες όπως π.χ. η
Ιαπωνία.
Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ήδη με την παρέμβαση της κυβέρνησης οι λογαριασμοί
του ρεύματος είναι αισθητά μειωμένοι και τα
νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν ποσό έως 600 ευρώ για τις αυξήσεις
στο ρεύμα.
Ειδικά για την τιμή της βενζίνης είπε πως
το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό, πως οι
χώρες έχουν διαφορετικές τιμές γιατί έχουν
διαφορετική φορολόγηση, ότι η κυβέρνηση
έχει κάνει ήδη μια πρώτη μικρή παρέμβαση
και ότι θα ανακοινώσει κάτι όταν θα υπάρχει
η δημοσιονομική δυνατότητα.
Ο πρωθυπουργός και στην εισαγωγική
του τοποθέτηση είπε ότι το ευρωπαϊκό
Συμβούλιο έδωσε εντολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει προτάσεις
αποσύνδεσης της τιμής του ηλεκτρικού
ρεύματος από αυτή του φυσικού αερίου
και μέσα σε αυτές μπορεί να είναι και το
πλαφόν στην χονδρική τιμή του φυσικού
αερίου. «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να περιμένει την ΕΕ για να παράσχει στήριξη στα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», υπογράμμισε και αναφέρθηκε στα βασικά στοιχεία
του εθνικού σχεδίου που θέτει σε εφαρμογή
η κυβέρνηση.
Είπε επίσης ότι η διάταξη που προβλέπει
υπερφορολόγηση των υπερκερδών των
εταιρειών ενέργειας χαιρετίστηκε από πολλούς συναδέλφους του στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο και σημείωσε πως «όλοι αυτοί
που ασκούσαν κριτική, όταν ήρθε η ώρα να
ψηφίσουν, ψήφισαν "παρών", δηλαδή ήταν
ουσιαστικά απόντες από την μεγάλη εθνική
προσπάθεια».
Για τη συμφωνία σε αυτή τη σύνοδο για
το 6ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, τόνισε πως περίπου το 90% του
ρωσικού πετρελαίου θα σταματήσει τροφοδοτείται από τη Μόσχα στην ΕΕ και
έτσι «θα μπορέσουμε να στερήσουμε
σημαντικούς πόρους από τη Ρωσία για
να σταματήσει αυτή τη βάρβαρη επίθεση
στην Ουκρανία».
«Κάναμε αναλυτική συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια της ηπείρου μας. Παρουσίασα τις ελληνικές θέσεις. Η Ελλάδα
μετατρέπεται ταχύτατα σε σημαντικό περιφερειακό κόμβο εισαγωγής φυσικού αερίου
στη Βαλκανική και την Ανατολική Ευρώπη.
Πολλά σημαντικά έργα εντάσσονται σε αυτή
την στρατηγική», υπογράμμισε.
Για την αξιοποίηση των αδιάθετων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είπε ότι η
Ελλάδα θα διεκδικήσει το μερίδιο που
της αναλογεί καθώς θα βοηθήσει να
πετύχουμε πιο γρήγορα την πράσινη
μετάβαση.

Σε ό,τι αφορά την επισιτιστική
ασφάλεια δήλωσε πως ο ίδιος
και αρκετοί στη Σύνοδο έχουν
έντονη ανησυχία καθώς είναι
εγκλωβισμένα στην Ουκρανία
πάνω από 20 εκατ. τόνοι σιτηρών και η θαλάσσια διέξοδος
είναι αποκλεισμένη. «Στηρίζουμε την πρωτοβουλία του ΓΓ του ΟΗΕ να
βρεθεί λύση και να δημιουργηθεί θαλάσσιος
διάδρομος που θα επιτρέψει στο πολύτιμο
σιτάρι να φύγει από το λιμάνι της Οδησσού και να μην πληρώσουν τη νύφη απομακρυσμένες χώρες οι οποίες θα βρεθούν
αντιμέτωπες με το φάσμα της πείνας», είπε
σημειώνοντας πως η ελληνική ναυτιλία θα
έχει ένα σημαντικό ρόλο να παίξει.
Μετά από σχετική ερώτηση είπε επίσης ότι
δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο νομοτελειακά
οδηγεί σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου
ενώ δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει καθολική απαγόρευση για μεταφορά του μέσω
θαλάσσης σε τρίτες χώρες.
Για την εκλογολογία και δηλώσεις του

Αλέξη Τσίπρα ότι οι εκλογές θα γίνουν
τον Σεπτέμβριο αναρωτήθηκε πόσες
από τις προβλέψεις του αρχηγού της
αξιωματικής αντιπολίτευσης έχουν
επιβεβαιωθεί.
«Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας όπως έχω δεσμευτεί. Αυτό που θέλω
να τονίσω είναι ότι η χώρα χρειάζεται περισσότερο παρά ποτέ ήρεμο πολιτικό κλίμα,
πολιτισμένο διάλογο, αντιπαραθέσεις αξιών
και θέσεων, λιγότερη πόλωση και προκλητική ρητορική η οποία παραπέμπει σε άλλες
εποχές που έχουμε αφήσει πίσω. Η αντιπολίτευση και ο αρχηγός της επιλέγουν τη
δική τους μοναχική διαδρομή η οποία θα
κριθεί όταν με το καλό γίνουν οι εκλογές»,
συμπλήρωσε.

Τσαβούσογλου: Θα ανοίξουμε
θέμα κυριαρχίας στα νησιά
του ανατολικού Αιγαίου αν δεν
αποστρατιωτικοποιηθούν
Συνέχεια στις εμπρηστικές δηλώσεις με στόχο
τα νησιά του αναταολικού
Αιγαίου δίνει η Άγκυρα,
με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να δηλώνει πως
αν δεν αποστρατικοποιηθούν "θα ανοίξουμε προς συζητήση θέμα
κυριαρχίας".
Mιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, o Τούρκος
υπουργός Εξωτερικών έδειξε χάρτες, στους
οποίους "γκρίζαρε" όλο το ανατολικό Αιγαίο.
Όπως είπε, "υπάρχει ένας όρος και στις δυο
Συνθήκες για αποστρατιωτικοποίηση. Η Ελλάδα από το 1960 τα στρατιωτικοποιεί. Τα
νησιά πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν.
Αν δεν υποχωρήσει η Ελλάδα θα ανοίξουμε
προς συζήτηση το θεμα κυριαρχίας τους".
Ο κ. Τσαβούσογλου επισήμανε ότι η Τουρκία έστειλε δύο επιστολές στον ΟΗΕ, καταγγέλλοντας την Ελλάδα ότι παραβιάζει
τις Συνθήκες.
Παράλληλα, προανήγγειλε ότι η Τουρκία
τερματίζει τον κοινό μηχανισμό του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας με την Ελλάδα, λέγοντας ότι η τουρκική πλευρά θα
στείλει σχετική επιστολή, ένω έκανε λόγο
για εχθρικές δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και
για ασυνεπή στάση της Αθήνας στις προσπάθειες διαλόγου.
Ο Μ. Τσαβούσογλου έκανε λόγο για επεκτατική πολιτική από την πλευρά της Αθήνας, υποστηρίζοντας πως με αυτό τον τρόπο παραβιάζει το καθεστώς των νησιών,
αφού, όπως είπε, "το Διεθνές Δίκαιο είναι
ξεκάθαρο".

Σχολιάζοντας το ταξίδι του Κ. Μητσοτάκη
στις ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός μίλησε εναντίον μιας σύμμαχης
χώρας του ΝΑΤΟ και έκανε λόμπι στο Κογκρέσο εναντίον της Τουρκίας.
"Οι Έλληνες πολιτικοί πιστεύουν ότι δεν θα
έχουν ικανοποιημένο το ακροατήριό τους
αν δεν επιτεθούν στην Τουρκία 5-10 φορές
την ημέρα", είπε μεταjύ άλλων ο Tούρκος
ΥΠΕΞ.
Σε ερώτηση σχετικά με την πώληση αεροσκαφών F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τουρκία, ο Μ. Τσαβούσογλου
απάντησε ότι το αμερικανικό Κονγκρέσο
κλίνει υπέρ της προμήθειας των αεροσκαφών στην Άγκυρα.
Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν νωρίτερα και οι δηλώσεις του εκπροσώπου του κυβερνώντος
κόμματος ΑΚP Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος επανέλαβε την τουρκική θέση για αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών και "διερωτήθηκε" εάν "είναι της μόδας η επίλυση
των διαφορών με όπλα;"
Στο CNN Turk παρουσιάστηκε εκ νέου χάρτης της "Γαλάζιας Πατρίδας", η οποία σύμφωνα με την τουρκική προπαγάνδα περιλαμβάνει το μισό Αιγαίο και εκτείνεται ως
την Κρήτη.
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Τσίπρας από Μυτιλήνη: Η
βενζίνη είναι στα 2,5 ευρώ και ο
πληθωρισμός τρέχει με 11%
Με εμπόρους και καταναλωτές στην κεντρική αγορά της Μυτιλήνης συναντήθηκε σήμερα στη διάρκεια της περιοδείας του στην
κεντρική αγορά της Μυτιλήνης ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης
Τσίπρας.
Συνθήκες συνολικής πίεσης στην
οικονομία
Μεταξύ των άλλων ο κ. Τσίπρας συναντήθηκε και συνομίλησε με τον πρόεδρο του
Εμπορικού Συλλόγου Μυτιλήνης Γιάννη
Μουτζούρη και τον πρόεδρο των καταστημάτων εστίασης «Ασπίδα», Νίκο Γιαννάκα.
Ο κ. Μουτζούρης αναφέρθηκε στο κλίμα
της περιόδου και τις μεγάλες οικονομικές
δυσκολίες με τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί από την περίοδο της πανδημίας και τις
αυξήσεις στην τιμή της ενέργειας. Ανάλογη
και η άποψη του κ. Γιαννάκα ο οποίος σημείωσε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη
για την εστίαση και ότι ήδη έχουν αρχίσει τα
λουκέτα στα καταστήματα.
Επισκέφθηκε επίσης πρατήριο υγρών καυσίμων, στο οποίο ο ιδιοκτήτης αναφέρθηκε
«στην οργή των πολιτών αλλά και στα προβλήματα επιβίωσης του κλάδου του από
την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων».
«Το κρίσιμο θέμα είναι ότι αν συνεχιστεί η
αύξηση των τιμών στα καύσιμα σε συνδυασμό με τη μεγάλη άνοδο των τιμών στην
ενέργεια, ο πληθωρισμός θα πάρει την ανηφόρα και θα δημιουργήσει συνθήκες συνολικής πίεσης στην οικονομία» τόνισε ο κ.
Τσίπρας.
Η κατάσταση στην αγορά επιδεινώνεται
Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο κ. Τσίπρας
έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Δυστυχώς η κατάσταση στην αγορά επιδεινώνεται. Ιδίως σε περιοχές που δεν προσμένουν να αλλάξουν τα πράγματα άρδην
από τον τουρισμό, η κατάσταση είναι ακόμα
δυσκολότερη.
Σήμερα στη Μυτιλήνη μίλησα με ανθρώπους της αγοράς και διαπίστωσα και εδώ,
όπως και παντού, την ίδια απόγνωση και
την ίδια θλίψη σε σχέση με την οικονομική
πραγματικότητα που βιώνουν.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρξουν
μέτρα γιατί θα οδηγηθούμε σε συνθήκες

κοινωνικής έντασης, κοινωνικής κρίσης και
κοινωνικής έκρηξης. Δεν μπορεί όταν η βενζίνη έχει σκαρφαλώσει στα 2,5 ευρώ, όταν
ο πληθωρισμός τρέχει με 11% και όταν το
εισόδημα συρρικνώνεται, όταν η σύνταξη
δεν επαρκεί για να βγει η τρίτη εβδομάδα
του μήνα, να θεωρούμε ότι αυτό μπορεί να
συνεχιστεί για πολύ χωρίς να υπάρξουν
επιπτώσεις.
Είναι αναγκαίο έστω και τώρα να δούμε την
μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
στα καύσιμα. Η κυβέρνηση λέει ότι το ποσό
αυτό είναι γύρω στο 1,4 δισ. για ολόκληρο
το χρόνο, αλλά έχουν περάσει ήδη έξι μήνες. Έστω τώρα, μέχρι τέλος του χρόνου
με 700 εκατ. δεν θα βγει έξω ο Προϋπολογισμός. Πρέπει να πάρει ανάσα ο μέσος πολίτης που επιβαρύνεται δυσβάσταχτα, να
μπορέσει να κινηθεί η οικονομία.
Να μειωθεί ο ΦΠΑ στα είδη βασικής διατροφής και κατανάλωσης. Δεν θα μας βγάλει
έξω από τον προϋπολογισμό περισσότερο
από όσο μας βγάζουν οι σπατάλες, οι απευθείας αναθέσεις, οι κλειστοί διαγωνισμοί, οι
αγορές εξοπλιστικών προγραμμάτων δίχως
σχέδιο που ανακοινώνονται και χωρίς να είναι ενήμερο το ΚΥΣΕΑ.
Πρέπει να στηρίξουμε την κοινωνία. Πρέπει
να στηρίξουμε τη μικρή και μεσαία επιχείρηση, το κάθε νοικοκυριό ξεχωριστά, για να
μπορέσει η κοινωνία να σταθεί στα πόδια
της».
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επισκέφτηκε αποσταγματοποιείο στην πόλη της Μυτιλήνης και
συναντήθηκε με αποσταγματοποιούς παραγωγούς ούζου οι οποίοι του μετέφεραν
τα προβλήματα του κλάδου τους.

Ανδρουλάκης: Η ΕΕ πρέπει να
σταθεί με απόλυτο τρόπο απέναντι
στην αυταρχικότητα Ερντογάν
ΟΕρντογάν με τις επιλογές του διχάζει την
τουρκική κοινωνία με απρόβλεπτες συνέπειες και απειλεί τη γεωπολιτική σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής», δήλωσε
ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος
Ανδρουλάκης.
Ο κ. Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση που
είχε με τον πρόεδρο Μιτχάτ Σανκάρ και
βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος
των Λαών της Τουρκίας (HDP), σήμερα στις
Βρυξέλλες τόνισε ότι «είναι αναγκαίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η ΕΕ να σταθούν
με απόλυτο τρόπο απέναντι στην αυταρχικότητα του Ερντογάν, λαμβάνοντας ουσιαστικά μέτρα κατά της καταπάτησης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό
και τις αναθεωρητικές κινήσεις του στην
Ανατολική Μεσόγειο, με στοχευμένες κυρώσεις εναντίον προσώπων αλλά και την επιβολή εμπάργκο όπλων από τα ευρωπαϊκά

κράτη».
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Μ.
Σανκάρ ενημέρωσε για την κατάσταση στο
εσωτερικό της Τουρκίας για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις προσπάθειες φίμωσης
που αντιμετωπίζουν από το αυταρχικό καθεστώς του Προέδρου Ερντογάν.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρώην πρόεδρος του HDP, Σελαχαντίν Ντερμιτάς, καθώς και πολλοί άλλοι βουλευτές και εκλεγμένοι δήμαρχοι βρίσκονται στη φυλακή, ενώ
την ίδια στιγμή υπάρχει διαδικασία ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου για την
πλήρη απαγόρευση του κόμματος.
Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την αλληλεγγύη του στον αγώνα τους για μία δημοκρατική και ειρηνική Τουρκία, επισημαίνοντας
παράλληλα ότι το HDP ήταν το μόνο κόμμα
που είχε εναντιωθεί στην μετατροπή της
Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί.

Εφιάλτης για τους καταναλωτές οι
ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής
Οι αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής
αδειάζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών.
Τα προϊόντα στο καλάθι της νοικοκυράς
ολοένα και λιγοστεύουν με τους πολίτες να
αναζητούν τα φθηνότερα προϊόντα ως αντιστάθμισμα για τις ανατιμήσεις.
Όπως λένε οι καταναλωτές έχουν περιορίσει τα ψώνια τους αλλά όσο και να κόψουν
η κατσαρόλα πρέπει να γεμίζει καθημερινά
και κυνηγούν τις προσφορές.
Μετά το Πάσχα στα ράφια των σούπερ

μάρκετ πολλά είδη όπως απορρυπαντικά,
καλλυντικά, τυροκομικά και δημητριακά
πήραν αύξηση ενώ το επόμενο διάστημα
αναμένεται να περάσει στον καταναλωτή η
ανατίμηση στα χαρτικά.
Σε ότι αφορά το τζίρο των σούπερ μάρκετ, παρουσιάζει πτώση καθώς φρένο στις
δαπάνες των καταναλωτών όπως λένε οι
επαγγελματίες του κλάδου έβαλε το ενεργειακό κόστος και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Παραμένει η χρήση μάσκας στα ταξί,
στο εσωτερικό των επιβατικών
πλοίων και στα φαρμακεία
Στη σημερινή συνεδρίαση της η Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας
εισηγήθηκε ομόφωνα:
- Για τα ταξί: υποχρεωτική μάσκα για οδηγούς και επιβάτες.
- Για τα κρουαζιερόπλοια: αναστέλλεται η
υποχρεωτική χρήση μάσκας και επανέρχεται όταν νοσήσει ποσοστό ανω του 2%
των φιλοξενούμενων ή ποσοστό άνω του
4% του πληρώματος εντός μιας εβδομάδας ή αν νοσήσει εντός 48 ωρών ποσοστό
άνω του 1% του συνολικού πληθυσμού που

βρίσκεται στο πλοίο.
- Για τα επιβατηγά πλοία: αναστέλλεται η
υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εξωτερικούς χώρους του πλοίου, παραμένει
η υποχρεωτική χρήση στους εσωτερικούς
χώρους για όλους, πλήρωμα και επιβάτες.
- Για τα φαρμακεία: παραμένει η υποχρεωτική χρήση μάσκας για το προσωπικό και
τους πελάτες.
Η εισήγηση της Επιτροπής γίνεται αποδεκτή από την κυβέρνηση και οι λεπτομέρειες
θα διευκρινιστούν στην υπό έκδοση ΚΥΑ.

M. Σχοινάς: Ποτέ ξανά η Ελλάδα
δεν είχε τόσο στήριξη για των
εκσυγχρονισμό των υποδομών
«Η διπλή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και αφορά
την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και την ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για
την Ελλάδα συνολικά, αλλά και
στον χώρο των μεταφορών και
των υποδομών ιδιαίτερα. Ποτέ
ξανά στη νεότερη ιστορία μας
δεν είχαμε τόσο πολλή πολιτική
και οικονομική στήριξη για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών μας
στην Ευρώπη, αλλά και την Ελλάδα». Αυτό δήλωσε στον βιντεοσκοπημένο
χαιρετισμό του ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς,
αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
κατά την έναρξη της 3ης ημέρας του 5ου
Συνεδρίου Υποδομών & Μεταφορών - ITC
2022, που διοργανώνεται από τις ειδησεογραφικές ιστοσελίδες ypodomes.com και
metaforespress.gr. Ενώ διαβεβαίωσε ότι η
ΕΕ θα παραμείνει στο πλευρό της χώρας
μας για την αντιμετώπιση των νέων μεγάλων προκλήσεων.
«Για την ερχόμενη περίοδο μέχρι το 2027, η
ΕΕ σκοπεύει να διαθέσει περί τα 100 δισεκατομμύρια προκειμένου να εκσυγχρονίσει
το σύστημα των μεταφορών, κάνοντάς το
πιο έξυπνο, πιο πράσινο και πιο ανθεκτικό.
Ενώ, με τη δημιουργία του RRF το ποσό
σχεδόν θα διπλασιαστεί, με τα κράτη μέλη
να προβλέπουν περί τα 90 δισεκατομμύρια
ευρώ για πρόσθετες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για τις μεταφορές», εξήγησε.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, «στην
Ελλάδα, μέσω του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, πρόκειται να

διατεθούν σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ
για τον σκοπό αυτό. Καθώς, το ελληνικό
σχέδιο περιλαμβάνει λύσεις για τη χρήση
εναλλακτικών καυσίμων, τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας, της ασφάλειας λιμένων,
αεροδρομίων και σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων αλλά και την ενίσχυση της ανανέωσης του στόλου των επιβατικών μας
πλοίων».
Ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τα
520 εκατομμύρια ευρώ που κατευθύνει η
Ελλάδα στην πρωτοβουλία ανεφοδιασμού
και επαναφόρτισης για τη θεαματική ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης της χώρας.
Σύμφωνα με τον Έλληνα αξιωματούχο της
ΕΕ «το σχέδιο REPowerEU, που πρότεινε
η ΕΕ με 300 δισεκατομμύρια ευρώ για την
απεξάρτηση της Ευρώπης από τα Ρωσικά
ορυκτά καύσιμα, προσφέρει πρόσθετες
ευκαιρίες για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού συστήματος μεταφορών». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε «οι μεταφορές και οι
υποδομές αποτελούν τα βασικά θεμέλια της
οικονομίας και τους πυλώνες της ανταγωνιστικότητάς μας».
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Weekend road closures for
June 4 to 5 including Sunday
Gardiner and DVP closure
The following major road closures will be in
effect in Toronto this weekend, June 4 to 5.
The Don Valley Parkway, from York Mills
Road to the Gardiner Expressway, and
the Gardiner Expressway, between South
Kingsway and the Don Valley Parkway,
will be fully closed to vehicle traffic on
Sunday, June 5 from 2 a.m. to 2 p.m. to
accommodate the Bike for Brain Health
supporting Baycrest event.
Dundas Street West, from Ossington
Avenue to Lansdowne Avenue, will also be
fully closed to vehicle traffic from 1 p.m.,
Friday, June 3 until 1 a.m., Monday, June 6
to accommodate the Do West Fest event.
ActiveTO will take place on The Meadoway,
from Brimley Road to Scarborough Golf

Club Road, from 7 a.m., Saturday, June 4
until 7 p.m., Sunday, June 5.
Roads within High Park will be closed to
vehicles during the weekend. Limited street
parking is available on Bloor Street. More
information about access to High Park is
available on the City’s High Park webpage.

Jif peanut butter products recalled
in Canada due to salmonella risk
Some products of peanut butter
have been recalled in Canada
because of possible salmonella
contamination.
American manufacturer J. M.
Smucker Co. announced a
voluntary safety recall on Saturday
of 11 types of Jif products sold in
Canada, including creamy, light,
crunchy and dark roast creamy
peanut butter.
The company, which is issuing the recall
in cooperation with the Canadian Food
Inspection Agency, said jars with lot codes
ranging from 1274425 to 2140425 should be
disposed of immediately.
The Canadian recall comes after a
salmonella outbreak linked to Jif peanut

butter resulted in 14 people falling
ill, with two hospitalizations, in the
United States.
The U.S. salmonella cases were
reported in 12 states, the Centres
for Disease Control and Prevention
(CDC) said.
Four of five sick people reported
eating different types of Jif brand
peanut butter before getting sick,
the CDC said. So far, no illnesses have been
reported in Canada.
Last month, several poppy seed products
were also recalled in Canada due to possible
salmonella contamination.
Fears of salmonella also pulled over 20
Kinder brand chocolate products from store
shelves across Canada in April.

Tri Star Seafood Supply Ltd.
brand live spot prawns recalled
due to norovirus risk
A recall has been issued for Tri-Star Seafood
Supply Ltd. brand live spot prawns due to a
possible norovirus contamination.
The Canadian Food Inspection Agency
says the shellfish were sold in B.C., Alberta,

Manitoba and Ontario, and may have been
distributed in other provinces and territories
as well.
They should be thrown out or returned to the
place of purchase.

National handgun freeze key feature
of new firearm-control bill
A national freeze on importing, buying or
selling handguns is a central feature of
firearm-control legislation tabled today by
the federal Liberals.
The government says the bill would also
allow for the removal of gun licences from
people involved in acts of domestic violence
or criminal harassment, such as stalking
The government plans to fight gun smuggling
and trafficking by increasing criminal
penalties, providing more tools to investigate
firearms crimes and strengthening border
measures.
In addition, the bill would create a new "red
flag" law allowing courts to require that
people considered a danger to themselves
or others surrender their firearms to police.
The government says the measure would
guard the safety of those applying through

the process, often women in danger
of domestic abuse, by protecting their
identities.
The Liberals also say they will require longgun magazines to be permanently altered so
they can never hold more than five rounds,
as well as ban the sale and transfer of largecapacity magazines under the Criminal
Code.

City of Toronto to mark Her Majesty
The Queen’s Platinum Jubilee
The City of Toronto will commemorate
the Platinum Jubilee of Her Majesty
Queen Elizabeth II with several
activities from June 2 to June 5 to
mark this historic milestone.
On June 2, in celebration of the date
of Her Majesty’s coronation and to
coincide with the culmination of events
taking place in central London and
across the Commonwealth, the City
will:
•
Raise the Canadian Platinum
Jubilee Flag at Nathan Phillips Square.
•
Illuminate the Toronto sign purple
to coordinate with activities on Parliament
Hill and in other capital cities across Canada
and the Commonwealth joining in on the
Jubilee Illumination Initiative.
•
Illuminate the CNE Princes’ Gates
at Exhibition Place to honour the United
Kingdom’s long tradition of celebrating Royal
Jubilees through the lighting of community
beacons.
•
The City of Toronto Archives online

exhibit “Queen City: Her Majesty in Toronto”
continues and has been updated for the
Platinum Jubilee.
On June 5, there will be a special tree
planting ceremony supporting the Queen’s
Commonwealth Canopy initiative. Mayor
John Tory and Lieutenant Governor
Elizabeth Dowdeswell will deliver remarks
at the ceremony, followed by a ceremonial
tree planting and unveiling of a plaque to
commemorate the occasion. More details
for this event will be released in the coming
days.

The CFIA says there have been reported
illnesses associated with the consumption
of the prawns.
The recall was triggered as part of an
investigation into a foodborne illness
outbreak, and the CFIA says there may be

other product recalls.
The agency notes that people with norovirus
illness usually develop symptoms of
diarrhea, vomiting, nausea and stomach
cramps within 24 to 48 hours, but possibly
as early as 12 hours.
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Canada's travel restrictions were just
extended. What you need to know
before flying at Toronto Pearson
Canada's COVID-19 travel restrictions are
sticking around for at least another month
while delays at Toronto Pearson Airport
continue to mount.
Last week, more than 50 per cent of
international passengers arriving at Toronto
Pearson were hit by delays, according to the
Greater Toronto Airports Authority (GTAA).
“Data from the week of May 23 to 29 shows
that more than 129,000 passengers were
affected by metering and holding, which is
an increase of 13,000 passengers from the
previous week,” GTAA spokesperson Tori
Gass told CTV News Toronto.
“This represents almost 53 per cent of total
international arriving passengers.”
Gass said the federal government has
committed to increase staffing at Toronto
Pearson, which has aided issues, but more
must be done ahead of the summer travel
season.
“While the addition of more CATSA and
CBSA officers will help, there are still too
many passengers being held on board
aircraft, thus duplicative public health
questions and processes are another
unnecessary delay for international arriving
passengers, particularly at peak times,” she
said.
As a result, Toronto Pearson is still
suggesting passengers arrive two hours
ahead of domestic flights and three hours
ahead of international flights.
This comes as the GTAA projects 45,000
international arrivals a day in the summer.
After months of long line-ups, the country’s
busiest airport has characterized the current
predicament as “unsustainable.”
What are Canada’s COVID-19 travel
restrictions?
Canada's newly released extension of

COVID-19 travel restrictions means tourists
will still need to show proof of vaccination
when entering Canada, and random
COVID-19 testing will still take place.
Unvaccinated Canadians need to continue
showing proof of a negative COVID-19 test.
All travellers must fill out the ArriveCan app
before coming into the country.
Meanwhile, WestJet CEO Alexis von
Hoensbroech is urging that these rules need
to be dropped.
“As vaccines are not preventing the
spreading of the virus since omicron, there
is no more logic to maintain it. This will also
relax some of the operational challenges at
the airports,” he wrote on Twitter.
A day before Health Canada and the Public
Health Agency of Canada announced the
extension of restrictions, local leaders also
pushed for the opposite outcome.
“The recent travel experience will have
detrimental and lasting effects on how our
region is perceived on the international
stage and is having negative impacts on
new international investment for the Toronto
region,” Victoria Clarke, CEO of Tourism
Mississauga, said on Monday.

PM Trudeau statement on National
Indigenous History Month
“Today, we mark the start of
National Indigenous History
Month, an opportunity for
us all to learn more about
the distinct histories of First
Nations, Inuit, and Métis. This
month, and every month, we
have a collective responsibility
to honour the stories and
contributions of Indigenous
Peoples, who have lived on – and cared for
– these lands since time immemorial.
“From the Maliseet in Atlantic Canada, to
Inuit across Inuit Nunangat, from the Métis
across the Prairies and beyond, to the Haida
people of the Pacific Northwest, Indigenous
communities have diverse histories,
customs, spiritualities, and languages. This
month is an opportunity for us all to learn
about local Indigenous history, and to truly
walk the path of reconciliation.
“Only by acknowledging the truths of the
past, can we begin to dress the wounds they
created, and begin the journey of healing.
Right across the country, the findings of
unmarked burial sites near former residential
schools has confirmed what Survivors and
Indigenous communities have known about
for decades, providing a tragic reminder

of the painful and lasting
impacts of colonialism.
Over the past year, I’ve
had the opportunity to
visit many communities
and hear directly from
Survivors
and
their
families how the painful
legacy
of
residential
schools lives with them
every day. The Government of Canada
will continue to provide the funding and
resources communities need to search for
unmarked burial sites, uncover the truth of
what happened at residential schools, and
continue on their healing journey. We are
also fully committed to implementing the
Truth and Reconciliation Commission’s
Calls to Action.
“By learning about Indigenous history in our
communities and across the country, we can
all play a role in dismantling the systemic
racism, inequality, and discrimination
that Indigenous Peoples continue to face
today. This month, and every month, let
us celebrate the resiliency of First Nations,
Inuit, and Métis, and work together to build a
better future for everyone.”

Ottawa struggling to connect in-need
Canadians with benefits, AG reports
The Canada Revenue Agency
(CRA) and Employment and Social
Development Canada (ESDC) have
not done enough to help hard-toreach Canadians access the benefits
they’re eligible for, says the auditor
general.
In a new report issued Tuesday,
Auditor General Karen Hogan
found that neither the agency nor
the department had a “clear and
complete picture” of government
benefit up-take, and as a result are “failing
to improve” the lives of individuals who need
the support most.
The benefits reviewed include the Canada
Child Benefit (CCB), the Canada Workers
Benefit (CWB), the Guaranteed Income
Supplement (GIS) and the Canada Learning
Bond (CLB).
“Without a comprehensive action plan to
better measure benefit take-up, to gather
better information on the effectiveness of
the department’s and agency’s efforts...the
government will continue to struggle with
reaching the populations they are targeting
to raise awareness of and increase access
to benefits meant to improve the lives of low
income individuals and families,” Hogan’s
report reads.
The auditor general says the CRA and ESDC
identified Indigenous Peoples, housing
insecure individuals, newcomers to Canada
including refugees, people with disabilities,
seniors and youth as those who often have
modest incomes and face several barriers to
receiving benefits.
Barriers include low literacy levels, an
inability to communicate in either English or
French, a reluctance to disclose personal
and financial information, the requirement
to file a tax return or provide additional
documentation such as a social insurance
number, the complexity of the application
process, limited access to financial services
and geographic location.
In the 2020-21 fiscal year, the government
spent more than $18 million on outreach
activities to increase awareness of eligible
benefits for low-income Canadians but
doesn’t have a sense of the funding’s impact.
While most recent estimates of take-up
rates show an increase of eligible recipients
accessing the CCB, GIS, CLB, and CWB
over the last several years, the auditor

general notes it’s not an accurate snapshot
as it doesn’t account for people who didn’t
file their tax return, which is a requirement to
access most benefits.
The CLB has the lowest up-take rate, at 42
per cent.
Among her recommendations, Hogan is
calling on the CRA, ESDC, and Statistics
Canada to establish a joint “prioritization,
planning, monitoring, and reporting process”
to improve how they measure the reception
of benefits. All three organizations agreed
with the suggestion.
This is one of four reports Hogan’s office
released on Tuesday.
Families, Children and Social Development
of Canada Minister Karina Gould spoke
to the findings later in the day, noting that
improving access to benefits is a top priority
for her department.
In 2020, the federal government launched
Reaching All Canadians in an attempt to
do exactly that. The program uses “datadriven interventions” to eliminate barriers for
vulnerable populations to access supports,
such as proactive mail-outs, call campaigns,
language changes on application forms and
partnerships with community groups.
Gould said the pandemic has made it
challenging to connect face-to-face with
First Nations communities specifically to
ensure they are tapping into services they’re
entitled to.
“That's something that we're looking to start
up again to make sure that we are building
that trust,” said Gould.
Hogan suggests establishing performance
indicators to measure outreach programs,
something both the CRA and the ESDC
have committed to implement. However,
the CRA noted there are limitations to this
as the agency does not currently collect
personal data of individuals who participate.

City of Toronto marks National
Indigenous Peoples Month with
Indigenous Arts Festival
Mayor John Tory proclaimed June as
National Indigenous Peoples Month and
announced programming for the Indigenous
Arts Festival and other City of Toronto
events for National Indigenous Peoples Day
(June 21). The proclamation is available to
be read in full on the City’s Proclamation
2022 webpage.
The Indigenous Arts Festival will take place
on Saturday, June 18 and Sunday, June 19
at Fort York National Historic Site; 250 Fort
York Blvd. The festival is a free, communityfocused event in celebration of traditional
and contemporary Indigenous music and
dance, along with artisan and culinary

experiences of First Nations, Inuit and Métis
peoples living across Turtle Island and
Indigenous communities around the world.
More information on the festival and its
artists is available at Toronto.ca/IAF.
The Indigenous Arts Festival is presented by
the Mississaugas of the Credit First Nation,
Na-Me-Res, Dashmaawaan Bemaadzinjin
(They Feed the People) and the City. The
Program is made possible in part by the
Government of Canada and sponsorships
from Bell and Ontario Lottery and Gaming
Corporation (OLG) and media partner
ELMNT FM.
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ΚΕ: Η απόρριψη της πρότασης
Αναστασιάδη αποδεικνύει την
αδιαλλαξία της Τουρκίας
Η πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη για
τα ΜΟΕ ωφελεί εξίσου τις δύο κοινότητες,
ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
Η πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη
για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ) ωφελεί εξίσου τις δύο κοινότητες,
στοχεύοντας στη δημιουργία ενός θετικού
κλίματος για επανέναρξη του διαλόγου στο
Κυπριακό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος,
εκφράζοντας λύπη για την απόρριψη των
προτάσεων από την τ/κ πλευρά.
Κληθείς να σχολιάσει το περιεχόμενο ανακοίνωσης που εξέδωσε την Τρίτη το γραφείο του Τ/κ ηγέτη, ο κ. Πελεκάνος ανέφερε
ότι «είναι με λύπη που έχουμε πληροφορηθεί για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης
της τουρκοκυπριακής ηγεσίας με την οποία
απορρίπτει την πρόταση του Προέδρου της
Δημοκρατίας για ουσιώδη μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης».
Μια πρόταση, συνεχίζει, «που ωφελεί εξίσου και τις δύο κοινότητες και στόχο είχε τη
δημιουργία ενός θετικού κλίματος, που θα
οδηγούσε σε επανέναρξη ενός δημιουργικού διαλόγου για επίλυση του κυπριακού
προβλήματος».

Η απόρριψη, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό
Εκπρόσωπο «δεν αποδεικνύει πάρα μόνο
την αδιαλλαξία της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής πλευράς. Μια θέση που είναι σε
βάρος Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων,
που υποσκάπτει τις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση του κυπριακού προβλήματος
αλλά και αποδεικνύει ποιοι είναι οι πραγματικοί στόχοι της Τουρκίας και των όσων
ανέλαβαν αντί να υπηρετούν τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων να εκφράζουν τις
επιδιώξεις της Άγκυρας».
Συναφής με την πιο πάνω διαπίστωση είναι
και το πρωτόκολλο οικονομικής συνεργασίας που υπογράφηκε πρόσφατα μεταξύ του
κατοχικού καθεστώτος και της Τουρκίας,
λέει καταληκτικά ο κ. Πελεκάνος.

Πρόεδρος Κομισιόν - Απαράδεκτες οι
ενέργειες της Τουρκίας στα Βαρώσια
"Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή
τη θέση σε όλες τις πολιτικές επαφές μας με
την Τουρκία", αναφέρει.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη σε μια συνολική διευθέτηση του
κυπριακού προβλήματος, ανέφερε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ως απάντηση στην
επιστολή του Ευρωβουλευτή ΔΗΣΥ & ΕΛΚ
Λουκά Φουρλά για τις παράνομες ενέργειες
της Τουρκίας στα Βαρώσια, αλλά και για την
αδιάλλακτη στάση της στο Κυπριακό.
Στην επιστολή, που κοινοποιήθηκε στα
ΜΜΕ από το γραφείο του Ευρωβουλευτή,
η Πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει ότι εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας η δέσμευση και η συμβολή της Τουρκίας στην
ειρηνική διευθέτηση.
"Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή
τη θέση σε όλες τις πολιτικές επαφές μας με
την Τουρκία", αναφέρει.
Για το θέμα των Βαρωσίων η Πρόεδρος της
ΕΕ καταδίκασε απερίφραστα τις μονομερείς
ενέργειες της Τουρκίας και τις απαράδεκτες
ανακοινώσεις, όπως τις χαρακτήρισε, του
Προέδρου της Τουρκίας και του ηγέτη της
τουρκοκυπριακής κοινότητας τον Ιούλιο του
2021, σχετικά με το περαιτέρω άνοιγμα των
Βαρωσίων.
«Η ΕΕ έχει επίσης ζητήσει την άμεση ανάκληση των εν λόγω ενεργειών και την άρση
όλων των μέτρων που έχουν ληφθεί όσον
αφορά τα Βαρώσια από τον Οκτώβριο του
2020. Οι απόπειρες εποικισμού οποιουδήποτε τμήματος των Βαρωσίων από άτομα άλλα από τους κατοίκους τους, είναι
απαράδεκτες».
Προσθέτει ότι δεν θα πρέπει να αναληφθεί
καμία ενέργεια σε σχέση με τα Βαρώσια, η

οποία να μη συνάδει με τις σχετικές αποφάσεις των ΗΕ.
«Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι το
2019 το Συμβούλιο της ΕΕ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Κύπρο, ενέκρινε πλαίσιο περιοριστικών μέτρων ως αντίδραση
στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και
στις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης
στην Ανατολική Μεσόγειο. Επί του παρόντος, δύο Τούρκοι πολίτες εξακολουθούν να
περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται στο εν λόγω πλαίσιο κυρώσεων», αναφέρει η Πρόεδρος της
Κομισιόν.
Επιπλέον, σημειώνει στην απαντητική της
επιστολή, το Συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία
σχετικά με τη συνολική συμφωνία αερομεταφορών, να μην διεξαγάγει προς το παρόν το Συμβούλιο Σύνδεσης EE-Τουρκίας,
καθώς και άλλες συνεδριάσεις στο πλαίσιο
του διαλόγου υψηλού επιπέδου EE-Τουρκίας, να εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής
για μείωση της προενταξιακής βοήθειας
προς την Τουρκία για το 2020 και να καλέσει
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να
επανεξετάσει τις δανειοδοτικές της δραστηριότητες στην Τουρκία, ιδίως όσον αφορά
τον δανεισμό με κρατικούς τίτλους.

Το Κυπριακό στο επίκεντρο
της συνάντησης ΥΠΑΜΑρχιεπίσκοπο Αμερικής
Συζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων,
συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης
αναζήτησης μιας δίκαιης λύσης στην παράνομη κατοχή της Κύπρου, δήλωσε ο κ.
Ελπιδοφόρος
Η παράνομη κατοχή της Κύπρου και η αναζήτηση λύσης συζητήθηκε σε συνάντηση
την Τρίτη μεταξύ του Υπουργού Άμυνας Χαράλαμπου Πετρίδη και του Αρχιεπίσκοπο
Αμερικής Ελπιδοφόρου, στη Νέα Υόρκη.
«Συζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων,
συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης αναζήτησης μιας δίκαιης λύσης στην
παράνομη κατοχή της Κύπρου και πώς η

Ελληνοαμερικανική και Κυπριακή Αμερικανική κοινότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να βοηθήσει. Δεν μπορούμε να
επιτρέψουμε στο πέρασμα του χρόνου να
μειώσει τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι η δικαιοσύνη για την Κύπρο
θα επικρατήσει», δήλωσε μετά το πέρας της
συνάντησης ο κ. Ελπιδοφόρος.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Γενικός
Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη
Νέα Υόρκη Μιχάλης Φιρίλλας, ο Συνταγματάρχης Γεώργιος Ιωάννου, ο Αντισυνταγματάρχης Δημήτρης Κασίνης και ο Αντισυνταγματάρχης Δημήτρης Δημητρίου.

Τατάρ - Απορρίπτει τα ΜΟΕ που
υπέβαλε ο Αναστασιάδης
«Προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και
εξάπλωσης της εξουσίας της ελληνοκυπριακής πλευράς σε ολόκληρο το νησί», κάνει
λόγο το γραφείο του Τ/κ ηγέτη
Απορρίπτει το γραφείο του Τ/κ ηγέτη τα
Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ)
που υποβλήθηκαν εκ μέρους του Προέδρου
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, κάνοντας λόγο για «προσπάθεια
δημιουργίας εντυπώσεων και εξάπλωσης
της εξουσίας της ελληνοκυπριακής πλευράς
σε ολόκληρο το νησί».
Ανακοίνωση του «προεδρικού» αναφέρει
ότι τυγχάνουν επεξεργασίας προτάσεις του
ψευδοκράτους που, όπως υποστηρίζει, θα
συμβάλλουν στην οικονομία και την ευημερία «των δύο λαών, της Κύπρου και της
περιοχής, στη βάση του σεβασμού των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων» και οι οποίες
θα κοινοποιηθούν σε όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη όταν οριστικοποιηθούν.
Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη
αναφέρεται ακόμη ότι αν η ελληνοκυπριακή
πλευρά θέλει να οικοδομήσει εμπιστοσύνη
μεταξύ των δύο πλευρών, πρέπει πρώτα
να αποδείξει την ειλικρίνειά της και να βάλει
τέλος στις προσπάθειές της παρεμπόδισης
των Τουρκοκυπρίων σε όλους τους τομείς.
«Τα βήματα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο μερών μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης με βάση νέες, δημιουργικές και ρεαλιστικές προτάσεις που θα οδηγήσουν σε
αμοιβαίο όφελος», αναφέρει η ανακοίνωση.
Συμπληρώνει ότι αντ’ αυτού η ελληνοκυπριακή πλευρά συνεχίζει να εμποδίζει την
πρόσβαση της τουρκοκυπριακής πλευράς
στη διεθνή κοινότητα σε κάθε τομέα «χρησιμοποιώντας το καθεστώς που καταχράται με τη διεκδίκηση του αποκαλούμενου
μοναδικού αναγνωρισμένου κράτους του
νησιού της Κύπρου και από την άλλη προσπαθεί να πείσει τους αρμόδιους κύκλους
ότι προσπαθεί να οικοδομήσει κλίμα εμπιστοσύνης. Αυτή η συμπεριφορά είναι απλά
ανειλικρινής».
Όπως αναφέρεται, οι συναντήσεις αξιολόγησης και συντονισμού της πορείας του
Κυπριακού, οι οποίες ξεκίνησαν τον Μάρτιο
του 2021 με πρωτοβουλία της πρώην Ειδικής Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα
του ΟΗΕ για την Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ,
πραγματοποιούνται έκτοτε σε εβδομαδιαία

βάση, μεταξύ του ειδικού εκπροσώπου του
Ερσίν Τατάρ, Εργκιούν Ολγκούν και του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή.
Αναφέρεται επίσης ότι στις 20 Μαΐου 2022,
ο νεοδιορισθείς διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου έδωσε αντίγραφο της επιστολής Αναστασιάδη, με ημερομηνία 19 Μαΐου
2022, στον κ. Ολγκούν, για να διαβιβαστεί
στον κ. Τατάρ και αντίγραφο στον Ειδικό
Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα του
ΟΗΕ για την Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ.
Όπως αναφέρεται, ο κ. Ολγκούν εξέτασε
αμέσως το περιεχόμενο της επιστολής και
όπως είπε, «είναι απαράδεκτο να συμπεριλαμβάνεται ο τίτλος του Προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας στην αρχή της επιστολής», προσθέτοντας ότι «είναι απαράδεκτο να γίνεται αναφορά στην εξαντλημένη
διαπραγματευτική βάση, καλλιεργόντας την
ψευδαίσθηση ότι είναι έγκυρη». Αναφέρεται
ότι η κατάσταση αυτή έχει μείνει στο παρελθόν και δεν αντικατοπτρίζει την τρέχουσα
κατάσταση επί του εδάφους.
Προστίθεται ότι όπως δήλωσε ο ΓΓ του
ΟΗΕ, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη
η διαδικασία εξεύρεσης κοινού εδάφους μεταξύ των δύο πλευρών και μια νέα επίσημη
διαδικασία μπορεί να αναληφθεί μόνο μετά
την αναγνώριση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των δύο μερών στη βάση, όπως
αναφέρει, της κυριαρχικής ισότητας και του
ισότιμου διεθνούς καθεστώτος. Επιπλέον, αναφέρει ότι οι «λεγόμενες προτάσεις
ΜΟΕ» που αναφέρονται στην επιστολή,
δεν είναι παρά «μια προσπάθεια δημιουργίας εντύπωσης και εξάπλωσης της εξουσίας
της ελληνοκυπριακής πλευράς σε ολόκληρο το νησί».
«Ως εκ τούτου, αυτές οι λεγόμενες προτάσεις ΜΟΕ απορρίφθηκαν σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις μας», αναφέρεται στην
ανακοίνωση.
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Ο Βίκτορ Όρμπαν, οι κυρώσεις
της Ε.Ε. και ο ΜΟΕλάγνος ΥΠΕΞ
Στις Βρυξέλλες, διάφοροι
πολιτικοί και διπλωματικοί
κύκλοι, υποστηρίζουν ότι ο
Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν,
«λειτουργεί με σκοπιμότητες και παίζει παιχνίδια με
ΚΩΣΤΑΣ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ τη Μόσχα». Πρόκειται για
έναν ξενοφοβικό πολιτικό,
με απολυταρχικές συμπεριφορές.
Σύμφωνα δε με τα πορίσματα των παρατηρητών του Οργανισμού για την Ασφάλεια
και τη Συνεργασία στην Ευρώπη(ΟΑΣΕ)
«οι εκλογές στην Ουγγαρία πραγματοποιούνται μέσα σε συνθήκες αδιαφάνειας και
εντεινόμενου αυταρχισμού».
Ο Όρμπαν, λοιπόν, του οποίου η χώρα είναι
κράτος-μέλος της Ε.Ε.- παρόλο που ανοίγει
και κλείνει τα σύνορα του κατά παράβαση
αποφάσεων- πήρε εξαίρεση από τις χθεσινές αποφάσεις της Ε.Ε. για τη Ρωσία. Ο
Όρμπαν, που είχε χαρακτηρίσει «ανεύθυνη την Κομισιόν», κατάφερε να εξαιρεθεί η
χώρα του. Και μαζί, λόγω της επιμονής του
Ούγγρου Πρωθυπουργού, που ζητούσε
μερικά δισ. για την κατασκευή έργων υποδομής, έχουν εξαιρεθεί και όσες χώρες τροφοδοτούνται με ρωσικό πετρέλαιο από τον
αγωγό Druzhba.
Κοντολογίς, όλες οι χώρες που επηρεάζονται είχαν τον… Όρμπαν τους, τον οποίο
όλοι μεν έχουν στο στόχαστρο, αλλά τον
χαϊδεύουν για να καταφέρουν να επιβάλουν
έστω κατά 70%- και αργότερα, στο τέλος
του χρόνου κατά 90%- τις κυρώσεις κατά
της Ρωσίας.
Αυτή η προσέγγιση έναντι του Ούγγρου
Πρωθυπουργού, θυμίζει τη στάση των Ευρωπαίων εταίρων μας έναντι της κατοχικής
Τουρκίας. Ο Ερντογάν, ο οποίος ειρήσθω εν
παρόδω, εξαρχής δεν υλοποιεί τις κυρώσεις
που αποφασίσθηκαν επειδή «μεσολαβεί»
μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παραμένει
το παραχαϊδευμένο της Ε.Ε. και των Αμερικανών. Το γνωρίζει ότι τους είναι «χρήσιμος» και ζητά ανταλλάγματα, εξασφαλίζει
κι αυτός -όπως και ο Όρμπαν- εξαιρέσεις.
Στην περίπτωση τους φαίνεται να διανύουν
την κρίση με κέρδη.
Την ίδια ώρα, η Κυπριακή Δημοκρατία η
οποία παρουσιάζεται βασιλικότερη του Βασιλέως και δεν ζητά, δεν θέλει εξαιρέσεις,
ούτε θέτει ενστάσεις. Κάτι είχε πει, αρχικά,
στις πρώτες κυρώσεις για την απαγόρευση των πτήσεων ο ΜΟΕλάγνος υπουργός
των Εξωτερικών, αλλά το πήρε το ποτάμι.
Γι’ αυτό και δεν πρόκειται να ασχοληθούν
μαζί μας, όταν ρητορικώς καταγγέλλονται
οι παράνομες τουρκικές ενέργειες στην

Αμμόχωστο και στην κυπριακή ΑΟΖ, καθώς
η Λευκωσία είναι προβλεπτή και προσαρμοστική. Είναι «βολική». Αντί να κινηθεί και
να λειτουργήσει εναρμονισμένη με το κλίμα των κυρώσεων, βαδίζει στη λογική της
πεπατημένης. Αντί να θέτει ζητήματα όταν
όλοι οι άλλοι καίγονται για την υιοθέτηση
κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στέλνει φλύαρες επιστολές παρακαλώντας τον εγκάθετο
της Άγκυρας, τον Ερσίν Τατάρ, να αποδεχθεί τα κατά καιρούς δώρα, που δόθηκαν
στην τουρκική πλευρά για να… συνεργασθεί. Βολεύει, ασφαλώς, τους εταίρους μας,
να μην εγείρονται ζητήματα που ενοχλούν
τη «χρήσιμη» κατοχική Τουρκία. Βολεύει να
επιμένει η Λευκωσία σε αδιέξοδες πορείες,
να προτάσσει ΜΟΕ και να προχωρεί ανενόχλητη η Άγκυρα στους σχεδιασμούς της.
Γιατί την Τουρκία, παρά τη συμπεριφορά
της και το γεγονός ότι απειλεί δύο κράτημέλη, την Ελλάδα και την Κύπρο, τη θέλουν
«κοντά τους».
Είναι προφανές πως ούτε η Αθήνα, ούτε η
Λευκωσία, δυσκολεύουν τους εταίρους τους
στις προσεγγίσεις τους έναντι της κατοχικής
δύναμης.
Στη Λευκωσία επιλέγουν τη γνωστή αδιέξοδη πορεία. Στην Ευρώπη το κυρίαρχο εργαλείο αντιμετώπισης κρίσεων είναι- μετά και
την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία- οι
κυρώσεις. Στην Κύπρο οι διαχειριστές παραμένουν αθεράπευτα ΜΟΕλάγχνοι. Το ζήτημα δεν αφορά μια διαφορετική προσέγγιση και μεθοδολογία, μια άλλη φιλοσοφία. Το
ζήτημα είναι πως αυτή η προσέγγιση βλάπτει σοβαρά το Κυπριακό και διευκολύνει
την εδραίωση των κατοχικών δεδομένων.
Οι συγκυρίες διαμορφώνουν άλλες δυνατότητες και προσφέρουν αλλαγή πλεύσης.
Όταν τον Ιούλιο θα υπάρξουν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, νέες τουρκικές παράνομες ενέργειες σε Αμμόχωστο και ΑΟΖ, τι
θα ζητήσει η Λευκωσία; Να πεισθεί η Τουρκία να εφαρμόσει τα ΜΟΕ;

Η Βουλή ψήφισε ομόφωνα το
νομοσχέδιο για τη μείωση του
φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα
Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε νόμο για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, που κατατέθηκε από
την εκτελεστική εξουσία με τη μορφή του
κατεπείγοντος.
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η πρόταση αναμένεται να οδηγήσει σε ελάφρυνση του οικονομικού κόστους με το οποίο
επιβαρύνεται το καταναλωτικό κοινό και οι

επιχειρήσεις στη Δημοκρατία και αποτελεί
ένα από τα μέτρα που προωθούνται για
άμβλυνση των επιπτώσεων από τη συνεχιζόμενη ουκρανική κρίση και ειδικά τις τιμές
των καυσίμων.
Προηγήθηκε μια έντονη συζήτηση στην
Ολομέλεια για τις τιμές των καυσίμων και
στο πλαίσιο συζήτησης και άλλων συναφών
νομοσχεδίων.

Η στήλη του Μέτοικου

Η Μέθοδος του “Συνομιλείτε”
Τα Αμερικανικά
παλαμάκια,
τα
χαμόγελα και οι
θερμές χειραψίες,
κατά την επίσκεψη
Μητσοτάκη
στις ΗΠΑ, ενθουσίασαν κάποιους,
ικανοποίησαν
άλλους, γέννησαν ελπίδες σε μερικούς και γενικά άφησαν
αγαθές εντυπώσεις. Και λοιπόν;
Ας έρθουμε και στο λοιπόν. Μίλησε για κάποιους που έχουν επεκτατικές βλέψεις κατά
της Ελλάδος ο κ, Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε
στις συνεχείς παραβιάσεις του ελληνικού
εναέριου και θαλάσσιου χώρου και εμφαντικά τόνισε ότι η Ελλάς είναι αποφασισμένη να
υπερασπισθεί τη γη και την ελευθερία της. Οι
Αμερικανοί Γερουσιαστές και Βουλευτές χειροκρότησαν παρατεταμένα. Τα χειροκροτήματα, όμως, δέν σταμάτησαν τον Ερντογάν.
Την ίδια μέρα της ομιλίας τουρκικά αεροπλάνα πετούσαν χαμηλά πάνω από ελληνικά νησιά, τουρκικά πολεμικά σκάφη έκαναν επιδείξεις ισχύος στο Αιγαίο και Τούρκοι πολιτικοί
προέβαιναν σε απειλές και υποδείξεις στην
Ελλάδα.
Όταν ρωτήθηκαν Αμερικανοί εκπρόσωποι από Δημοσιογράφους ποια είναι η
θέση και τι προτίθεται να πράξει η Αμερική
για να σταματήσουν αυτές οι προκλήσεις
η απάντηση ήταν: ‘‘ Αυτά τα θέματα λύνονται με συνομιλίες‘‘. Συνομιλίες για ποιο
πράγμα; Να διαπραγματευθεί δηλαδή η
Ελλάδα τις παράλογες διεκδικήσεις της
Τουρκίας εις βάρος της;
Αυτό το ‘‘ συνομιλίες και συνομιλείτε ‘‘
φέρνει στη μνήμη κάτι που ασφαλώς οι
νεότεροι δεν το ξέρουν και που είναι μια
τακτική που εφαρμόζεται πολλές δεκαετίες τώρα από τους Αμερικανούς, τόσο στα
ελληνοτουρκικά όσο και στο κυπριακό.
Το 1964 ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Τζόνσον
κάλεσε στην Ουάσιγκτον τον Γεώργιο Παπανδρέου και τον Ισμέτ Ινονού τής Τουρκίας
με την προτροπή να αρχίσουν συνομιλίες για
λύση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων
και του κυπριακού. Στις προτροπές αυτές, ο
‘‘ Γέρος της Δημοκρατίας‘‘, μέσα στον Λευκό Οίκο είπε αλλεπάλληλα ΟΧΙ, τονίζοντας
στον Τζόνσον εμφαντικά το πασίγνωστο από
τότε ‘‘ η Ελλάς ουδέν ζητεί, διατί να δώσει;‘‘
Βέβαια η στάση του εκείνη του στοίχισε την
εξουσία. Παρέμεινε, όμως, στην Ιστορία ως ο
Έλληνας πολιτικός που διαθέτοντας θάρρος,
εθνική αξιοπρέπεια και περηφάνια, δεν υπέκυψε σε πιέσεις και απειλές.
Και για να επισημάνουμε ακόμα πιο έντονα
την μέθοδο του‘‘ συνομιλείτε‘‘ ας υπομνήσουμε και κάτι ακόμα. Τον Νοέμβριο του 1974 ο
περιβόητος Χένρυ Κίσιντζερ, αφού ήδη είχαν επιτύχει τα σχέδιά του να βοηθήσει την
Τουρκία να εισβάλει και να διχοτομήσει την
Κύπρο, είπε στον μαθητή του τον Μπουλέντ
Ετζεβίτ: ‘‘ Συνομιλείτε... όσο συνομιλείτε κανείς δεν θα ενδιαφέρεται για το κυπριακό‘‘ Για
μισόν αιώνα, με βάση την συμβουλή εκείνη,
συνεχίζονται οι συνομιλίες απλώς και μόνο
για να γίνονται .... συνομιλίες.
Αλλά ας επανέλθουμε στο θέμα τών τουρκικών προκλήσεων. Καμιά αμφιβολία πως
πολύ σοφά η Ελλάς δέν πέφτει στην παγίδα των Τούρκων και να απαντήσει δυναμικά
στις προκλήσεις αυτές. Θα συνεχίζονται, βέβαια οι προκλήσεις και θα εντείνονται. Από

Ελληνικής πλευράς θα πρέπει με ψυχραιμία
να εντείνονται οι προσπάθειες για αμυντική
θωράκιση της χώρας. Οι Τούρκοι είναι απρόβλεπτοι και με το θάρρος που τους δίνει η
ανοχή της Αμερικής και της Ευρώπης και η
μεγαλομανία που τους διακατέχει, κάποια
στιγμή, ίσως σύντομα, τολμήσουν.
Ένας πολύ γέροντας φίλος μου, συνομιλώντας πρόσφατα και σχολιάζοντας τα ‘‘ νταηλίκια‘‘ τής Τουρκίας, καθώς και την υπομονή
και ψυχραιμία της Ελλάδος, διερωτώμενος
για τη στάση αυτή, μού διηγήθηκε, υπό μορφήν ανεκδότου, μια παλιά ιστορία την οποία
παραθέτω για ένα χαμόγελο αλλά και προβληματισμό, όπως βλέπει τα πράγματα από
τη δική του οπτική γωνία ο γεροντάκος. Να
σημειωθεί από την αρχή, πως διετέλεσε δικαστικός υπάλληλος.
Μια κάπως ηλικιωμένη κυρία τράβηξε στο
δικαστήριο νεαρό με την κατηγορία της παράνομης εισόδου στο σπίτι της και το βιασμό
της. Την καλεί, κάποια στιγμή ο πρόεδρος να
διηγηθεί λεπτομερώς τα γεγονότα.
- Για πες μας κυρά μου, από την αρχή πώς
έγιναν τα πράγματα.
-Να, κύριε πρόεδρε. Μέρες πολλές τον έβλεπα να πηγαίνει πέρα-δώθε στο δρόμο και
να κοιτάζει συνεχώς προς το σπίτι μου και
συγκεκριμένα μέσα από το παράθυρο του
υπνοδωματίου μου.
- Κι εσύ τι έκαμες; Δεν βγήκες να τον ρωτήσεις
τι ψάχνει και γιατί το κάνει αυτό; Αν το θεώρησες ύποπτο γιατί δεν κάλεσες την Αστυνομία.
- Είπα, άσε να δούμε πού το πάει.
- Και μετά;
-Πλησίασε στο παράθυρο και κοίταζε περίεργα μέσα.
- Κι εσύ δεν τον κατσάδιασες, δεν έβαλες τις
φωνές;
- Είπα, άσε να δούμε πού το πάει.
- Τι έγινε στη συνέχεια;
- Κάποια στιγμή έσπρωξε το παράθυρο, άνοιξε, κι αυτός πήδηξε μέσα.
- Δεν έβαλες τις φωνές να σ’ ακούσουν οι γείτονες; Δεν έτρεξες στο τηλέφωνο να καλέσεις
την Αστυνομία;
- Περίμενα να δώ πού το πάει
-Και λοιπόν πού το πήγε;
- Με άρπαξε, κα με έριξε στο κρεβάτι.
- Κι εσύ δεν έβαλες πάλι τις φωνές. Περίμενες
να δείς πού το πάει;
- Μάλιστα κύριε Πρόεδρε.
- Μετά;
- Με βίασε, κύριε πρόεδρε.
- Κι εσύ δέν έβαλες τις φωνές. Δεν τον χτύπησες. Δεν αντιστάθηκες;
- Περίμενα να δώ μέχρι που θα φτάσει το
θράσος του.
- Αθώος ο κατηγορούμενος, αποφαίνεται ο
Πρόεδρος. Κλείνει η υπόθεση.
Κατάλαβα τον προβληματισμό σου, φίλε μου,
είπα στο γέροντα. Αν στη θέση του νεαρού εννοείς τον Ερντογάν, να είσαι βέβαιος, ότι όχι
φωνές θ’ ακούσει μα κουμπουριές βροντερές
όταν κάνει πως πλησιάζει στο ...... παράθυρο
του Αιγαίου. Δεν πιστεύω να υπάρξει Ελληνική κυβέρνηση που θα ανεχθεί τα τουρκικά
καπρίτσια. Και τέλος- τέλος ο Ελληνικός λαός
έδειξε πολλές φορές στην πράξη, πως ξέρει,
όσο κανείς άλλος, να υπερασπίζεται το σπίτι
του, την ελευθερία του και την αξιοπρέπειά
του.
Ένα πλατύ χαμόγελο φάνηκε στο πρόσωπο
τού γέροντα, φούσκωσε από περηφάνεια το
στήθος του και πρόσεξα πως υγράθηκαν τα
μάτια του.
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Τέσσερα σενάρια για το μέλλον
της παγκοσμιοποίησης
Τι προέβλεψε το Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ – Οι προκλήσεις της ενσωμάτωσης και αλληλοσύνδεσης των οικονομιών και οι κίνδυνοι του κατακερματισμού και της απομόνωσης
Τέσσερα σενάρια για το μέλλον της παγκοσμιοποίησης βλέπει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το καθένα ανάλογα με το αν
θα ενσωματωθούν ή θα απομακρυνθούν
τόσο οι πραγματικές όσο και οι ψηφιακές
οικονομίες των κρατών.
Σε μελέτη που δημοσίευσε με αφορμή τη
συνάντηση στο Νταβός τονίζει ότι η οικονομική παγκοσμιοποίηση – που δημιούργησε
πολλές ευκαιρίες και έβγαλε εκατομμύρια
ανθρώπους από τη φτώχεια αλλά αύξησε
τις ανισότητες – δεν μπορεί να θεωρείται
πλέον δεδομένη. Παράλληλα ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα παγκόσμια οικονομικά
κέντρα εξαπλώνεται από τον πραγματικό
κόσμο στον ψηφιακό.
Το αν τα κέντρα αυτά θα επιλέξουν την
πραγματική και ψηφιακή αλληλοσύνδεση και ενσωμάτωση, τον κατακερματισμό
ή την απομόνωση θα καθορίσει την πορεία της παγκοσμιοποίησης στην επόμενη
πενταετία.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΟ

Παγκοσμιοποίηση 5.0
Πραγματική και ψηφιακή ενσωμάτωση
Υστερα από τις διαταραχές που προκάλεσαν στην οικονομία η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία το πρώτο μισό της
δεκαετίας του 2020, ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι η κοινή ευημερία προκύπτει από
την τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Ομως
υπάρχει μια εμφανής τάση απομάκρυνσης
από την παγκοσμιοποίηση του παρελθόντος προκειμένου να ληφθούν σοβαρά υπ’
όψιν τοπικοί και κοινωνικοί παράγοντες. Τα
κράτη επενδύουν στην υποστήριξη των εργαζομένων τους, προετοιμάζοντάς τους για
τον παγκόσμιο ανταγωνισμό ή τη μετάβαση
σε άλλους τομείς. Τα κράτη και οι πολυεθνικές επιδιώκουν ισορροπία και διαφοροποίηση ανάμεσα σε τοπικές, περιφερειακές
και παγκόσμιες τροφοδοτικές αλυσίδες. Η
αυξανόμενη πραγματική και ψηφιακή αλληλοσύνδεση των οικονομιών αναδεικνύει τα
κέρδη της συνεχιζόμενης συνεργασίας.
Ως αποτέλεσμα της βαθύτερης ενσωμάτωσης και της αυξημένης διαφοροποίησης
των τροφοδοτικών αλυσίδων, μειώνονται οι
πιθανότητες παρατεταμένων διαταραχών
στην προσφορά και στις τιμές καθώς και το
ρίσκο για στασιμοπληθωριστικές κρίσεις.
Οι αναπτυσσόμενες χώρες επωφελούνται
από την αναβίωση του εμπορίου. Οι βιομηχανίες που βασίζονται σε μη διαφοροποιήσιμες πρώτες ύλες, π.χ. κοβάλτιο ή λίθιο,
όπως για την παραγωγή ηλεκτρονικών ή
αυτοκινήτων, πρέπει να καθετοποιηθούν
για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους.
Η αγορά εργασίας είναι πιο παγκοσμιοποιημένη με μεγάλο βαθμό ψηφιοποίησης και
περισσότερες ευκαιρίες για τηλεργασία.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εικονικός εθνικισμός
Πραγματική
ενσωμάτωση,
ψηφιακός
κατακερματισμός
Η πραγματική ενσωμάτωση αναζωογονείται από το αυξημένο εμπόριο προϊόντων,
κυρίως των στρατηγικών, όπως τρόφιμα,
ενέργεια και μέταλλα, καθώς πολλές κυβερνήσεις συνειδητοποιούν τα οφέλη της

συνεργασίας για να εξασφαλίσουν στους
πολίτες τους τρόφιμα, καύσιμα και άλλα
αγαθά σε προσιτές τιμές. Ομως αυξάνεται
ο τεχνολογικός ανταγωνισμός ανάμεσα στα
κέντρα εξουσίας, καθώς και η δυσαρέσκεια
προς τις παγκόσμιες ψηφιακές πλατφόρμες. Εμφανίζονται αρκετά «αποσχιστικά
Internet» με μεγαλύτερο κρατικό έλεγχο επί
της ψηφιακής ελευθερίας του λόγου, νέα
«τείχη προστασίας» (firewalls) και αυξημένο
ρίσκο για παραπληροφόρηση. Περιορίζεται
η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των τεχνολογιών και η κοινή χρήση IP.
Ως αποτέλεσμα του κατακερματισμού των
ψηφιακών συστημάτων, η οικονομική συνεργασία περιπλέκεται και παραμένει ευάλωτη σε κυβερνοεπιθέσεις. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες πλήττονται από την
έλλειψη συνδεσιμότητας στην παγκόσμια
πληροφορία και αναγκάζονται συχνά να
ενταχθούν σε μια από τις «τεχνόσφαιρες».
Η οικονομική ανάκαμψη από τις κρίσεις του
πρώτου μισού της δεκαετίας του 2020 υπονομεύεται από τον στρατηγικό ανταγωνισμό
για την τεχνολογία. Υπάρχουν αποκλίσεις
στην ποιότητα και στη διαθεσιμότητα ψηφιακών και μη υπηρεσιών. Ο αυξανόμενος
πολιτικός ανταγωνισμός ενισχύει τον ψηφιακό κατακερματισμό, την παραπληροφόρηση και τον κυβερνοπόλεμο. Ακόμη και οι
εργαζόμενοι υψηλών προσόντων βρίσκουν
ευκαιρίες εντός της «τεχνόσφαιράς» τους.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΙΤΟ

Εικονική κυριαρχία
Ψηφιακή
ενσωμάτωση,
πραγματικός
κατακερματισμός
Αυξάνονται οι περιορισμοί στις εισαγωγές,
οι επιδοτήσεις και ο ανταγωνισμός για τρόφιμα, ενέργεια και άλλα αγαθά. Η παραγωγή και η μεταποίηση γίνονται πολύ τοπικές
και επηρεάζονται από πολιτικές συμμαχίες
και ανταγωνισμούς. Αλλά παρότι εντείνεται
η ρητορική του προστατευτισμού, οι τεχνολογικές πλατφόρμες και οι ψηφιακές υπηρεσίες πολλαπλασιάζονται και αποκτούν αυξανόμενη οικονομική και πολιτική σημασία.
Σε ορισμένους τομείς, ο ανταγωνισμός είναι
έντονος, με μικρούς και μεγάλους παίκτες
να ανταγωνίζονται για να προσφέρουν τις
καλύτερες υπηρεσίες. Σε άλλους, οι μεγαλύτερες πλατφόρμες δημιουργούν παγκόσμιες επικράτειες και η κυριαρχία τους εγείρει πολιτικές και κοινωνικές ανησυχίες για
την ανεξέλεγκτη συγκέντρωση δύναμης και
μεριδίου αγοράς.
Ως αποτέλεσμα του αυξανόμενου κατακερματισμού των παγκόσμιων τροφοδοτικών
αλυσίδων ανάμεσα σε στρατηγικούς συμμάχους (π.χ. ΗΠΑ – ΕΕ, Κίνα – Ρωσία),
αυξάνεται το ρίσκο για παρατεταμένες ελλείψεις στην τροφοδοσία και κρίσεις στο
κόστος διαβίωσης που πλήττουν υπερχρεωμένες κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και
νοικοκυριά. Τα μικρότερα και πιο εξαρτημένα από το εμπόριο κράτη θα πληγούν

Γεωπάρκο Μουσείο Σιγρίου Λέσβου
Το Σίγρι βρίσκεται
στο δυτικό τμήμα
του νησιού, 100 χλμ
από την πρωτεύουσα Μυτιλήνη. Φτάνοντας στην περιοχή
αυτή καταλαβαίνει ο
Ελένη
Χονδρομπίλα επισκέπτης την αλλαγή του τοπίου, απ'
το απόλυτα πράσινο
στην άγονη και ηφαιστειογενή περιοχή
όπου δεν υπάρχει ίσκιος δέντρου. Ηφαιστειογενές μέρος για αρκετά χιλιόμετρα.
Φτάνοντας, όμως, στο μικρό και γραφικό
χωριουδάκι, το Σίγρι, βλέπει κανείς το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας με το μικρό
λιμάνι, τις ταβερνούλες και την παραλία
με την υπέροχη αμμουδιά. Αν δεν θέλει ο
επισκέπτης πολυτέλεια και τυποποιημένες
ομορφιές, αλλά απλότητα, το Σίγρι είναι ένα
τοπίο που ενδείκνυται για να καλύψει τις
ανάγκες αυτές.
Όμως, αυτό που είναι μοναδικό, όχι μόνο
στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, είναι
το γεωφυσικό μουσείο. Ο επισκέπτης μένει
εκστατικός βλέποντας τ' απολιθώματα και
διάφορα πετρώματα που υπήρξαν πριν
από είκοσι εκατομμύρια χρόνια. Κορμοί απο
πελώρια δέντρα σεκόγιες έχουν γίνει απολιθώματα. Με την έκρηξη του ηφαιστείου ολόκληρα δάση σκεπάστηκαν από τέφρα και
λάβα, δεν υπήρχε αρκετό οξυγόνο για να γίνει η καύση και έμειναν όπως το κάρβουνο,
μέχρι που δημιουργήθηκαν τα απολιθώματα. Μοιάζουν με πέτρες και ανάμεσά τους
βρέθηκαν απολιθώματα από φύλλα δέντρων ή ακόμα και ψαριών. Εκτίθενται μέσα
περισσότερο. Οι μεγαλύτερες οικονομίες με
μεγαλύτερες εσωτερικές αγορές και τοπικές
ή περιφερειακές πηγές κρίσιμων πόρων δεν
θα πληγούν και τόσο. Υπάρχει μεγάλη παγκόσμια ζήτηση για εργαζομένους υψηλών
προσόντων. Αντίθετα, περιορίζεται η διασυνοριακή κινητικότητα εργατικών χεριών και
σταδιακά αποκλίνουν οι πιο περιορισμένοι
γεωγραφικά από τους πιο ευέλικτους. Οι
λιγότερο ειδικευμένοι εργάτες πλήττονται
ιδιαιτέρως από την έλλειψη ευκαιριών για
κινητικότητα.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αυταρχικός κόσμος
Πραγματικός και ψηφιακός κατακερματισμός
Η πίεση από την πανδημία και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις προκαλεί εσωστρέφεια. Πολλοί ηγέτες θέτουν περιορισμούς
στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, ενώ
επιβραδύνεται η διασυνοριακή κινητικότητα του κεφαλαίου και των επενδύσεων.
Τα κράτη επιδιώκουν μεγαλύτερο έλεγχο
της πληροφορίας, της τεχνολογίας και της
γνώσης. Αυξάνονται η λογοκρισία, η παρακολούθηση και η παραπληροφόρηση στο
Internet. Δημιουργούνται σφαίρες επιρροής
με πραγματική και ψηφιακή συνεργασία στο

σε βιτρίνες με το σχήμα τους αναλλοίωτο.
Βλέποντάς τα ο επισκέπτης νιώθει δέος,
συγκίνηση, και βλέποντας αυτό το μεγαλείο
της Γης, μάς προτρέπει να σκεφτούμε πόσο
ασήμαντοι και μικροί είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Ένα τεράστιο μαμούθ υπάρχει σε
μία γωνιά της αίθουσας που νομίζει κανείς
ότι είναι πραγματικό. Υπάρχουν, ακόμα, πετρώματα διάφορα, με τα πιο εντυπωσιακά
χρώματα.
Βγαίνοντας από το μουσείο, ο επισκέπτης
δεν μπορεί να μην απολαύσει τον καφέ του
κι ένα γλυκό του κουταλιού και ακόμα περισσότερο, τη θέα που προσφέρεται μπροστά του βλέποντας τα γραφικά σπίτια του
χωριού, τη γαλάζια θάλασσα και το νησάκι
Νησιώπη, όπου με το καραβάκι με τον γυάλινο πάτο μπορείτε να δείτε τους κορμούς
μέσα στη θάλασσα.
Κι επειδή η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, σαν ακριτικό
νησί που ειναι η Λέσβος μας, και μετά από
τόση καταπόνηση, σάς προτρέπουμε να το
επισκεφτείτε, θα σας εντυπωσιάσει!
εσωτερικό τους, αλλά ανάμεσά τους αυξάνεται η στρατιωτικοποίηση της οικονομίας
και της τεχνολογίας. Αρκετά οικονομικά και
τεχνολογικά «σιδηρά παραπετάσματα»
αναγκάζουν τις μη ευθυγραμμισμένες οικονομίες να επιλέξουν πλευρά. Τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες μειώνονται το επίπεδο διαβίωσης
και τα δίχτυα ασφαλείας.
Ως αποτέλεσμα της εσωστρέφειας και της
οικονομικής ανεξαρτησίας, αποκλίνει σταδιακά η γνώση και παρατείνεται η στασιμότητα. Τα υπερχρεωμένα κράτη και επιχειρήσεις έχουν αυξημένο ρίσκο χρεοκοπίας.
Οι μικρότεροι παίκτες με στρατηγικούς πόρους είναι πιθανότερο να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις μεγαλύτερες
οικονομίες. Η κρατικοποίηση βιομηχανιών
εξαπλώνεται για λόγους ασφαλείας ή για
να διασωθούν εταιρείες εξαρτημένες από
τις εξαγωγές. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
για λιμούς και επισιτιστικές κρίσεις. Στις
περισσότερες οικονομίες η πίεση για κοινωνικά δίχτυα ασφαλείας εντείνεται εν μέσω
στενότερου δημοσιονομικού χώρου. Οι
κοινωνικοί και πολιτικοί αγώνες ενδέχεται
να ενισχύσουν την τάση για αυταρχισμό και
παραπληροφόρηση.

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

Ottawa International Marathon
In commemorating 80 years of diplomatic relations
between Greece and Canada
The Ambassador of Greece to Canada was proud to
present on the 29th May, this year’s awards to the winners
of the Ottawa International Marathon. In commemorating 80
years of diplomatic relations between Greece and Canada,
the medals were kindly offered by the mayor of the city of
Marathon and the Museum of the Marathon Road Race,
located in the original ancient site.
The medals are silver-plated copies of the gold medal won
by Spyros Louis, the Greek Marathon runner and winner of
the first Olympic Games in modern times, held in Athens in
1896.
Στην φετεινή απονομή των βραβείων του Διεθνούς Αγώνα Μαραθώνιου Δρόμου της Οττάβας, η Πρέσβης της
Ελλάδος στον Καναδά απένειμε στους νικητές επάργυρα
μετάλλια, αντίγραφα του χρυσού μεταλλίου που κέρδισε
ο Σπύρος Λούης, ο Έλληνας μαραθωνοδρόμος και νικητής των πρώτων Ολυμπιακών αγώνων της σύγχρονης
εποχής που διεξήχθησαν στην Αθήνα το 1896.
Τα μετάλλια αποτελούν ευγενή προσφορά του Δημάρχου
Μαραθώνα και του Μουσείου του Μαραθώνιου Δρόμου
της πόλης, στο πλαίσιο της Επετείου των 80 ετών Διπλωματικών Σχέσεων Ελλάδας-Καναδά που συμπληρώνονται κατά το τρέχον έτος.

The Hellenic Heritage Foundation
invites you on a Historical Walk
of the 1918 Anti-Greek Riots
Sunday, June 12, Sat, July 16, Wednesday, August 24
The weekend of August 2, 1918 was one
of the most violent in Toronto’s history. As
many as 50,000 people took to city streets
over three days, rioting and destroying
businesses owned by Greek immigrants.
Learn what happened and why these riots
are largely forgotten. Visit the locations
where history was made!
Free and open to all. Registration is
required. Contact our office, (416) 4477107, for scheduled dates.
Learn about Toronto’s Greek community
and its settlement on the Danforth during the postwar years. This
walk will explore Greektown, from its foundations in faith and family,
to milestone community events, and the evolution of businesses
and restaurants, including the creation of Flaming Opa Cheese as a
tourist spectacle.
Tour developed and led by the Hellenic Heritage Foundation.
Tour sponsored by the Hellenic Heritage Foundation and GreekTown
on the Danforth BIA.

Read our current issue on-line!

www.greekpress.ca

Διαβάστε την έντυπη έκδοση.
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GLS

translations@primus.ca

Αξιόπιστες Νομικές Υπηρεσίες
Greek Legal Services provided

ELLAS MEAT MARKET
AND DELI LTD

Etablished Since 1977
ΕΛ ΑΤΕ ΣΤΟ Κ ΑΤΑ ΣΤΗΜΑ ΜΑ Σ ΓΙΑ
ΟΛ Α ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛ Λ Α ΔΟΣ

Συμπλήρωση αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων
Σύνταξη εξουσιοδοτήσεων και πληρεξουσίων
Νομικές συμβουλές
για τις υποθέσεις σας στην Ελλάδα

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

Ευχαριστούμε την
πολυάριθμη πελατεία μας
που μας υποστηρίζει
674 PAPE AVE. ΤΗΛ. (416) 461-1211
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Επιμέλεια Μεταφράσεων Δήμητρα Κολοβός

Rosewater Ice Cream With Loukoum
Posh Cretan Dakos Salad
•
•
•
•
•
•

(serves 1)
approx. 3/4 cup crumbled Cretan
barley rusk
approx. 3/4 cup diced ripe tomato
2 Tbsp. diced red onion
1 tsp. capers
sea salt and fresh ground pepper to
taste
1 Tbsp. extra virgin olive oil

•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 tsp dried Greek oregano
1/4 cup strained Greek yogurt
1/4 cup crumbled Feta cheese
2 Tbsp. milk
Garnishes
Kalamata olive
capers
dried Greek oregano
extra-virgin olive oil

1.
Briefly run the
rusk pieces under some
water and crumble with
your hands into a bowl. Set
aside
2.
Into
another
Πήτερ
bowl, add your diced
Μινάκης
tomatoes, onion, capers,
salt, pepper, olive oil and
oregano and mix with a spoon. Set aside.
3.
In another bowl, mix the yogurt,
Feta and milk with a spoon.
4.
Place a ring mould on a plate and
place the crumbled rusks in the bottom and
press down with a spoon to flatten and even
out.
5.
Top with tomato mixture, even out
with a spoon and then top with Feta mixture
and again, smooth out.
6.
Garnish with olive, capers, drizzle more olive oil and sprinkle with oregano and
serve.
Top Tips: *Don’t have a fancy ring mould? Find a plastic container like a yogurt or sour
cream tub of similar diameter and cut the bottom off to make your own mould.
*Also, if you have a ramekin of similar dimension, assemble the tartare in reverse order
(rusks on top) and place a plate on top, invert and unmould.

Κρητική σαλάτα Dakos
•
•
•
•
•
•
•

(για 1 άτομο)
περίπου. 3/4 φλιτζανιού κρίθινο παξιμάδι θρυμματισμένο
περίπου. 3/4 φλιτζανιού ώριμη ντομάτα κομμένη σε κύβους
2 κ.σ. κόκκινο κρεμμύδι σε κυβάκια
1 κουτ. κάππαρη
θαλασσινό αλάτι και φρέσκο αλεσμένο πιπέρι για γεύση
1 κ.σ. έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
1/2 κουταλάκι του γλυκού ξερή

•
•
•
•
•
•
•
•

ελληνική ρίγανη
1/4 φλιτζάνι στραγγιστό ελληνικό
γιαούρτι
1/4 φλιτζάνι τυρί φέτα θρυμματισμένη
2 κ.σ. γάλα
Γαρνιτούρες
ελιά Καλαμάτας
κάππαρη
αποξηραμένη ελληνική ρίγανη
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1.
Περνάμε για λίγο τα κομμάτια παξιμάδι κάτω από λίγο νερό και θρυμματίζουμε
με τα χέρια σε ένα μπολ. Αφήνουμε στην άκρη
2.
Σε ένα άλλο μπολ ρίχνουμε τις ντομάτες κομμένες σε κύβους, το κρεμμύδι, την
κάππαρη, αλάτι, πιπέρι, το ελαιόλαδο και τη ρίγανη και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι.
Αφήνουμε στην άκρη.
3.
Σε ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε με ένα κουτάλι το γιαούρτι, τη φέτα και το γάλα.
4.
Τοποθετούμε μια φόρμα δαχτυλιδιού σε ένα πιάτο και βάζουμε στον πάτο
τα θρυμματισμένα παξιμάδια και τα πιέζουμε με ένα κουτάλι να πλατύνουν και να
ομοιογενοποιηθούν.
5.
Περιχύνουμε με το μείγμα ντομάτας, ισιώνουμε με ένα κουτάλι και στη συνέχεια
ρίχνουμε το μείγμα φέτας και ξανά λειαίνουμε.
6.
Γαρνίρουμε με ελιά, κάππαρη, περιχύνουμε με λίγο ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με ρίγανη και σερβίρουμε.
Καλύτερες συμβουλές: *Δεν έχετε καλούπι για δαχτυλίδι; Βρείτε ένα πλαστικό δοχείο
όπως από γιαούρτι ή κρέμας γάλακτος παρόμοιας διαμέτρου και κόβουμε τον πάτο για να
φτιάξουμε το δικό μας καλούπι.
*Επίσης, αν έχετε πυρέξ παρόμοιας διάστασης, συναρμολογήστε το ταρτάρ με την αντίστροφη σειρά (παξιμάδια από πάνω) και από πάνω τοποθετήστε ένα πιάτο, αναποδογυρίζουμε και ξεφορμάρουμε.

•
•
•
•
•

(serves 6)
2 cups cold heavy cream
1 can sweetened condensed milk (or
1 cup icing sugar)
3 Tbsp. rosewater
3 Tbsp. vodka
splash of colouring of choice

•
•

(grenadine, pomegranate molasses,
drop of food colouring)
1 cup finely chopped rosewater
loukoum (Turkish or Greek delight)
chopped pistachios for garnish
(optional)

1.
Into the bowl of your
stand mixer, add the cream,
condensed milk (or sugar) and
attach the whisk and whip to soft
peaks.
2.
Turn down the speed
and add the rosewater, vodka,
colouring, chopped loukoum and
mix for a couple of minutes or
until well incorporated.
3.
Empty into a container,
place plastic wrap on top of the
ice cream and place the lid on.
Place in your freezer for minimum
5 hours to overnight.
4.
Serve with a garnish of
chopped pistachios.

Παγωτό Ροδόνερο με Λουκούμι
•
•
•
•

(εξυπηρετεί 6 άτομα)
2 φλιτζάνια κρύα παχύρρευστη
κρέμα
1 κουτί ζαχαρούχο γάλα (ή 1 φλιτζάνι
ζάχαρη άχνη)
3 κ.σ. ροδόνερο
3 κ.σ. βότκα

•
•
•

λίγο χρώμα της επιλογής σας (γρεναδίνη, μελάσα ροδιού, χρώμα
τροφίμων)
1 φλιτζάνι λουκούμι με γεύση ροδόνερο ψιλοκομμένο
ψιλοκομμένα φιστίκια Αιγίνης για
γαρνίρισμα (προαιρετικά)

1.
Στο μπολ του μίξερ, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, το συμπυκνωμένο γάλα
(ή τη ζάχαρη) και συνδέουμε το σύρμα και χτυπάμε σε μαλακές κορυφές.
2.
Χαμηλώνουμε την ταχύτητα και προσθέτουμε το ροδόνερο, τη βότκα, τη βαφή,
το ψιλοκομμένο λουκούμι και ανακατεύουμε για λίγα λεπτά ή μέχρι να ενσωματωθούν
καλά.
3.
Αδειάζουμε σε ένα δοχείο, τοποθετούμε πλαστική μεμβράνη πάνω από το παγωτό και τοποθετούμε το καπάκι. Τοποθετούμε στην κατάψυξη για τουλάχιστον 5 ώρες
έως όλη τη νύχτα.
4.
Σερβίρουμε με μια γαρνιτούρα από ψιλοκομμένα φιστίκια Αιγίνης.

Kalofagas Dining Experience
Philoxenia, literally translated as “friend to a stranger”.
Join me in hosting a restaurant quality dinner at
your home. Together we can select from a wide
array of ingredients that are seasonal, local and
combined with curated products from Greece and
the Mediterranean.
How it works
Choose a rustic menu or the gourmet menu, together
we will decide on a menu that fits your budget and
suits the tastes of your dinner guests. Chef Peter will
source out the ingredients then cook and serve your
esteemed guests.
Be it a birthday dinner, celebration or friendly
gathering of friends or colleagues, Chef Peter will
transport your guests to Greek taverna in the comfort
of your home.
From sauces to soups, salads to seafood, meze to meat, everything is prepared from
scratch with the highest quality ingredients offering you a delicious dining experience.
Event Catering
Chef Peter can cater a corporate function, brand launch or a staff dinner for up 75 people.
Send me an email to info@kalofagas.ca to discuss. contact: info@kalofagas.ca
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Eurydice - Review of 2021 Streaming of Met Production
How big is the appeal of the
Orpheus myth to artists in
general and composers in
particular?
It is incalculable. How
James
can a composer resist the
Karas
temptation to compose music
that will subdue the god of
the underworld and allow Orpheus to enter
Hades and reclaim his beloved Eurydice?
Remember she was bitten by a snake and
died on their wedding day.
The first surviving opera, Jacopo Peri’s
Euridice, was first performed in 1600.
Another Eurydice by Peri’s competitor
Giulio Caccini was produced in 1602. In
the following 420 years, give or take, more
than 90 operas based on the Orpheus and
Euridice story have been composed. And
there is no end in sight.
Composer Matthew Aucoin and playwright/
librettist Sarah Ruhl have teamed up to bring
us their version of the myth in Eurydice which
premiered at the Metropolitan Opera on
November 23, 2021 and was subsequently
shown in some theatres Live in HD and on
PBS.
Almost all previous treatments of the myth
bear the name of Orpheus but Aucoin and
Ruhl have opted for Eurydice alone with
good reason. It is mostly about her.
Orpheus and Eurydice are happily playing
on the beach like the young lovers that they

are. Orpheus (sung beautifully by baritone
Joshua Hopkins) is a dedicated musician,
so much so, that Aucoin provides us with
another Orpheus, a Double in fact (sung
by countertenor Jakub Jozef Orlinski) who
represents the musical spirit or perhaps
the divine part of our hero. He has wings. I
suppose then that we have the human and
divine Orpheuses on stage but it seemed
rather awkward and unjustified to me.
Eurydice is the main character of the opera
and is sung with distinction by soprano Erin
Morley. This Euridice is lured away from
the wedding party by an unsavory and
mysterious man. In short, she tumbles into
the underworld.
We have already met her Father (a
marvelous bass-baritone Nathan Berg) who
has special privileges in the underworld and
was able to write a letter to his daughter
on her wedding day. The letter is delivered
by the mysterious man who turns out to be
none other than the lecherous Hades (a
versatile and humorous tenor Barry Banks),
the god of the underworld.
The Mary Zimmerman production with sets
by Daniel Ostling features the unrealistic but
brightly lit beach scene at the beginning,
then the darker route to the underworld and
finally the menacing world of Greek hell.
There are some unpleasant restrictions
there and people cannot remember
anything or speak. Eurydice’s father has

Έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής Δάκης
Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 79 ετών, ο
τραγουδιστής Δάκης μετά από μάχη με
τον καρκίνο. Την είδηση γνωστοποίησε σε
ανάρτησή της στο Facebook η Λουκίλα Καρρέρ-Πλέσσα, σύζυγος του Μίμη Πλέσσα.
Ο Βρασίδας «Δάκης» Χαραλαμπίδης γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το 1963 ήρθε στην
Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκίνησε να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης
και θεαμάτων. Παράλληλα ηχογράφησε τον
πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep
in the heart of Athens», ενώ ακολούθησαν
κι άλλοι δίσκοι στα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά, με τραγούδια που γνώρισαν αμέσως
επιτυχία, όπως «Monsieur Cannibal», «Tu
Veux ou tu veux pas», «Mourir ou vivre»,
«Gaston». Μιλούσε έξι γλώσσες (ελληνικά,
γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά), γεγονός που του επέτρεπε να ερμηνεύει διεθνές ρεπερτόριο.
Το 1968 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο
στα ελληνικά με τίτλο «Γεια σου σ′ ευχαριστώ» με τον συνθέτη Κώστα Ξενάκη και
αμέσως μετά ακολούθησε η πρώτη συνεργασία του με τον Μίμη Πλέσσα και οι
διαχρονικές επιτυχίες «Τόσα καλοκαίρια»
και «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά». Συνεργάστηκε με γνωστούς Έλληνες συνθέτες
και στιχουργούς, όπως οι Μίμης Πλέσσας,
Γιάννης Σπανός, Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Χατζής, Ρόμπερτ
Ουίλιαμς, Αλέξης Παπαδημητρίου, Γιώργος
Μανίκας, Σάκης Τσιλίκης, Χάρης Χαλκίτης,
Βαγγέλης Πιτσιλαδής, Γιώργος Κριμιζάκης,
Κώστας Ξενάκης, Γιώργος Θεοφάνους, Πυθαγόρας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος
Ελευθερίου, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Σώτια
Τσώτου κ.ά.

gotten around it. But we do have a chorus of
three hideous stones (Little Stone - soprano
Stacey Tappan, Big Stone - mezzo Ronnita
Miller and Loud Stone - tenor Chad Shelton).
They look like huge, gray, chiseled rocks.
Ruhl emphasizes the relationship between
the Father and Eurydice and in fact it is
central to the opera. Orpheus does go the
the underworld and Eurydice follows him
out but she is not sure that she wants to be
with him instead of staying with her father
in the underworld. The plot complications
follow and the ending may surprise some.
It is a new opera and I will not disclose how
it ends.
There is some brilliant music and some
lyrical passages such as Eurydice’s area

“This is what is to love” but I found many
passages monotonous. The core of the
myth is surely the power of love that makes
Orpheus descend to the underworld in
search of Eurydice. We want to hear how he
manages to get into the underworld. We have
no great aria to lull Charon, the ferryman
who delivers the souls of the dead across
the river Styx, to sleep and gain entry. One
misses something like the great “Possente
spirto” from Monteverdi’s’ L’Orfeo. There is
no Charon in this opera.
Ruhl ha added some extraneous material in
the libretto including the Father and Eurydice
reading a few lines from the last scene of
King Lear where the king and Cordelia
dream of happier times to come. It is hokey
and unnecessary.
Except for the attire of the regular residents
of the underworld, the characters wear
modern costumes. Hades is dressed more
elaborately as becomes his position.
Yannick Nézet-Séguin conducted an
energetic performance by the Met Opera
Orchestra.
It is an interesting take on an old myth but
it may take more viewings to appreciate the
new work fully.
The 2021 production of Eurydice by
Matthew Aucoin ran at the Met until
December 16, 2021, and is now available
On Demand. For more information visit
www.metopera.org
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Ένα χρονογράφημα που μεταξύ σοβαρού κι αστείου αποκαλύπτει
τα ψέματα των μέσων συσκότισης του ελλαδιστάν που από
μια περήφανη χώρα ηρώων και αγωνιστών την μετέτρεψαν, οι
απόγονοι δοσίλογων και μαυραγοριτών σε μπανανία της εξωτερικής
πολιτικής των ΗΠΑ που εκτελεί παραγγέλματα λες και δεν έχει δικά
της συμφέροντα και βλέψεις παρά μόνο ακολουθεί εντολές των
Τάσος
αφεντικών της. Αφεντικών που δεν χρειάζεται να ανακατευτούν σε
Θεοδωρίδης τοπικές διαμάχες και πολέμους διότι βάζουν άλλους να σκοτώνονται
μεταξύ τους, για τα συμφέροντά τους. Η αιώνια πολιτική του θείου
Σαμ για τη διευκόλυνση της εκάστοτε αυτοκρατορίας της μπανάνας, άλλοτε του
καφέ, άλλοτε του κακάο, και τώρα τελευταία της “μπίζνας” των πρώτων υλών για
παραγωγή προϊόντων σε παγκόσμια κλίμακα μέσω των πολυεθνικών.
“Βρείτε τα μεταξύ σας”
Έτσι λέει ο αμερικάνος στον Τούρκο και στον Έλληνα, αφού
“άδειασε” τον κούλη (δεν χρειάζεται δα και ιδιαίτερη ευφυία
να καταλάβει κανείς την ανικανότητα και δουλοπρέπεια
του ακροδεξιού κλόουν της δεξιάς στο Ελλαδιστάν)
και μετά αδιαφόρησε για τις πτήσεις των τουρκικών
αεροσκαφών πάνω απ’ τα νησιά μας (ακόμη και πάνω
από την Αλεξανδρούπολη), τεντώνοντας το σχοινί των
λεγόμενων (ανύπαρκτων ουσιαστικά)
ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τι ακριβώς
έγινε την τελευταία εβδομάδα με
τα ελληνοτουρκικά, θα το έχετε
διαβάσει στον ΞΕΝΟ τύπο, φυσικά.
Οι Έλληνες ιθαγενείς, απασχολημένοι
με σουρβάιβορ και καθρεπτάκια, τα
μαθαίνουν, αν τα μαθαίνουν από τα
ξένα μέσα ενημέρωσης. Για το καλό
σας βρε κουτά! Το καθεστώς διαλέγει
τις εύπεπτες ειδήσεις για να μην σας
ταράξει! Θα σταθούμε στην “γκρίνια”
από την ίδια την δεξιά, την καραμανλική
λεγόμενη πτέρυγα που κριτικάρουν
αρνητικά αυτό το εθελόδουλο κράμα
εξωτερικής πολιτικής που λανσάρει ο
κούλης. Γκρινιάζουν οι ‘καραμανλικοί’
δεξιοί γιατί καταλαβαίνουν πως αυτό
που κάνει ο κούλης είναι να εκτελεί εντολές του αμερικάνου, θυσιάζοντας τις προσπάθειες
για θετικά βήματα των προηγούμενων συντηρητικών στην πλειοψηφία τους, κυβερνήσεων
για διεκδίκηση των συμφερόντων της Ελλάδας στο Αιγαίο. Τώρα πια μιλάμε ανοιχτά
για ‘αποστρατικοποίηση’ των νησιών, χωρίς να κατανοεί κανείς πως αυτά τα νησιά
είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης μπροστά στην Ανατολία, και θα πρέπει να
φυλάσσονται δεόντως. Στην ουσία, ο αμερικάνος λέει “δεν με ενδιαφέρουν οι επιμέρους
διαφορές σας, ας σας πάρουν και μερικά χιλιόμετρα ακτογραμμές οι Τούρκοι, αρκεί και οι
δυο – Τούρκοι και Έλληνες – να είστε στη θέση σας αν σας χρειαστώ να επιτεθώ ενάντια
στους “εχθρούς” μου που είναι άλλοτε οι Άραβες, άλλοτε οι Ρώσοι, άλλοτε οι Ιρανοί, κλπ.
Βρείτε τα λοιπόν μεταξύ σας και μη μου ζαλίζετε τα… μυαλά.” Αυτήν την εθελοδουλία, την
κριτίκαρε ο Κώστας Καραμανλής, βγαίνοντας απ’ την χειμέρια νάρκη του, και προσπαθεί
“τραβώντας το αυτί” του κούλη να του υπενθυμίσει πως στο κόμμα της Νέας Δεξιάς,
δεν μιλάμε για μαχαίρια...Όσο αφορά στην αντικατάσταση των τεθωρακισμένων, δήθεν
για να πάρουμε ΝΕΑ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ από τους Γερμανούς (αλήθεια έχουν πολεμική
βιομηχανία οι Γερμανοί, και από πότε; ή μήπως είναι και αυτό άλλο ένα ντηλ που έκλεισε
ο μητσοτάκης στην καμπούρα του ελληνικού λαού ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑ- αυτός
μετατρέπεται στον μεγαλύτερο ΑΡΜΣ ΝΤΙΛΕΡ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ!), στείλαμε τα ‘παλιά’
που ήταν και ρώσικης τεχνολογίας στην… Ουκρανία, και αφού μας λείπουν μερικά, ας
αγοράσουμε τα Γερμανικά δηλαδή Αμερικάνικα που είναι και .. καλύτερα. Για να το κάνω
πιο λιανά, οι ιθαγενείς του ελλαδιστάν μαθαίνουν από τον Καγκελάριο Όλαφ Σολτς από την
Γερμανία ότι στην συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη συμφώνησαν να εφοδιάσει η
Ελλάδα με τεθωρακισμένα οχήματα σοβιετικού τύπου την Ουκρανία! Το καταλάβατε ή να
το επαναλάβω; Πω πω δούλεμα που πέφτει στις μπανανίες του κόσμου… Διαβάστε λοιπόν
τα δημοσιεύματα που δείχνουν το μέγεθος της βλακείας – ή τυχοδιωκτικής εθελοδουλίας
που διέπει τη λεγόμενη -κατ’ ευφημισμό εξωτερική πολιτική του ελλαδιστάν. Αυτοί δεν είναι
απλά άσχετοι, αλλά επικίνδυνοι για τις σχέσεις μας με τις άλλες χώρες!
Στη συνάντηση Σολτς – Μητσοτάκη έγινε το ντιλ για τα τεθωρακισμένα
Δημοσίευμα του Euractiv εκθέτει ξανά την κυβέρνηση - Ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας
διαλύει τους ισχυρισμούς του κυβερνητικού εκπροσώπου - Η ανταλλαγή όπλων
συμφωνήθηκε στο τετ α τετ Σολτς - Μητσοτάκη - Ο Γ. Οικονόμου υποστήριζε ότι υπήρχαν
επαφές νωρίτερα. Σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από νέο, αποκαλυπτικό δημοσίευμα
της ιστοσελίδας euractiv, στο οποίο καταγράφεται πως η κυβέρνηση όχι μόνο αποφάσισε
να στείλει «στα μουλωχτά» κι άλλα όπλα στην Ουκρανία, αλλά ο πρωθυπουργός
συμφώνησε μόλις χθες σε αυτή τη διαδικασία, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριζε
ότι υπήρχαν συζητήσεις εδώ και καιρό. Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας
ρωτήθηκε για το ζήτημα από το euractiv Γερμανίας για να απαντήσει ότι η συμφωνία για
την παραχώρηση BMP-1 στην Ουκρανία και η αντικατάστασή τους με γερμανικά Marder
έκλεισε στη διμερή συνάντηση που είχαν Μητσοτάκης-Σολτς στο περιθώριο της Συνόδου
Κορυφής. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα ασαφή ανέφερε χθες
ο Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος υποστήριξε μέσω του ΣΚΑΪ, ότι «Όλη αυτή η διαδικασία
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προκύπτει μετά από συνεννόηση των δύο επιτελείων Ελλάδας και Γερμανίας. Απασχόλησε
λίγο τη συζήτηση μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του Γερμανού Καγκελάριου, ο
οποίος το είπε σε συνέντευξή του» για να ισχυριστεί ότι «κοινοποιήθηκε [από τον Γερμανό
καγκελάριο] αν θέλετε η πρόοδος των επαφών που είχαν γίνει μεταξύ των δύο επιτελείων».
Όπως επισημαίνει η ιστοσελίδα ο εκπρόσωπος της καγκελαρίας είπε χαρακτηριστικά «ο
Γερμανός Καγκελάριος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός μίλησαν χθες στο περιθώριο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και συμφώνησαν επίσης σε αυτή την ανταλλαγή. Όπως ήδη
αναφέρθηκε, αφορά γερμανικά οχήματα μάχης πεζικού Marder, τα οποία θα παραλάβει
η Ελλάδα. Η Ελλάδα από την πλευρά της θα δώσει αντίστοιχα οπλικά συστήματα στην
Ουκρανία».
Πρόσθεσε, ακόμη, πως οι λεπτομέρειες τώρα συντονίζονται μεταξύ των υπουργών
Άμυνας των δύο κρατών, για να παραπέμψει σε μελλοντικές ανακοινώσεις για περαιτέρω
λεπτομέρειες. Οι δηλώσεις του Γερμανού αξιωματούχου είχαν και αποδέκτες: Τους
τούρκους που απάντησαν αμέσως, επιμένοντας στις απόψεις τους:
Νέα προκλητική ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ: «Απαράδεκτο ότι η Γερμανία
πέφτει στην παγίδα της Ελλάδας»
Σε ακόμη μια προκλητική ανακοίνωση προχώρησε το Τούρκικο ΥΠΕΞ το οποίο μεταξύ
άλλων εξαπολύει επίθεση ενάντια και στη Γερμανία αναφέροντας ότι η κυριαρχία της
Τουρκίας απειλείται από την Ελλάδα. Αφορμή υπήρξε το μήνυμα που έστειλε νωρίτερα
ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, υποστηρίζοντας τη χώρα μας, όπου συγκεκριμένα
χαρακτήρισε αντιπαραγωγικές τις υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά.
Αναλυτικά η δήλωση του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών:
«Καταδικάζουμε έντονα και απορρίπτουμε τις αβάσιμες δηλώσεις κατά της χώρας μας από
την Καγκελαρία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Είναι απαράδεκτο να
πέφτει η Γερμανία στην παγίδα πρόκλησης της Ελλάδας και να συμμετέχει στη συκοφαντική
εκστρατεία της χώρας μας. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία μας ενάντια
στην παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας μας από την Ελλάδα, παρενοχλώντας τα
αεροσκάφη μας στον εναέριο και διεθνή εναέριο χώρο της χώρας μας, αγνοώντας τους
Συμμάχους του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που διεκδικεί μεγαλύτερο
εναέριο χώρο από τα χωρικά της ύδατα. Με βάση αυτόν τον παράνομο ισχυρισμό, θα ήταν
ανακριβές να χαρακτηριστούν πτήσεις εντός 6-10 μιλίων από τον διεθνή εναέριο χώρο ως
«παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου». Αν υπάρχει ένας παράγοντας που απειλεί
την κυριαρχία, την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα του γείτονά του, αυτός είναι
η Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά που βρίσκονται κοντά στη
χώρα μας, σε αντίθεση με τις Συνθήκες Ειρήνης του 1923 της Λοζάνης και του Παρισιού
του 1947. Επιπλέον, διατηρεί την παράνομη και άδικη στάση της ότι μπορεί μονομερώς να
επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στο Αιγαίο πέραν των 6 ναυτικών μιλίων ενάντια στα ζωτικά
συμφέροντα της χώρας μας και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Η Τουρκία δεν έχει μάτια
στη γη κανενός. Ωστόσο, δεν πρέπει να περιμένουμε να κάνουμε τα στραβά μάτια στην
απειλή για την ασφάλεια του λαού μας παραβιάζοντας δημόσια τις πολύ σαφείς διατάξεις
των διεθνών συνθηκών περί αφοπλισμού από την Ελλάδα. Αναμένουμε από τη Γερμανία
να καλέσει την Ελλάδα να ενεργήσει σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες, αντί να κάνει
μεροληπτικές δηλώσεις που δεν συνάδουν με το πνεύμα της συμμαχίας».
Βαριές μομφές Καραμανλή για την πρόσδεση στο αμερικανικό άρμα και την
υποχωρητικότητα έναντι της Τουρκίας
Βαρυσήμαντη ήταν τελικά η πρώτη δημόσια
παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού,
Κώστα Καραμανλή, μετά από αρκετά χρόνια,
για τα εθνικά συμφέροντα και την εξωτερική
πολιτική, καθώς κατέθεσε σοβαρούς
προβληματισμούς για την πολιτική απόλυτης
ταύτισης με τα αμερικανικά συμφέροντα
στο ουκρανικό μέτωπο, αφού όπως είπε,
είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας να
τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, και οι
ΗΠΑ «δεν είναι ξεκάθαρο εάν έχουν εξίσου
ισχυρά κίνητρα για την περάτωση του
πολέμου». Βολές και για υποχωρητικότητα
και συνεκμετάλλευση, με την φράση του «με εκπτώσεις στην εθνική κυριαρχία δεν
εξαγοράζεται η ειρήνη» να στοιχειώνει ήδη την κυβέρνηση.
«Παρών» με τρόπο που δημιουργεί ακόμα πιο ασφυκτικό περιβάλλον για τον Κυριάκο
Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του δήλωσε ο Κώστας Καραμανλής κατά την ομιλία του με
θέμα «Ελλάδα και Ευρώπη στη δίνη μεγάλων αλλαγών» στην εκδήλωση της Πανελλαδικής
Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή», με την παρέμβασή του να ασκεί ουσιαστική
και σε πολλά σημεία σφοδρή κριτική στην πολιτική του Μεγάρου Μαξίμου. Ο πρώην
πρωθυπουργός, σε μία κατάμεστη αίθουσα και σε ακροατήριο που περιελάμβανε μεταξύ
άλλων πλήθος υπουργών της κυβέρνησης που τον χειροκρότησαν επανειλημμένως και
όρθιοι, προχώρησε σε μία ανάλυση σε βάθος της σημερινής διεθνούς συγκυρίας και κυρίως
του πολέμου στην Ουκρανία, συνδέοντας όλες τις εξελίξεις με τα εθνικά συμφέροντα και
την ελληνική εξωτερική πολιτική. Επιτομή της παρέμβασής του ήταν το κάλεσμά του στην
Ευρώπη να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη λήξη του πολέμου, συνδυασμένη με μία βαριά
μομφή για τα αμερικανικά συμφέροντα, για τα οποία αμφισβήτησε πως επιθυμούν να λήξει
σύντομα ο πόλεμος. «Επείγει ο τερματισμός του πολέμου, όλοι οι εμπλεκόμενοι με πρώτη
την Ουκρανία μόνο να χάσουν έχουν, και ο θύτης, που ανεξάρτητα με την αμφιλεγόμενη
στρατιωτική έκβαση, μετράει απώλειες και τεράστια φθορά κύρους» είπε, για να συνεχίσει
πως «και η Ευρώπη βιώνει ήδη τις αρνητικές συνέπειες της σύγκρουσης με βαρύ
τίμημα», πριν στρέψει στο βλέμμα στις ΗΠΑ.
«Οι ΗΠΑ έχουν πράγματι αποφασιστική συνεχίζεται στη σελίδα 21
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συμβολή, και στην ενιαία αντιμετώπιση της
κρίσης, και στη στήριξη της Ουκρανίας.
Δεν είναι όμως
ξεκάθαρο εάν έχουν
εξίσου ισχυρά κίνητρα για την περάτωση του πολέμου, αφού εκ των πραγμάτων, δεν
υφίστανται τις οδυνηρές του συνέπειες, τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό» υπογράμμισε,
την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιμένει να ταυτίζεται σε κάθε ευκαιρία με την
αμερικανική στρατιωτική μηχανή και τα αμερικανικά συμφέροντα, εμπλέκοντας τη χώρα
ακόμα βαθύτερα στην εξέλιξη του πολέμου. Μομφή προς τους συμμάχους επεφύλαξε και
για το Κυπριακό, καθώς έθεσε σε αντιδιαστολή τη συνεχή και αυξανόμενη στήριξη στην
Ουκρανία, καθώς απέναντι στην Κύπρο «το δράμα αποσιωπάται, προωθούνται λύσεις
με εξίσωση του θύτη με το θύμα, αποδέχονται αδιαμαρτύρητα τετελεσμένα, και θα έθεταν
σε τροχιά δορυφοριοποίησης της Κύπρου στην Τουρκία, σε πλήρη αναντιστοιχία με το
ευρωπαϊκό κεκτημένο», με αναφορές και στο σχέδιο Ανάν.

συνέχεια από τη σελίδα 20

Βολές για υποχωρητικότητα και συνεκμετάλλευση
Στο στόχαστρο του Κ. Καραμανλή βρέθηκε και η πολιτική προσέγγισης με την Τουρκία,
με τον ίδιο να τονίζει ξεκάθαρα πως η όποια υποχωρητικότητα πίσω από την εθνική θέση
της «μίας και μόνης διαφοράς» με την Τουρκία, δηλαδή της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας,
θα οδηγήσει αναπάντεχα σε αποθράσυνση των γειτόνων και ζημιά στο εθνικό συμφέρον.
«Γιατί είναι εξίσου βεβαίως αδιανόητη η διαπραγμάτευση ή παραπομπή γκρίζων ζωνών,
κυριαρχίας νήσων ή βραχονησίδων, αποστρατιωτικοποίηση νησιών που απειλούνται και
του αναφαίρετου μονομερούς δικαιώματος της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα»
συνέχισε, υπερασπιζόμενος στη συνέχεια και την πολιτική του. Όπως είπε, «η στάση αυτή
της σταθερής γραμμής υπεράσπισης χαρακτηρίζεται ενίοτε ως λογική ακινησίας. Αν όμως
η δήθεν κινητικότητα, δηλαδή η μετακίνηση από πάγιες εθνικές θέσεις, οδηγεί σε αντιλήψεις
συμβιβασμού με τις μονομερείς και αυξανόμενες τουρκικές επιδιώξεις, το επιχείρημα είναι
και έωλο και επικίνδυνο». «Κυρίες και κύριοι, με εκπτώσεις σε θέματα εθνικής κυριαρχίας
δεν εξαγοράζεται η ειρήνη. Το αντίθετο, οι εκπτώσεις τέτοιου είδους απλώς μεγαλώνουν
τη βουλιμία και εντείνουν τις ηγεμονικές επιδιώξεις και τον επεκτατισμό των γειτόνων»
υπογράμμισε ξεκάθαρα, με το ακροατήριο να τον διακόπτει από το έντονο χειροκρότημα.
Να σημειωθεί πως λίγο πριν είχε τονίσει πως «δεν αμφισβητώ την ειλικρίνεια προθέσεων
και πατριωτισμό κανενός. Αλλά μία τέτοια συμπεριφορά θα οδηγούσε σε σοβαρές και
μοιραίες βλάβες τα εθνικά συμφέροντα, και θα αποθράσυνε την άλλη πλευρά.
Τα πέντε σημεία και οι… νταβατζήδες των ΜΜΕ
Η αναφορά αυτή ήρθε αφού ο ίδιος περιέγραψε με πέντε σημεία την σημερινή κατάσταση
με τις προεκτάσεις της και για τη χώρα μας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο να
επεκταθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία «είτε στην ευρύτερη γειτονιά, είτε αλλού, ηθελημένα
ή εκ λάθους, από σφάλμα ή προβοκάτσια», με αναφορές και σε «κρατικές ή μη κρατικές
οντότητες, αντάρτες, τρομοκράτες, μισθοφόρους», με τη γενίκευση του πολέμου να έχει
ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σημείωσε πως ο νέος ψυχρός πόλεμος δεν θα είναι αναβίωση του
παλαιού αλλά πολύ χειρότερος και απρόβλεπτος, αφού ο προηγούμενος «ενείχε το στοιχείο
της σταθερότητας, που λείπει στον σημερινό πολυπαραγοντικό κόσμο». Ακολούθως,
τόνισε πως μια παρατεταμένη σύγκρουση ενέχει το ρίσκο να μετατραπεί η σύγκρουση
από Δύση-Ρωσία σε Δύση εναντίον ενός ευρέως αντιδυτικού μετώπου, βάζοντας στο
κάδρο μαζί με τους Ρώσους, την Κίνα, την Ινδία και άλλους μεσαίους, ανερχόμενους
παράγοντες, κάτι που «θα ήταν τεράστια πρόκληση για τη Δύση με τεκτονικές αλλαγές
στους σημερινούς κανόνες, με απροσδιόριστες συνέπειες και έκβαση». Πρόσθεσε στους
παράγοντες το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, πριν συμπληρώσει με τις οδυνηρές
συνέπειες στον οικονομικό τομέα, που μπορεί να δημιουργήσουν μία εκτεταμένη
επισιτιστική κρίση, πολιτική αστάθεια, αυξημένες μεταναστευτικές ροές και τουλάχιστον
στασιμότητα στην Ευρώπη. Στα παραπάνω, ο Κ. Καραμανλής πρόσθεσε ακόμα την ήδη
ορατή διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, ενώ αίσθηση προκάλεσε και η αναφορά του
στα μέσα ενημέρωσης και την υπερσυγκέντρωση τους στα χέρια λίγων ισχυρών. Και για
να μην αφήσει υπόνοιες πως στόχος του ήταν μόνο η «ρωσική προπαγάνδα», ο πρώην
πρωθυπουργός τόνισε πως «ο ανεξέλεγκτος λαϊκισμός, ο αυθαίρετος αποκλεισμός της
αντίθετης άποψης, η υπερσυσσώρευση ισχύος στα ΜΜΕ σε λίγα ιδιωτικά χέρια, μπορεί όλα
αυτά να μην επηρεάζουν άμεσα την έκβαση του πολέμου, πρέπει όμως να προβληματίζουν
σοβαρά για το είδος της δημόσιας ζωής που εκκολάπτεται στο όχι τόσο μακρινό μέλλον».
Έντονη κριτική και στην Ευρώπη
«Η Ευρώπη πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη λήξη του πολέμου και στην
επιστροφή στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης» ανέφερε ακολούθως αναφορικά με τον
ρόλο της Ευρώπης, σημειώνοντας πως παρά την ανολοκλήρωτη ολοκλήρωσή της, τον
αυτοπεριορισμό της σε ρόλο παθητικού θεατή στις παγκόσμιες εξελίξεις, θα πρέπει
«να υπερβεί εαυτόν με πρωτοβουλίες, αναζήτηση διπλωματικής διεξόδου, εξασφάλιση
εναλλακτικών πηγών ενέργειας και ανακούφιση του ουκρανικού λαού, αλλά θέλει ουσιαστικά
βήματα στην ευρωπαϊκή ενοποίηση». Ο πρώην πρωθυπουργός χαιρέτισε τη στάση του
Εμμανουέλ Μακρόν και του Μάριο Ντράγκι, καθώς και τη γερμανική απόφαση για ενίσχυση
στον αμυντικό τομέα, ρίχνοντας όμως και ένα βέλος με τη σημείωση πως «αρκεί να το βλέπει
μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο». Ακόμα, έκανε ειδική αναφορά στα Βαλκάνια και την ανάγκη
διεύρυνσης της ευρωπαϊκής οικογένειας στην περιοχή, καθώς και στον πρωτοπόρο ρόλο
που πρέπει να παίξει η χώρα μας. Όπως υπογράμμισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει
να στείλει τα κατάλληλα μηνύματα, εξασφαλίζοντας προοπτική ένταξης στα κράτη της
περιοχής, «με απόλυτο σεβασμό των κανόνων και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Ελλάδα
πρέπει να είναι πρωτοπόρος της διεύρυνσης της ΕΕ στην περιοχή», σημειώνοντας όμως
πως θα πρέπει να είναι «κομμένοι με μαχαίρι οι αλυτρωτισμοί και οι βαλκανικής κοπής
κουτοπονηριές». Ακόμα ένα σημείο κριτικής σε Ευρώπη και κυρίως στις ΗΠΑ επεφύλαξε
λίγο πριν το τέλος της ομιλίας του, ψέγοντάς τους για τη στάση τους συχνά στο παρελθόν
έναντι της Τουρκίας, που «αντανακλούσε τη βασική αντίληψη την προτεραιότητα να
κρατηθεί η Τουρκία πάση θυσία στο δυτικό στρατόπεδο, με συνέπεια της αντίληψης αυτής
τις ίσες αποστάσεις με Τουρκία και Ελλάδα, την αποφυγή της απερίφραστης καταδίκης
των τουρκικών προκλήσεων, τις συστάσεις για συμβιβασμούς παραβλέποντας το διεθνές
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Δίκαιο», καθώς και τις απειλές πολέμου από την Τουρκία. «Οι πολύ πρόσφατες ενέργειες
και τοποθετήσεις της ηγεσίας της αποδεικνύουν πως έχει υιοθετήσει συμπεριφορά ταραξία
στην περιοχή. Οι ίσες αποστάσεις όμως, και η ουδετερότητα μεταξύ δικαίου και αδίκου,
μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας, συνιστά εύνοια προς τον παρανομούντα. Συνιστά
έμμεση και υποκριτική στήριξη προς τον ταραξία» διαμήνυσε, με το βλέμμα εκτός Ελλάδας.
Συνεχίζοντας στα παραπάνω, σημείωσε πως «οι διαπιστώσεις αυτές προφανώς και δεν
αναιρούν την ορθότητα των επιλογών της Ελλάδας να ανήκει στη Δύση, να είναι μέλος του
ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνιστούν όμως το κεντρικό πρόβλημα της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής. Και το πρόβλημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα και φόρτιση
από τον πόλεμο της Ουκρανίας, και τη γενικευμένη κρίση που ο πόλεμος αυτός προκάλεσε
και προκαλεί».
Και στο τέλος, γαλανόλευκη…
Αξιοσημείωτος είναι και ο επίλογος που επεφύλαξε ο πρώην πρωθυπουργός, πολύ μακριά
από τις κατηγορίες περί εθνικής μειοδοσίας που επιφυλάσσει συχνότατα η κυβέρνηση
για την αξιωματική αντιπολίτευση όταν η τελευταία ασκεί κριτική στην εξωτερική πολιτική
και άλλα πεδία. Δίνοντας το στίγμα του στην κυβέρνηση, συνέχισε πως «η Ελλάδα θα
πρέπει να συνεχίσει και να εντείνει τις προσπάθειές της για διεύρυνση των διπλωματικών
της ερεισμάτων, για ενίσχυση των αμυντικών της συνεργασιών, για διαρκή προβολή των
επιχειρημάτων της ιδίως προς συμμάχους και εταίρους, όπως ήδη και σωστά πράττει, αλλά
και το επιβλαβές της επαμφοτερίζουσας στάσης τους». Συμπλήρωσε δε την «ισχυροποίηση
της αμυντικής και αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, και ηθική και υλική στήριξη των
στελεχών ενόπλων δυνάμεων», καθώς και την ανάγκη αναστροφής του δημογραφικού
μαρασμού, που θα καταστεί «μείζον εθνικό πρόβλημα». Κλείνοντας, ανέφερε πως
«ο αγώνας αυτός απαιτεί εθνική ενότητα και ομοψυχία», δεν είναι «ούτε εύκολος, ούτε
βραχύβιος», ενώ υπογράμμισε πως «τα δύσκολα είναι μπροστά μας» και αφού σημείωσε
πως πρόκειται για αγώνα «που οφείλουμε στο έθνος και στη συνείδησή μας», κατέληξε
πως «σε τελική ανάλυση, ασχέτως επιμέρους διαφορών απόψεων, όλες και όλοι την ίδια
γαλανόλευκη φανέλα φοράμε».
Τελευταία του φράση επέλεξε την αναφορά στον Ντε Γκολ, πως «πατριωτισμός είναι όταν
η αγάπη για το λαό σου έρχεται πρώτη, εθνικισμός όταν το μίσος για άλλους έρχεται
πρώτο. Εμείς δεν μισούμε κανέναν, αγαπάμε όμως την πατρίδα μας και τους ανθρώπους
της. Πολύ και βαθιά», με εμφανή τη στόχευσή του στο εσωτερικό του κόμματος, γεγονός
όμως που δεν εμπόδισε τους ακροατές και τις ακροάτριες να σηκωθούν όρθιοι και να
τον καταχειροκροτήσουν. Σημειώνεται πως μεταξύ αυτών, βρίσκονταν σειρά υπουργών
της κυβέρνησης όπως ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Κώστας
Καραμανλής ο νεότερος, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Θάνος Πλεύρης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο
Νίκος Δένδιας, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Κώστας Σκρέκας, η Σοφία Βούλτεψη, ο Αλκιβιάδης
Στεφανής, ο Σίμος Κεδίκογλου, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Λευτέρης Οικονόμου, ο Μιλτιάδης
Βαρβιτσιώτης, ο Γιώργος Κουμουτσάκος, ο Παναγιώτης Πικραμένος, αλλά και ο πρώην
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και ο Αντώνης Σαμαράς.
381.296.262 εκατομμύρια Ευρώ χρέος έχει το κόμμα που κυβερνάει την Ελλάδα.
Πιστεύεις πως αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα;
“Δανεικά και αγύριστα” είναι ο τίτλος
ΔΕΞΙΑΣ εφημερίδας για το κόμμα
που κυβερνάει την χώρα. Να το πω
πιο ξεκάθαρα; Για να τιμωρήσουν
τον Τσίπρα, οι ανεγκέφαλοι δεξιοί,
αφού
επιστράτευσαν
όποια
ανύπαρκτη πολιτική παιδεία είχαν, οι
‘νοικοκυραίοι” ψήφισαν αυτοδύναμη
κυβέρνηση
με
πρωθυπουργό
ένα γόνο πλουτοκρατών, από
πολιτικό τζάκι, που δεν τον ήξερε
ούτε η μάνα του (στην ουσία τον
είχε χαρακτηρίσει ως εξαιρετικά
ιδιαίτερο). Λοιπόν αυτός ο γόνος,
μεταξύ άλλων που έκανε στη θητεία
του (να βολέψει τους σπόνσορες,
φαμίλια και κομματικούς του φίλους)
εις βάρος της πλειοψηφίας του
ελληνικού λαού, αποδείχθηκε πως
οι φήμες πράγματι τον ξεπερνούν!
Όχι μόνο κατέστρεψε ό,τι υγιές
υπήρχε στο κοινωνικό κράτος και
την αλληλεγγύη που είχε χτίσει ο
παραδοσιακός δεξιός στην Ελλάδα,
αλλά παράδωσε τη χώρα και τους
νέους της στην καταστροφή της
υποδούλωσης στους δανειστές. Το παράδειγμα το έδωσε με την ηγεσία του στο κόμμα
της Νέας Δεξιάς. Το 2021 ο κούλης δεν πλήρωσε ΔΕΚΑΡΑ ΤΣΑΚΙΣΤΗ στις τράπεζες για
το χρέος του κόμματος. Στην πραγματικότητα, 30 εκατομμύρια Ευρώ ήταν οι τόκοι από τα
300+ εκατομμύρια.
Η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν πλήρωσε φράγκο στις τράπεζες για τα χρέη της με
αποτέλεσμα αυτά να αυξηθούν κατά 40 εκατομμύρια €! Τώρα το χρέος του κόμματος
στέκεται στα 391 εκατομμύρια και είναι σαν να λέει στους ψηφοφόρους του ο κούλης:
‘να πώς πάμε εμπρός στη χώρα αυτή, χρεώνοντας τις τράπεζες οι οποίες μετά για να
ξεχρεωθούν, θα βάλουν χέρι στο χρήμα του κοσμάκη (μέσω της ανακεφαλαιοποίησης, που
είναι η ‘πολιτισμένη’ λέξη για το πλιάτσικο στο χρήμα των καταθετών). Τώρα να μιλήσουμε
για τους αιώνια “ηλίθιους” που ψηφίζουν έναν πολιτικό απατεώνα να “σώσει” τη χώρα,
όταν το παράδειγμα του είναι πως είναι ανίκανος να πληρώσει τις δόσεις των δανείων του
κόμματός του, άδικα θα ξοδεύουμε τα λόγια μας...
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Village Hopping στα ορεινά της Νάξου
Οι γραφικοί ορεινοί
οικισμοί της Νάξου περιμένουν για να σου
αποκαλύψουν όλη την
αυθεντικότητα του νησιού… πέτρα- πέτρα.

Βενετσιάνικοι πύργοι, καμάρες, παλιά διώροφα πέτρινα σπίτια, μικρές πλατείες, γραφικά
καφενεία, ξακουστά προϊόντα και μια υπέροχη
θέα συνθέτουν την Απείρανθο. Αυτό το πανέμορφο χωριό, γνωστό και ως «Μαρμάρινο
Χωριό» λόγω του μαρμάρου που υπάρχει
στην αρχιτεκτονική του, έχει κρατήσει σχεδόν ανέπαφη τη μορφή του από την περίοδο
της Ενετοκρατίας. Μπορείς να επισκεφθείς
διάφορα μουσεία όπως το Αρχαιολογικό, το
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, καθώς και το Λαογραφικό Μουσείο. Αν ξεκλέψεις λίγο χρόνο
από αλλού, κάνε μια βόλτα στον Υφαντουργικό Συνεταιρισμό Γυναικών, στη Βιβλιοθήκη
Νίκου Νικ. Γλέζου (η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη
των Κυκλάδων), στην Εκκλησία της Παναγίας
της Απειρανθίτισσας (από τις παλαιότερες του
νησιού) και στους Πύργους του Ζευγώλη & του
Μπαρδάνη (17ος αιώνας).

Γιάννης
Κακαγιάννης

Η Νάξος είναι το νησί της
αφθονίας με τεράστιες
αμμουδιές, πεντανόστιμο
φαγητό και αρχαία απομεινάρια που σε καλωσορίζουν με το που πατήσεις το πόδι σου
στο λιμάνι. Αλλά αυτό το νησί έχει ακόμα μια
πλευρά που δεν πρέπει να σου ξεφύγει. Τα
μοναδικά ορεινά χωριά της που, όσα χρόνια
κι αν περάσουν, παραμένουν το ίδιο όμορφα
και αυθεντικά.
Πετρόχτιστα λευκά σπίτια, μεσαιωνικοί πύργοι, βυζαντινές εκκλησίες, πλακόστρωτοι
δρόμοι, μουσεία, και πλατείες με παραδοσιακά καφενεία όπου οι παππούδες του χωριού περνάνε τα απογεύματά τους παίζοντας
τα κομπολόγια τους και αναπολώντας.
Αφιέρωσε σίγουρα μια ολόκληρη μέρα σε κάποιο από τα
γραφικά χωριά της Νάξου ή κάνε δώρο στον εαυτό σου μια
διανυκτέρευση και πίστεψέ μας, δεν θα το μετανιώσεις. Έχεις
σίγουρα δύο επιλογές: μπορείς να πραγματοποιήσεις το
village hopping είτε μόνος σου είτε συμμετέχοντας σε κάποιο
οργανωμένο γκρουπ.
Παρακάτω θα βρεις κάποιες επιλογές διαδρομών που μπορείς να ακολουθήσεις, ξεκινώντας από τη Χώρα του νησιού.
Μπορείς είτε να ακολουθήσεις το συγκεκριμένο πρόγραμμα ή
να δημιουργήσεις τη δική σου διαδρομή με τα χωριά που θέλεις να επισκεφτείς. Ό,τι κι αν επιλέξεις, ένα είναι το σίγουρο:
Θα γυρίσεις πίσω γνωρίζοντας όσο λίγοι πόσο αυθεντικό και
γενναιόδωρο νησί είναι η Νάξος.

ΜΗ ΧΑΣΕΙΣ

Παρακάτω σου προτείνουμε δύο διαδρομές που ξεκινούν
από την Χώρα του νησιού. Η πρώτη περιλαμβάνει μερικά
από τα πιο γνωστά ορεινά χωριά της Νάξου ενώ η δεύτερη
έχει κάποιες πιο εναλλακτικές επιλογές. Εννοείται ότι μπορείς
να φτιάξεις τον δικό σου συνδυασμό και να απολαύσεις το
νησί όπως ακριβώς θέλεις!

Από τη Χώρα στην Απείρανθο (6
χωριά)
Γλινάδο/Γαλανάδο
Χωριουδάκι με θέα στην πεδιάδα του Λιβαδιού και την Χώρα.
Μπορείς να κάνεις μια μικρή στάση στον Ενετικό Πύργο του
Μπελόνια με το καθολικό και ορθόδοξο εκκλησάκι του Αγίου
Ιωάννη. Ακόμα μια στάση στον κάμπο, στην Ύρια για να δεις
τα ερείπια του αρχαίου ναού του Διονύσου, είναι απαραίτητη. Την ώρα που θα επιστρέφεις, το Γλινάδο είναι το τέλειο
σημείο για να χαρείς ένα από τα πιο μαγικά ηλιοβασιλέματα
που έχεις δει.
Ποταμιά
Αποτελείται από 3 χωριά, την Άνω, τη Μέση και την Κάτω Ποταμιά και πήρε το όνομα της από το ποτάμι που διασχίζει τα
σημεία. Αγαπάς την πεζοπορία; Τότε θα αγαπήσεις και αυτό

το μέρος, αφού περπατώντας θα ανακαλύψεις πολλούς ενετικούς πύργους και πάνω από 12 μύλους. Αξίζει την προσοχή
σου και ο Πύργος του Κόκκου με τον νερόμυλο στο υπόγειο,
που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα.
Σαγκρί
Και αυτό το χωριό αποτελείται από 2 μικρότερα χωριά, το
Άνω και το Κάτω Σαγκρί. Ένας υπέροχος συνδυασμός μεσαιωνικής και κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής, με πολλά ασβεστωμένα σοκάκια, μικρά καφενεία, παραδοσιακές ταβέρνες με
σπιτικό φαγητό και μαγαζιά απ’ όπου μπορείς να προμηθευτείς τοπικά προϊόντα όπως τυριά και λικέρ. Πολύ κοντά βρίσκεται ο Ναός της θεάς Δήμητρας, το Αρχαιολογικό Μουσείο
Γυρούλα και ο Πύργος Μπαζαίου, που κάθε χρόνο φιλοξενεί
το Φεστιβάλ Νάξου.
Χαλκί
Γραφικά καλντερίμια, νεοκλασικά κτίρια και όμορφα μαγαζάκια περιτριγυρισμένα από ελαιόδεντρα, συνθέτουν αυτό
το χωριουδάκι που δικαίως κάποτε ήταν η πρωτεύουσα της
Νάξου. Απόλαυσε μια βόλτα ανάμεσα στους μεσαιωνικούς
πύργους και τις βυζαντινές εκκλησίες και φτάσε μέχρι το Αποστακτήριο Κίτρου, στο οποίο παράγεται το ομώνυμο λικέρ και
στον Τριώροφο Πύργο Μπαρότσι-Γρατσία, που χτίστηκε στις
αρχές του 17ου αιώνα.
Φιλώτι
Είναι το μεγαλύτερο χωριό της Νάξου, γεμάτο λευκά παραδοσιακά σπιτάκια και στενά δρομάκια με λουλούδια. Η γραφική
του πλατεία με τον πλάτανο, τις καφετέριες και τα ταβερνάκια
θα σε κάνουν να μην αφήσεις τη φωτογραφική σου μηχανή
από τα χέρια σου. Φημίζεται για τα αγροτικά προϊόντα του
(σύκα, σταφύλια, κρασί, ελιές, ελαιόλαδο, αιγοπρόβειο κεφαλοτύρι που οι ντόπιοι ονομάζουν «αρσενικό») και για τα πανηγύρια του, αφού κάθε Δεκαπενταύγουστο διοργανώνεται
εκεί ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Νάξου, με παραδοσιακούς χορούς και ναξιώτικα βιολιά. Σε απόσταση μόλις
2 χλμ. από το Φιλώτι, βρίσκεται η πέτρινη βρύση των Αριών,
από την οποία θα απολαύσεις μια μοναδική θέα του του χωριού. Περίπου 15 χιλιόμετρα από το χωριό βρίσκεται ο Πύργος Χειμάρρου, ένα από τα πιο σημαντικά κλασικά μνημεία
της Νάξου, με ύψος 15 μ., χτισμένος από ναξιώτικο μάρμαρο.
Απείρανθος

Από τη Χώρα στον Κόρωνο
(5 χωριά)
Γαλήνη
Ένα χωριό που φημίζεται για τα υψηλής ποιότητας τοπικά
προϊόντα του, όπως το κρέας, τα λαχανικά και το κρασί του.
Πριν φύγεις, κάνε οπωσδήποτε έναν περίπατο στο παλιό μονοπάτι που οδηγεί στις αρχαίες κρήνες της περιοχής Μεσονήσι, που χρησιμοποιούσαν παλιότερα οι μοναχοί του νησιού.
Εγγαρές
Μια εύφορη πεδιάδα που διασχίζεται από 2 ρέματα ποταμού.
Η πετρόκτιστη πλατεία στην οποία δεσπόζει ο Ναός της Κοίμηση της Θεοτόκου θα τραβήξει σίγουρα την προσοχή σου.
Δίπλα ακριβώς θα βρεις και το Μουσείο Ελαιόλαδου. Αξίζει
να κάνεις μια βόλτα στις δύο ακατοίκητες γειτονιές, Λαγκάδα, η οποία διαθέτει επτά νερόμυλους και στη Μέσα Γειτονιά,
όπου βρίσκεται ο πύργος του Φουφόπουλου. Εκεί θα βρεις
δύο ανακαινισμένα ελαιοτριβεία.
Μελανές
Ένας από τους αρχαιότερους οικισμούς της Νάξου και ιδανική περιοχή για πεζοπορία. Στο δρόμο σου θα συναντήσεις
παλιούς νερόμυλους, τον Κούρο Μελάνων (6ος αιώνα π.χ.),
το Ιερό των Πηγών, το Αρχαίο υδραγωγείο που μετέφερε το
νερό από τις πηγές της περιοχής στην πόλη της Νάξου.
Κεραμωτή
Πέτρινα σπίτια, γραφικά σοκάκια, μια παλιά γέφυρα με πλατάνια, νερόμυλος και ένα παλιό ελαιοτριβείο. Αυτό το υπέροχο μικρό χωριό έχει στα δύο άκρα του 2 ποταμούς οι οποίοι
συνδέονται, δημιουργώντας έναν καταρράκτη 6 μέτρων στο
δυτικό άκρο του χωριού. Όμορφη πινελιά, η μικρή ασβεστωμένη εκκλησία αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό, που βρίσκεται
λίγο πιο έξω από το χωρίο και προσφέρει φανταστική θέα.
Κόρωνος
Βρίσκεται σε μια γραφική κοιλάδα γεμάτη με αμπέλια και τρεχούμενα νερά, όπως ο 20 μέτρων Καταρράκτης της Ρουτσούνας που τα νερά του σχηματίζουν λίμνες. Θα δοκιμάσεις εξαιρετικής ποιότητας κρασί και εκλεκτά γεωργικά προϊόντα, ενώ
στο αναπαλαιωμένο παλαιό ελαιοτριβείο θα δεις πώς παράγονταν το λάδι. Περπάτησε μέχρι την εκκλησία της Παναγίας
της Αγροκοιλιώτισσας που γιορτάζεται κάθε Παρασκευή μετά
την Κυριακή του Πάσχα με ένα μεγάλο θρησκευτικό φεστιβάλ
γεμάτο μουσική, χορούς, φαγητό και κρασί.

Καβουρότρυπες: η «Χαβάη» της Ελλάδας
Ως Καβουρότρυπες Χαλκιδικής είναι
γνωστό ένα σύμπλεγμα παραλιών στην
ανατολική πλευρά της χερσονήσου
Σιθωνίας
Μπορεί τα νησιά της Ελλάδας να είναι τα

πιο «δυνατά χαρτιά» του ελληνικού τουρισμού, όμως υπάρχουν κάποιες παραλίες
στην ηπειρωτική Ελλάδα που μπορούν να
κοντράρουν στα ίσα τις πιο διάσημες και
πολυφωτογραφημένες ακτές Αιγαίου και Ιονίου, ακόμα και χρόνια ολόκληρα βρίσκονται

πίσω από τα φώτα.
Οι Καβουρότρυπες Χαλκιδικής, μέρος που
είναι γνωστό στους βορειοελλαδίτες και
ως «ελληνική Χαβάη», είναι ένα από αυτά.
Νερά κρυστάλλινα, γαλαζοπράσινα, λευκές
αμμουδιές και βράχια και γύρω τους, μαζί

με ένα πευκοδάσος να τα αγκαλιάζει, συνθέτουν ένα ονειρικό τοπίο που δύσκολα θα
πίστευε κανείς πως δεν ανήκει σε νησί.
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Τουρισμός: Το νέο σποτ
του ΕΟΤ και ο Όττο
Η αληθινή ιστορία
πίσω από τη νέα τουριστική καμπάνια της
χώρας
Μια πραγματική ιστορία
είναι το story της φετινής
καμπάνιας του ΕΟΤ, που
με επίκεντρο τις ομορφιές της χώρας, φιλοδοξεί να δείξει ότι η Ελλάδα
δεν είναι τυχαία ο αγαπημένος προορισμός εκατομμυρίων επισκεπτών.
Πρωταγωνιστής, ο Όττο!
Και όχι δεν μιλάμε για τον Όττο Ρεχάγκελ
που με τη βοήθεια του, το καλοκαίρι του
2004 η Ελλάδα μάγεψε την Ευρώπη και κατέκτησε το Ευρωπαϊκό.
Tώρα, με άλλον Όττο, πρωταγωνιστή στη
διαφημιστική καμπάνια θα… σηκώσει το
τρόπαιο του τουρισμού στα ύψη.
Όπως τόνισε ο υπουργός Τουρισμός, Βασίλης Κικίλιας «o Όττο ήρθε στην Ελλάδα
πριν 20 χρόνια και έγινε μόνιμος κάτοικος»
Παρουσίασε το νέο σποτ του ΕΟΤ, μια
πραγματική ιστορία με πρωταγωνιστή έναν
Αυστριακό που επισκέφθηκε την Ελλάδα
και δεν έφυγε ποτέ!
«Είμαστε το νούμερο 5 τουριστικό brand
στον πλανήτη. Βρήκαμε με τον ΕΟΤ τον
Όττο, που είναι Αυστριακός και μας είπε
την ιστορία του. Ήρθε πριν από 20 χρόνια
στην Ελλάδα, για λίγο και τελικά ερωτεύτηκε, παντρεύτηκε και έμεινε για πάντα. Μένει
στο σπίτι που βλέπετε στο σποτ, στη Μήλο.
Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για αυτή την προσπάθεια. Το σποτ χτυπάει στο συναίσθημα
του ταξιδιώτη. Αισθανόμαστε ότι είναι ένας
ωραίος τρόπος να προβάλλουμε τη χώρα
και πέρα από τον τουρισμό», ανέφερε ο κ.
Κικίλιας.
Πού εστιάζει η καμπάνια
Μέσα από την καμπάνια παρουσιάζεται η
πιο γοητευτική πλευρά της ζωής στις μεγάλες πόλεις, αυτή που κάθε επισκέπτης μπορεί να απολαύσει ένα σαββατοκύριακο. Οι
πρωταγωνιστές ξυπνούν σε μια ηλιόλουστη

πόλη κι έχουν όλο τον χρόνο μπροστά
τους για να γνωρίσουν τις ομορφιές της:
μουσεία, περίπατοι, βόλτες στην παραλία,
καφές στα υπαίθρια καφέ, νόστιμο φαγητό,
τέχνες, shopping, συναντήσεις και γνωριμίες, διασκέδαση, ένα σαββατοκύριακο που
τα έχει όλα.
Ένα υπέροχο weekend γεμάτο ξεχωριστές
δραστηριότητες, τόσο μοναδικά ελληνικό,
που σχεδόν δικαιούται να έχει το δικό του
όνομα. Το greekend* είναι μια υπέροχη
εμπειρία να ζήσει κανείς και να γνωρίσει τις
πιο όμορφες πλευρές της πόλης. Ένα σαββατοκύριακο ξέγνοιαστο είναι αυτό που έχει
λείψει σε όλους μετά από τις δύσκολους μήνες της πανδημίας. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι πόλεις που το προσφέρουν απλόχερα. «Make your weekend a greekend*»
λέει χαρακτηριστικά ο πρωταγωνιστής του
διαφημιστικού σποτ.
Η νέα διαφημιστική καμπάνια το ΕΟΤ θα
έχει αρχικά διάρκεια δύο σχεδόν μήνες και
θα προβληθεί, σε πρώτη φάση, σε δέκα χώρες που έχουν φανερώσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όπως το η Γαλλία, η
Γερμανία, η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η
Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Πολωνία, η
Σουηδία και το Ισραήλ. Η καμπάνια θα επαναλαμβάνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα στη διάρκεια του έτους.
Στόχος της νέας καμπάνιας «City Break» είναι να καθιερωθεί το νέο concept greekend*
και να εμπλουτιστεί και με άλλες μεγάλες
ελληνικές πόλεις που έχουν σύνδεση με
αεροδρόμια του εξωτερικού και μπορούν να
στηρίξουν ένα επιτυχημένο City Βreak.
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Ιδιαίτερη τοποθεσία
Ως Καβουρότρυπες Χαλκιδικής είναι γνωστό ένα σύμπλεγμα παραλιών στην ανατολική πλευρά της χερσονήσου Σιθωνίας.
Στην ουσία, πρόκειται για πολλούς μικρούς,
κρυμμένους κολπίσκους πίσω από το κατάφυτο πευκοδάσος.
Κάθε παραλία διαθέτει πεντακάθαρα εξωτικά νερά, που αντικατοπτρίζουν τέλεια την
ολόλευκη άμμο και τα λευκά βράχια που
εκτείνονται κατά μήκος της. Το τοπίο είναι
σαν βγαλμένο από χολιγουντιανή κινηματογραφική παραγωγή, ενώ η θέα που χαρίζει στον επιβλητικό Άθω, κάνει το μέρος να
θυμίζει επίγειο παράδεισο.
Μέχρι την περασμένη δεκαετία, οι Καβουρότρυπες ήταν γνωστές μόνο στους ντόπιους
και σε όσους εξερευνούσαν την Χαλκιδική
τα καλοκαίρια. Μάλιστα, αποτελούσαν ένα
«κοινό μυστικό» για όσους ήθελαν… παράνομα ή έστω ρομαντικά ραντεβού.
Όπως ήταν αναμενόμενο, όμως, αυτό το
απερίγραπτα όμορφο τοπίο απέκτησε τη

φήμη που του άξιζε και πλέον αποτελεί την
πιο όμορφη επιλογή για μπάνιο και χαλάρωση στη Χαλκιδική.
Η καλύτερη επιλογή σε ό,τι αφορά στο πότε
να επισκεφτείς τις Καβουρότρυπες είναι δίχως αμφιβολία οι καθημερινές, καθώς τότε
θα έχεις την τύχη να απολαύσεις ολομόναχος το μπάνιο σου σε μια θάλασσα «κλειστή» που θυμίζει πισίνα.
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Οι μαζικές δολοφονίες από πυροβόλα όπλα
στις ΗΠΑ είναι μία τραγική πραγματικότητα. Έχουμε συνηθίσει να μαθαίνουμε για
επιθέσεις με πυροβόλα όπλα και με θανάτους αθώων ανθρώπων. Τραγικά είναι τα
στοιχεία που βλέπουμε να έρχονται στο
φως της δημοσιότητας και που αφορούν το
υψηλό ποσοστό θανάτων από όπλα στις
ΗΠΑ. Στοιχεία σοκ: Κάθε μέρα κατά μέσο
όρο σκοτώνονται στις ΗΠΑ από πυροβόλα
όπλα 109 άνθρωποι.
Είναι μία κοινωνική τραγωδία που έχει τις
ρίζες τους βαθιά στον «πολιτισμένο κόσμο». Χωρίς να παραβλέπω τους λόγους
για τις δολοφονίες σε επιθέσεις αθώων ανθρώπων, είναι πολλοί οι κοινωνιολόγοι που
μελετούν και αναλύουν, αυτά τα γεγονότα.
Από την δική μου πλευρά προσθέτω έναν
καινούργιο παράγοντα σε αυτό το δράμα
και την μελέτη. Αναλύοντας τα τελευταία
γεγονότα με τις δολοφονίες ενάντια σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων βγαίνουν ορισμένα
συμπεράσματα. Μέσα στα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία, το
κυνήγι του εύκολου πλουτισμού, ο αθέμιτος
ανταγωνισμός και τέλος ο καπιταλιστικός
τρόπος παραγωγής που δημιουργεί την ταξική κοινωνία, είναι αυτά που φθείρουν τον
ανθρώπινο παράγοντα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν προστεθεί στην αγορά και κάνουν
πωλήσεις εκατομμυρίων δολαρίων πράγμα
που δεν θα άφηνε ασυγκίνητο τις μεγάλες
πολυεθνικές εταιρείες.

Τα παιδιά λατρεύουν τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Τα παιδιά τα λατρεύουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και είναι η αιτία που και μπορούν να
παίζουν με τις ώρες. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ελκυστικά τόσο λόγω των γεμάτων
ζωντάνια και χρώμα γραφικών τους όσο και
γιατί τους δημιουργούν συνεχώς προκλήσεις στην προσπάθειά τους να ανέβουν
επίπεδο ή να ξεπεράσουν εμπόδια στο παιχνίδι που παίζουν. Ξεκινώντας πάντα από
την άποψη ότι γενικά ο άνθρωπος γεννιέται και μεγαλώνει έχοντας τις εμπειρίες της
κοινωνίας οι οποίες επιδρούν επάνω του
με θετικό ή με αρνητικό τρόπο από την τρυφερή μικρή ηλικία. Υπάρχουν σήμερα στο
εμπόριο ηλεκτρονικά παιχνίδια για παιδιά
(βρέφη ακόμα) που έχουν το μέγεθος του
κινητού τηλεφώνου με πλήκτρα και κάθε
φορά που το παιδί πατάει ένα πλήκτρο
ανάβουν πολύχρωμα φωτάκια και βγαίνουν
διάφοροι ήχοι αρκετά για να τραβάνε την
προσοχή του βρέφους. Τις περισσότερες
φορές οι γονείς χρησιμοποιούν αυτή την μέθοδο για να απασχολούν τα παιδιά τους και
να μπορέσουν ανενόχλητοι να συνεχίσουν
την δουλειά τους.
Μεγαλώνοντας αυτά τα μικρά παιδιά και
μπαίνοντας στην προσχολική ηλικία αλλά
και στην διάρκεια του σχολείου έχουν προμηθευτεί από τους γονείς τα καινούργια
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εκεί αρχίζουν να
γίνονται θεατές της βίας που πολλά από τα
παιχνίδια αυτά προβάλουν. Υπάρχουν σοβαρές μάχες και πυροβολισμοί και μερικές
φορές χρησιμοποιούν λέιζερ όπλα που δεν
διαφέρουν στην εικόνα τους από τα πλέον μοντέρνα όπλα που χρησιμοποιούνται.
Τότε αρχίζει ο ανταγωνισμός να περάσουν
σε ανώτερο επίπεδο παιχνιδιού νικώντας
τον αντίπαλο ή να κλέψουν τον θησαυρό. Οι
νέοι κυρίως άνθρωποι βλέπουν τους εαυτούς τους ήρωες τέτοιων παιχνιδιών.
Δεν θέλει και πολύ ο νέος κάτω από την
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Οι Άνθρωποι σκοτώνουν με Όπλα
American Style
γράφει ο Πλάτων Ρούτης
επίδραση τέτοιων παιχνιδιών αλλά και ο συμμετοχικός του ρόλος μέσα στο
παιχνίδι να θεωρεί τον εαυτό του ήρωα σε τέτοια σενάρια και πλοκή. Παράδειγμα,
μπορεί να είναι ο πρωταγωνιστής που οπλισμένος
μέσα στο παιχνίδι κυνηγάει τους κακούς και τους
σκοτώνει. Μπορεί να είναι
αρχηγός σε μία ομάδα και
να κυνηγάει τους κακούς,
αλλά και να είναι ο ίδιος ο κακός για να σκοτώσει κάποιους άλλους. Τα σενάρια είναι
πολύπλοκα και ο παίχτης (το παιδί, ο νέος)
πολλές φορές έχει την δυνατότητα να φτιάξει το δικό του σενάριο αρκεί να υπάρχει η
φαντασία. Εξ’ άλλου αμφεταμίνες και άλλες
ουσίες που χρησιμοποιούνται επιδρούν
στον εγκέφαλο των ανθρώπων ειδικά των
νέων παιδιών και πολλές φορές δημιουργούν δυσάρεστα γεγονότα.
Στην συνέχεια με την ανάπτυξη των παιδιών
σε μεγαλύτερες ηλικίες, οι κατασκευαστικές
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ηλεκτρονικών παιχνιδιών παράγουν συνέχεια καινούργια ηλεκτρονικά παιχνίδια και τα προσαρμόζουν τώρα σε μεγαλύτερες ηλικίες
παιδιών. Σήμερα υπάρχουν τέτοιου είδους
παιχνίδια που με γρήγορες κινήσεις ο νέος
άνθρωπος το παιδί είναι σε θέση να ξεδιπλώσει μία υπόθεση στο παιχνίδι του και να
ασχολείται με αυτή. Η τεχνολογία δίνει την
ευκαιρία στον νέο ή την νέα να γίνεται ταυτόχρονα ο σεναριογράφος, ο σκηνοθέτης,
να στήνει το σκηνικό και στο τέλος γίνεται
ο ηθοποιός.
Οι ειδικοί ψυχίατροι μας λένε ότι τα παιχνίδια προκαλούν την έκκριση αδρεναλίνης και
αυτό το αυξημένο επίπεδο ορμονών μπορεί
να δημιουργήσει μια βραχυχρόνια αλλαγή
συμπεριφοράς, που υπολογίζεται στη μία
ώρα. Τα συχνά διαλείμματα και η χαλάρωση πριν τον ύπνο είναι απαραίτητα μετά το
παιχνίδι, γιατί αλλιώς μπορεί να διαταραχθεί ο ύπνος μας και αυτό να οδηγήσει σε
περαιτέρω προβλήματα μεγάλου μεγέθους.
Η υπερβολική ενασχόληση μας λένε περιέχει τους κινδύνους στον παίχτη που ασχολείται με ένα παιχνίδι για ώρες καθημερινά, να επηρεάζεται σοβαρά στο υπόλοιπο
της ζωής τους. Μπορεί, για παράδειγμα,
οι προσωπικές επαφές του στον φυσικό
κόσμο να περάσουν σε δεύτερη μοίρα, να
αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες και οι
συνήθειες του ύπνου, αλλά και να παραμελήσουνε δραστηριότητες όπως το σχολείο,
η άθληση, η δουλειά κ.λπ.
Έτσι κάπως εξελίχτηκε η τελευταία υπόθεση της δολοφονίας στο Τέξας των ΗΠΑ
που την προσομοιάζω με ένα ηλεκτρονικό
παιχνίδι. Έχει πολλές ομοιότητες με παρόμοια παιχνίδια, αλλά ίσως και να είναι όπως
την έγραψε, την σκηνοθέτησε και έπαιξε τον
δραματικό του ρόλο ο 18χρονος δράστης
Μεξικάνος Salvador Rolando Ramos.
Περίπου έτσι εξελίσσεται το δικό του σενάριο. Μπαίνει στο δωμάτιο του σπιτιού του
και παίρνει τον οπλισμό που υπάρχει εκεί.
Με μια καραμπίνα και ένα περίστροφο πάει
στο χώρο όπου ήταν η γιαγιά του. Με την
απειλή του όπλου απαίτησε προφανώς
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χρήματα και όταν η γιαγιά του αρνήθηκε
να του δώσει, την πυροβόλησε στο δόξα
πατρί, στη μέση στο μέτωπο πάνω από τα
μάτια της, τραυματίζοντάς την σοβαρά.
Αυτοί που τον γνώριζαν λένε στην περιγραφή τους ότι είχε βίαια ξεσπάσματα ενώ πρόσφατα αγόρασε δύο τουφέκια για τα 18α
γενέθλιά του. Από τις πρώτες πληροφορίες
που έχουμε ο 18χρονος βγήκε από το σπίτι
και οπλισμένος όπως ήταν προχώρησε στο
σχολείο. Έξω από το σχολείο σταμάτησε
και πυροβολούσε στον αέρα για περίπου
πέντε λεπτά, ακριβώς όπως στο παιχνίδι
Soldiers combat είχε στο ένα χέρι την καραμπίνα σε προέκταση και στο άλλο το περίστροφο. Ήταν έτσι όρθιος και εκτεθειμένος
περιμένοντας προφανώς μία αντεπίθεση
από τους οπλισμένους αστυνομικούς που
υπήρχαν μέσα στο σχολείο και ήταν έτοιμος να χτυπήσει αλλά η αντεπίθεση δεν
έγινε. Με μεγάλες προφυλάξεις πέρασε
μέσα στο σχολείο από μία διπλανή πόρτα.
Το σενάριο που έγραψε στο μυαλό του δεν
τον ήθελε να περάσει από την κύρια είσοδο
του σχολείου για να αποφύγει τους εχθρούς
αστυνομικούς και προτίμησε παίρνοντας
τις κατάλληλες προφυλάξεις πάντα με τον
οπλισμό του, το περίστροφο και την καραμπίνα τύπου AR-15. Έτσι όπως τον ήθελε
το σενάριο που ο ίδιος είχα αποφασίσει να
γίνει. Με μεγάλες προφυλάξεις πηγαίνοντας κολλημένος στον τοίχο του διαδρόμου,
μπήκε σε μία τάξη και κλειδώθηκε. Εκεί έγινε πανικός από τους μαθητές και καθηγητές. Άρχισε ο ίδιος ένα ξέφρενο μπαράζ πυροβολισμών μέσα στην τάξη σκοτώνοντας
δεκαεννέα μαθητές και δύο δασκάλους και
τραυμάτισε δεκαεπτά άλλους ανθρώπους.
Παρέμεινε στην αίθουσα για περίπου μία
ώρα και έγινε γνωστό ότι αξιωματικός της
συνοριακής περιπολίας από μια τακτική
μονάδα των Rangers (συνοριακής περιπολίας των ΗΠΑ) πυροβόλησε και σκότωσε
τον δράστη του μακελειού μέσα σε μια τάξη
του σχολείου. Δεν υπήρχε γνωστό ιστορικό
προβλημάτων ψυχικής υγείας για τον ένοπλο, ούτε φαίνεται να είχε ποινικό μητρώο,
δήλωσε ακόμα ο κυβερνήτης στο πλαίσιο
της ενημέρωσης των δημοσιογράφων.
Από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα
δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να αποκαλύπτουν τα κίνητρά του. Συνεχίζοντας
τις ανακρίσεις μαθαίνουμε μερικά στοιχεία
αυτής της άγριας και απαίσιας δολοφονίας
σχετικά με την απασχόληση του νέου αυτού
δολοφόνου με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Αυτός ήταν ο επίλογος του δικού του σενάριου. Στις 24 Μαΐου 2022, ο 18χρονος
Μεξικάνος Salvador Rolando Ramos βρήκε τον θάνατο από τους αστυνομικούς στο

Δημοτικό Σχολείο Robb στο Uvalde του Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Εννέα ημέρες πριν από αυτό το τραγικό γεγονός στις 15 Μαΐου 2022 δέκα άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους στο Μπάφαλο της Νέας
Υόρκης από πυροβολισμούς σε σουπερμάρκετ. Τοπικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο δράστης μπήκε στο σουπερμάρκετ κρατώντας
τουφέκι και φορούσε κάτι σαν στρατιωτικό
εξοπλισμό. Για την ώρα δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη της νέας μαζικής
επίθεσης στις ΗΠΑ, ο οποίος και συνελήφθη αμέσως. Αναφορές στα τοπικά ΜΜΕ
ανέφεραν ότι ο δράστης μπήκε στο σουπερμάρκετ κρατώντας τουφέκι και φορούσε
στρατιωτικό εξοπλισμό. Έτσι τον ήθελε το
σενάριο αυτής της επίθεσης. Είχε επίσης
στήσει και κάμερα τοποθετημένη επάνω
στο κράνος του και έκανε λήψη εικόνων την
περίοδο της ληστείας του μέχρι και τους πυροβολισμούς. Προφανώς να προβάλει την
ταινία της ληστείας ο ίδιος ή αστυνομικοί αν
τον είχαν σκοτώσει. Άλλωστε και οι ήρωες
πρωταγωνιστές κάποτε πεθαίνουν.
Στις 18 Μαΐου 2018, σημειώθηκε πυροβολισμός σε σχολείο στο Λύκειο Σάντα Φε στην
περιοχή του Χιούστον στις ΗΠΑ. Δέκα
άνθρωποι –οκτώ μαθητές και δύο δάσκαλοι– πυροβολήθηκαν θανάσιμα και άλλοι
δεκατρείς τραυματίστηκαν. Ένας ύποπτος
τέθηκε υπό κράτηση και αργότερα αναγνωρίστηκε από την αστυνομία ως ο Δημήτριος
Παγουρτζής. Δεν θα μπορούσε να γίνει και
άλλο ένα περιστατικό ένοπλης βίας χωρίς
να ακουστεί και το Ελληνικό όνομα ενός
17χρονου μαθητή του σχολείου.
Μετά από το τελευταίο γεγονός του μαζικού φονικού στο σχολείο του Τέξας, το
θέμα της οπλοκατοχής και η αντιπαράθεση
μεταξύ των ομάδων του υπέρ και κατά της
κατοχής όπλων γίνεται η αιτία να βρεθούν
διχασμένοι οι Αμερικανοί. Μία ομάδα ζητά
περιορισμούς στις πωλήσεις όπλων και η
άλλη ζητά περισσότερα όπλα. Παρά τους
θανάτους αθώων ανθρώπων παραμένουν
αμετανόητοι οι φανατικοί της οπλοκατοχής.
Μερικοί μάλιστα προτείνουν να οπλιστούν
οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Ακραία σενάρια, προερχόμενα από ακραίες φωνές,
κάνουν την επανεμφάνισή τους στις ΗΠΑ.

«Οπλίστε τους δασκάλους»

Ο γενικός εισαγγελέας (attorney general)
του Τέξας, Κεν Πάξτον, δήλωσε, μιλώντας
στα συντηρητικά δίκτυα Newsmax και Fox
News, πως μια «λύση» θα ήταν να δοθούν
όπλα vσε δασκάλους και σε μέλη του διοικητικού προσωπικού των σχολείων ώστε
να μπορούν να αμυνθούν σε περίπτωση
επίθεσης. Ο ίδιος υπογράμμισε πως οι
δάσκαλοι και το διοικητικό προσωπικό θα
πρέπει, βέβαια, να έχουν περάσει προηγουμένως από κατάλληλη εκπαίδευση.
Σε ανάλογο πνεύμα, ο Ρεπουμπλικάνος Γερουσιαστής Τεντ Κρουζ από το Τέξας αποκήρυξε, μιλώντας στο CNN, ως εκ προοιμίου
«αναποτελεσματική» την επιβολή περιορισμών στην οπλοκατοχή. Στον αντίποδα, ο
κ. Κρουζ πρότεινε ως «λύση» την ενίσχυση
της ένοπλης αστυνόμευσης («more armed
law enforcement») στα σχολεία.
Στην σκιά της νέας τραγωδίας πολλοί θυμήθηκαν ωστόσο και ένα αμφιλεγόμενο
tweet που είχε αναρτήσει τον Οκτώβριο
του 2015 ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης
του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ, καλώντας τότε
τους Τεξανούς να αρχίσουν να αγοράζουν
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Τουρκία: Σε απομόνωση ο Ερντογάν – Διαδοχικά «χαστούκια» από ΕΕ και ΗΠΑ για τις προκλήσεις
Η διεθνής κοινότητα στέλνει σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα καταδικάζοντας
τις προκλήσεις και ξεκαθαρίζοντας σε
όλους τους τόνους, ότι η κυριαρχία της
Ελλάδας στα νησιά δεν αμφισβητείται.
Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η τουρκική ηγεσία, μετά την κλιμάκωση της επιθετικότητας και των προκλήσεων κατά της
Ελλάδας, στις οποίες προχώρησαν τούρκοι
πολιτικοί προεξάρχοντος του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν.
Οι σύμμαχοι της Ελλάδας πληθαίνουν και η
απομόνωση της Τουρκίας μεγαλώνει, με την
Κομισιόν να είναι η τελευταία που παίρνει
θέση για την τουρκική παραβατικότητα και
τις ανεκδιήγητες διεκδικήσεις των γειτόνων.
Νωρίτερα, οι ΗΠΑ και σειρά ευρωπαϊκών
χωρών – όπως η Γερμανία, που εγκατέλειψε την τακτική των ίσων αποστάσεων,
έστειλαν σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα
καταδικάζοντας τις τουρκικές προκλήσεις
που ανεβάζουν την ένταση στην περιοχή,
ξεκαθαρίζοντας παράλληλα σε όλους τους
τόνους, ότι η κυριαρχία της Ελλάδας στα
νησιά δεν αμφισβητείται.

Κομισιόν: Παραβίαση
του Διεθνούς Δικαίου οι
τουρκικές υπερπτήσεις

«Η Επιτροπή έχει επίγνωση της πρόσφατης αύξησης των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά
αεροσκάφη καθώς και από μη επανδρωμένα οχήματα αέρος (UAV)», αναφέρει η Κομισιόν, σε απάντησή της σε ερώτηση που
είχε καταθέσει ο ευρωβουλευτής της ΝΔ
Μανώλης Κεφαλογιάννης για τις υπερπτήσεις των τουρκικών μαχητικών.
«Οι πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών
πάνω από ελληνικές κατοικημένες περιοχές αποτελούν παραβίαση του Διεθνούς
Δικαίου, ενώ η Τουρκία οφείλει να δεσμευτεί
ρητά υπέρ των σχέσεων καλής γειτονίας,
των διεθνών συμφωνιών και της ειρηνικής
επίλυσης των διαφορών με προσφυγή εφόσον απαιτείται στο Διεθνές Δικαστήριο»,
προσθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
«Η Επιτροπή θα συνεχίσει να απαιτεί από
την Τουρκία να παύσει όλες τις απειλές
και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις
καλής γειτονίας καθώς και να σέβεται την
κυριαρχία όλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί των χωρικών τους
υδάτων και του εθνικού εναέριου χώρου
τους», καταλήγει η Κομισιόν.

Διαδοχικά χαστούκια

Νωρίτερα, Γερμανία, Γαλλία και ΗΠΑ, «ράπισαν» διαδοχικά την Τουρκία.

συνέχεια από τη σελίδα 24
περισσότερα όπλα προκειμένου το Τέξας
να γίνει έτσι η πολιτεία με τις πιο πολλές
αγορές νέων όπλων στις ΗΠΑ ξεπερνώντας
την Καλιφόρνια.
Και η τελευταία θλιβερή είδηση από τις
ΗΠΑ, έρχεται σήμερα Πέμπτη 2 Ιουνίου,
όπου ένοπλος σκότωσε 4 άτομα & τραυμάτισε αρκετά άλλα σε νοσοκομείο της
Οκλαχόμα πριν αυτοκτονήσει.
Η επίθεση στο ιατρικό κέντρο στην Τάλσα
προστέθηκε στη σειρά των mass shootings

Το Βερολίνο μία μέρα μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Σολτς, στο περιθώριο
της συνόδου Κορυφής της ΕΕ, άφησε
την λογική των ίσων αποστάσεων και
καταδίκασε την τουρκική προκλητικότητα, εξοργίζοντας τον Ερντογάν.
Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της γερμανικής καγκελαρίας ερωτηθείς για
τις τουρκικές δηλώσεις αμφισβήτησης
της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά του
ανατολικού Αιγαίου, σημείωσε ότι «η
Γερμανία έχει υποστηρίξει και στο παρελθόν την επίλυση των ανοιχτών ζητημάτων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε
εμπιστευτικό διάλογο και στη βάση του
διεθνούς δικαίου»
Ταυτόχρονα αποσαφήνισε τη θέση της
Γερμανίας στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα στην Τουρκία: «Θέλω να καταστήσω
σαφές ότι η αμφισβήτηση της κυριαρχίας
χωρών-μελών της ΕΕ, για μας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Υποστηρίζουμε
ότι τα προβλήματα λύνονται με συνομιλίες και όχι με κλιμάκωση εντάσεων».

ΗΠΑ κατά Τουρκίας

Φρένο στην τουρκική επιθετικότητα
έβαλαν και οι ΗΠΑ:
Απαντώντας σε ερώτηση της ιστοσελίδας Hellas Journal σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικών για τα ελληνικά νησιά, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε ότι η κυριαρχία της χώρας μας
σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται.
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των
χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστές και να
προστατεύονται. Η κυριαρχία της Ελλάδας
σε αυτά τα νησιά δεν αμφισβητείται». Συνεχίζοντας, ο εκπρόσωπος επανέλαβε τη πάγια θέση των ΗΠΑ, η οποία ενθαρρύνει τους
νατοϊκούς συμμάχους Ελλάδα και Τουρκία
να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και
για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο.
Ωστόσο, απηύθυνε έκκληση για την αποφυγή προκλητικής ρητορικής που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση των εντάσεων.
Τέλος, η δήλωση του εκπροσώπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών καταλήγει με την επισήμανση ότι «η Ελλάδα και η
Τουρκία είναι και οι δύο ισχυροί εταίροι και
σύμμαχοι κλειδί των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ».

Χωρίς συμμάχους

Ο Ερντογάν, βρίσκεται με την πλάτη στον
τοίχο, βλέποντας ότι η διεθνής κοινότητα δεν πρόκειται να ανεχτεί άλλο τους
– των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων
όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα
θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών
υπηρεσιών επιβολής του νόμου – που
σόκαραν τις ΗΠΑ και αναζωπύρωσαν
τον δημόσιο διάλογο για τον έλεγχο της
οπλοκατοχής.
Οι επιθέσεις με τη χρήση όπλων αποτελούν μάστιγα στις ΗΠΑ, που οι κυβερνήσεις, η μια μετά την άλλη, αποδεικνύονται ανίσχυρες να αντιμετωπίσουν,
αφού αδυνατούν να προωθήσουν
οποιοδήποτε φιλόδοξο νόμο για το ζήτημα, κυρίως εξαιτίας της ισχύος του λόμπι
των όπλων στο Κογκρέσο.

Εως το 1972, όπως δείχνει ο χάρτης αριστερά, η Τουρκία δεν είχε εκδηλώσει
απολύτως καμία διεκδίκηση που να υπονομεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα
της Ελλάδας σε νησιά και υφαλοκρηπίδα και δεν είχε προχωρήσει σε καμία
κίνηση που να αμφισβητεί περιοχές ευθύνης και λοιπές ζώνες δικαιοδοσίας
της Αθήνας. Αντιθέτως, σήμερα (χάρτης δεξιά), σε διάστημα 50 ετών, οι
διεκδικήσεις της Αγκυρας απλώνονται από το Αιγαίο έως την Ανατολική
Μεσόγειο, φανερώνοντας την κλιμάκωση του τουρκικού αναθεωρητισμού.
λεονταρισμούς του.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο η προπαγανδιστική μηχανή του Τούρκου προέδρου δουλεύει
στα κόκκινα με τον τουρκικό Τύπο να συνεχίζει με τα δημοσιεύματα του χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας σε αντιπαράθεση με τους
χάρτες που δείχνει η Ελλάδα.
Η Hurriyet γράφει πως «η Ελλάδα κάνει
προπαγάνδα με 16 χάρτες εναντίον της
Τουρκίας», παραθέτοντας παράλληλα και
τον χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδας.

Πλειοδοσία προκλήσεων
από τον Κιλιτσντάρογλου

Μετά τη λυσσαλέα επίθεση του τούρκου
πρόεδρου κατά της χώρας μας, στην ομιλία
του στην ΚΟ του κόμματός του, τη σκυτάλη
πήρε ο επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού
Λαϊκού Κόμματος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου,
καταδεικνύοντας ότι όχι μόνο η κυβέρνηση
του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αλλά και η αντιπολίτευση της γειτονικής χώρας εποφθαλμιά τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.
Ο Ερντογάν είχε απευθύνει το εξής ερώτημα στον Κιλιτσντάρογλου: “Στον εθνικό
αγώνα που δίνει η Τουρκία σε Αιγαίο και
Μεσόγειο απο τις συνοριακές γραμμές ως
τις προσπάθειες για τη διαμόρφωση της
ΑΟΖ, είναι στη γραμμή της χώρας ή στην
γραμμή των εναντίον μας;».
Ο Κιλιντσάρογλου, απάντησε στον
Τούρκο πρόεδρο, πλειοδοτώντας στην
προκλητικότητα.
Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού
Κόμματος, είπε σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Σκάι: «Είναι επιτακτική ανάγκη
να αυξήσουμε την πίεση σε Μεσόγειο και
Αιγαίο. Αυτές οι δουλειές δεν γίνονται βγάζοντας το πλοίο και μετά αποσύροντάς το
να λες: ‘μακάρι να με καλέσει ο Μπάιντεν’.
Αν έχεις ψυχή κάνε ένα βήμα για τα νησιά
τα οποία καταλήφθηκαν και για τα στρατιωτικοποιημένα νησιά. Θα σε στηρίξουμε!».

Παραλήρημα

Οι δηλώσεις Κιλιντάρογλου, έρχονται μετά
την ακραία επίθεση που εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά της Ελλάδας,
μιλώντας στην ΚΟ του κόμματός του.
Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι κακώς
το ΝΑΤΟ επέτρεψε την επιστροφή της Ελλάδας στους κόλπους του, ενώ όσον αφορά
τα F35 και την συμφωνία της Ελλάδας με
τις ΗΠΑ είπε: «Η Ελλάδα κάνει επίδειξη με
αεροπλάνα. Δεν έχετε μάθει τίποτα από την
Ιστορία;»
Έκοψε επίσης κάθε γέφυρα με την χώρα
μας λέγοντας ότι «δεν θα επαναληφθούν οι
συνομιλίες με την ελληνική πλευρά αν δεν
ενεργήσει σοβαρά και ειλικρινά».
«Δυστυχώς αυτή η Ελλάδα δεν θα έρθει στο
σωστό δρομο. Είναι το ελληνοκυπριακό λόμπι στις ΗΠΑ και μιλάνε εναντίον μας στο
Κογκρέσο. Τους έχουμε βαρεθεί πλέον. Αν
είσαι έντιμος, η θέση σου είναι έτοιμη μπροστά μας, αν δεν είσαι τότε μην παρεξηγείς»,
είπε ο Τούρκος πρόεδρος.
Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, το τουρκικό
υπουργείο Άμυνας με σειρά αναρτήσεών
του αναφέρθηκε στο ζήτημα, κατηγορώντας μάλιστα την Αθήνα για «επεκτατικές
βλέψεις», με αφορμή ανάρτηση του Νίκου
Δένδια για την επέτειο της Άλωσης στην
Κωνσταντινούπολης.

Θέμα κυριαρχίας

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του τούρκου
ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος,
επανέλαβε τους τουρκικούς ισχυρισμούς
περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, απειλώντας εκ νέου, ότι σε
άλλη περίπτωση η Τουρκία θα ανοίξει θέμα
κυριαρχίας τους.
Μάλιστα έδειξε και χάρτες γκριζάροντας το
μισό Αιγαίο, καθώς ονομάτισε τα νησιά στα
οποία βλέπει «πρόβλημα».

26

S P O RT S

Greek Press | June 3, 2022

Άρθρα - Επιμέλεια Ντίνος Μέλλιος

Γκολ & θέαμα από τα
ποδοσφαιρικά γήπεδα

Ντίνος
Μέλλιος

Πολύ σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σε Γαλλία και
Ολλανδία,
μετά
από αγώνες μπαράζ, με εισβολή οπαδών στο γήπεδο και
συγκρούσεις με αστυνομικούς.
Ο Τουρέ ευστοχεί στο τελευταίο πέναλτι
και η Οσέρ νικά 5-4 στη διαδικασία τη Σεντ
Ετιέν, μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια
και την παράταση.
Η ομάδα του επιστρέφει μετά από 18 χρόνια στην πρώτη κατηγορία, ενώ οι «στεφανουά» που υποβιβάζονται για πρώτη φορά
μετά από 18 χρόνια και οι οπαδοί τους εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο.
Στο «Ζοφρουά Γκισάρ» επικρατεί χάος. Καπνογόνα και φωτοβολίδες μετατρέπουν τον
αγωνιστικό χώρο σε πεδίο μάχης.
Οι παίκτες έντρομοι βρίσκουν καταφύγιο
στα αποδυτήρια, ενώ έξω μαίνονται οι συγκρούσεις ανάμεσα στους χούλιγκανς και

τις αστυνομικές δυνάμεις.
Ίδιες εικόνες και στην Ολλανδία. Η Εξέλσιορ
ήθελε να πανηγυρίσει την άνοδο της στην
Eredivisie μετά την επικράτηση της με 8-7
στα πέναλτι επί της Ντεν Χαγκ στο μπαράζ
ανόδου, όμως οι οπαδοί των ηττημένων δεν
αποδέχτηκαν το αποτέλεσμα.
Επιτίθενται στους φίλους των νικητών.
Όμως η Ολλανδική Αστυνομία αντιδρά άμεσα. Επιστρατεύει ακόμη και σκύλους ώστε
να καταστείλει τις άγριες συγκρούσεις.
Στο Άλκμααρ πάντως τα πράγματα ήταν
πιο ήρεμα και ο Παυλίδης με το 18ο γκολ
του στο πρωτάθλημα ανοίγει το δρόμο στην
Α Ζεντ να κερδίσει 6-1 τη Φίτεσε και μαζί με
τον Χατζηδιάκο, που ήταν στο αρχικό σχήμα πανηγύρισαν την έξοδο στο Κόνφερενς
Λιγκ της επόμενης σεζόν.

Πρεμιέρα με «διπλό»
Η Εθνική ομάδα έκανε ιδανικό ξεκίνημα στο Nations
League 2022-23, καθώς στο
ντεμπούτο του Γκουστάβο
Πογέτ σε επίσημο αγώνα στον πάγκο της νίκησε
στο «Γουίντσορ Παρκ» του
Μπέλφαστ τη Βόρεια Ιρλανδία με 1-0, στον 2ο όμιλο της
League C, χάρις στο «χρυσό» γκολ του Τάσου Μπακασέτα στο 39ο λεπτό.
Με ανεβασμένη ψυχολογία,
η «γαλανόλευκη» ομάδα θα
μεταβεί στο Κόσοβο όπου την Κυριακή (5/6)

θα αντιμετωπίσει την ομάδα του βαλκανικού κρατιδίου, που νωρίτερα σήμερα είχε
περάσει νικηφόρα (2-0) από την Κύπρο.

Στην 7η θέση η Κορακάκη στο
Παγκόσμιο του Μπακού
Στην 7η θέση στον τελικό 10
μέτρων με αεροβόλο πιστόλι,
του Παγκοσμίου του Μπακού
τερμάτισε η Άννα Κορακάκη.
Ακόμη μία αξιόλογη παρουσία,
πρόσθεσε στην καριέρα της, η
Αννα Κορακάκη. Η Ελληνίδα
Ολυθμπιονίκης της σκοποβολής, κατετάγη στην έβδομη
θέση στον τελικό 10 μέτρων με
αεροβόλο πιστόλι, του παγκοσμίου κυπέλλου, που φιλοξενείται στο Μπακού
Λίγες ημέρες αφού αποκάλυψε το μαρτύριο που έζησε επί σειρά ετών, διάστημα
στο οποίο παρακολουθείτο μονίμως από
έναν εμμονικό «θαυμαστή» της, η Κορακάκη, αγωνίσθηκε σ΄ αυτήν την αναμέτρηση

κορυφαίου επιπέδου και
κατάφερε να διακριθεί.
Η Κορακάκη προκρίθηκε πρώτη στον τελικό και
ολοκλήρωσε τον αγώνα,
καταλαμβάνοντυας
την
έβδομη θέση, με 145,7
βαθμούς.
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, θα συνεχίσει την παρουσία της στο Μπακού,
καθώς αύριο (30/05), θα
αγωνισθούν με τον αδελφό της, Διονύση,
στο μεικτό των 10 μέτρων.
Το χρυσό μετάλλιο, κατέκτησε η Πολωνή,
Κλαούντια Μπρες, το αργυρό η Γαλλίδα,
Καμίλ Γεντρεζέφσκι και το χάλκινο, η Αντοανέτα Κοσταντίνοβα από την Βουλγαρία.

Η απονομή του 14ου στη Ρεάλ και ο
γύρος του θριάμβου από τον Μαρσέλο
Στον έβδομο ουρανό η Ρεάλ Μαδρίτης, με
τον Μαρσέλο να σηκώνει την κούπα του
Champions League και στη συνέχεια να κάνει τον γύρο του θριάμβου μαζί με τα παιδιά
του.
Μεγάλες στιγμές για τη Ρεάλ Μαδρίτης
που πανηγυρίζει την κατάκτηση του 14ου
Champions League της τεράστιας ιστορίας
της.
Ο Μαρσέλο ήταν αυτός που σήκωσε την
κούπα με τα… μεγάλα αυτιά στον ουρανό
του Παρισίου, κλείνοντας με τον καλύτερο
τρόπο την καριέρα του στη «Βασίλισσα»
αφού όπως όλα δείχνουν θα αποχωρήσει
αυτό το καλοκαίρι.
Ο Βραζιλιάνος μπακ πανηγύρισε με την
ψυχή του την κατάκτηση της κούπας, κάνοντας τον γύρο του θριάμβου στο γήπεδο
συνοδευόμενος από τα παιδιά του.
Φιάσκο και οπαδοί χωρίς εισιτήριο εκτός
γηπέδου!
Η σέντρα του μεγαλύτερου ραντεβού στον
ποδοσφαιρικό πλανήτη άργησε... 36 λεπτά
και αιτία δεν ήταν η γιορτή, αλλά τα όσα
θλιβερά συνέβησαν έξω από το Stade de
France. Xιλιάδες οπαδοί έμειναν εκτός γηπέδου λίγα λεπτά πριν την έναρξη, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι... τραγικά. Τεράστιες
ουρές, δακρυγόνα και σπρέι πιπεριού από
την αστυνομία, αλλά και δεκάδες οπαδοί
χωρίς το μαγικό χαρτάκι μέσα στο γήπεδο.
Αντίθετα, αρκετοί με το εισιτήριο στα χέρια
περίμεναν μάταια να μπουν στο γήπεδο.
Για... καθυστερημένη άφιξη των οπαδών
έκανε λόγω η UEFA, αλλά η κάκιστη οργάνωση αποτυπώθηκε στις εικόνες... φιάσκου!
Η Λίβερπουλ είχε τα πάντα εκτός από
το… γκολ!
Το πρώτο τέταρτο του ματς κύλησε με τη Λίβερπουλ να πιέζει ψηλά, να προσπαθεί να
αναγκάσει τη Ρεάλ στο εύκολο λάθος, αλλά
τους Μαδριλένους να βρίσκουν λύσεις ανασταλτικά. Ισορροπημένο παιχνίδι σε αυτά
τα λεπτά, χωρίς τη μεγάλη φάση. Από το
16ο λεπτό κι έπειτα, το Stade de France…
κατηφόρισε, με τους Reds να κυκλοφορούν
ιδανικά, αλλά και να απειλούν. Ετσι, σε αυτό
το λεπτό, ο Κουρτουά έβγαλε εντυπωσιακά
το τακουνάκι του Σαλάχ, ενώ στο 17’ το σουτ
του Αιγύπτιου δεν ανησύχησε τον Βέλγο.
Η πίεση αυξανόταν, η Λίβερπουλ είχε το μομέντουμ και στο 20΄έχασε τεράστια ευκαιρία
να σκοράρει. Ο Μανέ βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά ο Κουρτουά με τρομερή επέμβαση και με τη μεγάλη βοήθεια του δοκαριού
κράτησε το μηδέν. Μάλιστα, ο Σενεγαλέζος
έγινε ο πρώτος παίκτης με δοκάρια σε δυο
διαδοχικούς τελικούς Champions League.
To… εφιαλτικό πεντάλεπτο ολοκληρώθηκε

χωρίς γκολ για τη Λίβερπουλ, με τη Ρεάλ να
ισορροπεί το ματς, να παίρνει μέτρα, αλλά
να μη μπορεί να φανεί απειλητική.
Ο Καρβαχάλ έκανε ματσάρα ανασταλτικά,
ο Κουρτουά με 55 επεμβάσεις στη σεζόν
αποτύπωνε στο χορτάρι τον ηγετικό του
ρόλο, όμως οι Μαδριλενοι δεν κατάφερναν
να βρουν λύσεις από τον Βινίσιους και τον
Μπενζεμά.
Ο Μπενζεμά από το… πουθενά σκόρπισε αμφιβολίες!
Μετά το 35΄η Λίβερπουλ επιχείρησε να ξαναβάλει τη «Βασίλισσα» στην περιοχή της,
ωστόσο το πολυπόθητο γκολ δεν ερχόταν.
Η Ρεάλ με… μια τελική έμενε ολοζώντανη
στο «κόλπο» και από το πουθενά έβαλε…
φωτιά στο ματς. Στο 43ο λεπτό ο Μπενζεμά
με διπλή προσπάθεια βρήκε δίχτυα, αλλά
η ομάδα του δεν πήγε ποτέ στη σέντρα. Για
μερικά λεπτά το Stade de France ήταν σε
αναμμένα κάρβουνα, ωστόσο το VAR έδωσε τη λύση, μιας και το γύρισμα του
Φαμπίνιο δεν θεωρήθηκε ηθελημένο.
Ο Βινίσιους έκανε τη διαφορά κι εκτόξευσε τη Ρεάλ!
Οσο η Ρεάλ δε δεχόταν γκολ παρέμενε
επικίνδυνη. Ο Κλοπ το ήξερε καλά, αλλά
οι Reds δεν μπορούσαν ούτε στην επανάληψη να βρουν λύσεις στην επίθεση.
Αντίθετα, η Ρεάλ φρόντισε να… σοκάρει
τη Λίβερπουλ στο 59ο λεπτό. Ο Βαλβέρδε
έκανε υπέροχη σέντρα, ο Αρνολντ δεν κατάλαβε ποτέ πως ο Βινίσιους ήταν μόνος
και ο Βραζιλιάνος με πλασέ πέτυχε το 1-0,
σημειώνοντας το 22ο γκολ στη σεζόν και 4ο
στο φετινό Champions League. Αλλωστε, ο
Βινίσιους έγινε ο νεότερος ηλικιακά σκόρερ
σε τελικό Champions League μετά τον Μέσι
πίσω στο 2009!
Λίβερπουλ: Άλισον, Αλεξάντερ Άρνολντ,
Φαν Ντάικ, Κονατέ, Ρόμπερτσον, Χέντερσον (77' Kεϊτά), Φαμπίνιο, Τιάγκο (77' Φιρμίνο), Σαλάχ, Λουίς Ντίας (65' Ζότα)
Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Καρβαχάλ,
Αλάμπα, Μιλιτάο, Μεντί, Κασεμίρο, Μόντριτς (90' Θεμπάγιος), Κρόος, Βαλβέρδε
(85' Καμαβινγκά), Βινίσιους (90' Ροντρίγκο),
Μπενζεμά

«Χρυσά» τα αδέλφια Κορακάκη
στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Σημαντική διάκριση για τα αδέλφια Κορακάκη, την Άννα και τον Διονύση, που κατάκτησαν την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο
στο μικτό ομαδικό του αεροβόλου πιστολιού
10μ., στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού.
Η Ολυμπιονίκης του Ρίο ντε Τζανέιρο το
2016 και ο αδελφός της προκρίθηκαν οριακά στον τελικό του αγωνίσματος, συγκεντρώνοντας 580 βαθμούς στον προκριματικό, έναν παραπάνω από το ουκρανικό
δίδυμο των Πάβλο Κοροστίλοφ και Γιούλια

Κοροστίλοβα.
Στον τελικό βρήκαν απέναντί τους δύο άλλους αθλητές από την Ουκρανία, την πολύπειρη Ολένα Κόστεβιτς (Ολυμπιονίκης το
2004 στην Αθήνα) και τον Όλεχ Όμελτσουκ,
οι οποίοι είχαν την καλύτερη επίδοση του
προκριματικού (584).
Ο αγώνας για το χρυσό μετάλλιο εξελίχθηκε
σε μονόλογο για τα αδέλφια Κορακάκη, που
επιβλήθηκαν με 16-6 και κατάκτησαν την
πρώτη θέση.
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Ασημένιο μετάλλιο από τον
Μίμη Θεοδωρίδη στο παγκόσμιο
κύπελλο παρκούρ της Γαλλίας
Πολύ μεγάλη επιτυχία για τον
Έλληνα αθλητή.
Άλλη μία σπουδαία διεθνή διάκριση χάρισε στην ελληνική γυμναστική και στο ραγδαία αναπτυσσόμενο άθλημα του παρκούρ ο Μίμης
Θεοδωρίδης, ο οποίος κατέκτησε
το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα freestyle, στο παγκόσμιο κύπελλο παρκούρ του Μονπελιέ.
Ο 21χρονος πρωταθλητής συγκέντρωσε 22,0 βαθμούς στον
τελικό του αγωνίσματος, επίδοση
που του έδωσε τη 2η θέση πίσω από τον
Σουηδό Έλις Τόρχαλ (23,5 β.), ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο Ιταλός Φάουστο Βικάρι
(22,0 β.), τον οποίο ο Έλληνας εκπρόσωπος υποσκέλισε στην ισοβαθμία.
Για τον Θεοδωρίδη η διοργάνωση της γαλλικής πόλης αποτέλεσε την επίσημη πρεμιέρα του για το 2022, αλλά και την πρώτη εμφάνιση έπειτα από το επιτυχημένο

ντεμπούτο του στον θεσμό, τον περασμένο
Σεπτέμβριο στο παγκόσμιο κύπελλο της
Σόφιας, όπου είχε κατακτήσει το χάλκινο
μετάλλιο στο freestyle.
Ο Πρόεδρος Αθανάσιος Σταθόπουλος και
το Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. εκφράζουν τα θερμά τους
συγχαρητήρια στον Μίμη Θεοδωρίδη για
την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου
στο παγκόσμιο κύπελλο του Μονπελιέ.

Το πρόγραμμα των τελικών του NBA
Ουόριορς και Σέλτικς θα κοντραριστούν για τον τίτλο του πρωταθλητή
του NBA, με το πρόγραμμα των μεταξύ
τους παιχνιδιών να γίνεται γνωστό.
Μια σειρά τελικών, που αναμένεται να
καθηλώσει τους πάντες στον πλανήτη.
Η δυναστεία των Ουόριορς θα κοντραριστεί με τους μυθικούς Σέλτικς των 17
πρωταθλημάτων.
Ναι. Η ώρα των μεγάλων τελικών του
NBA έφτασε, με τους Ουόριορς να κοντράρονται με τους Σέλτικς για το τρόπαιο του πρωταθλητή.
Η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων ορίστηκε για τα ξημερώματα της Παρασκευής
3 Ιουνίου στις 4:00, με το Γκόλντεν Στέιτ να
έχει το πλεονέκτημα έδρας.
Ωστόσο, πέρα από την πράξη νο1, έχει γίνει
γνωστό το πλήρες πρόγραμμα των παιχνιδιών που θα δώσουν οι δύο ομάδες.
Το πρόγραμμα των τελικών των playoffs
του NBA:
Game 1: Oυόριορς – Σέλτικς 3/6 04.00 Game
2: Ουόριορς – Σέλτικς 6/6 03.00 Game 3:
Σέλτικς – Ουόριορς 9/06 04:00 Game 4:
Σέλτικς – Ουόριορς 11/06 04:00 Game 5:
Ουόριορς – Σέλτικς 14/06 04:00 Game 6:
Σέλτικς – Ουόριορς 17/06 04:00 Game 7:
Ουόριορς – Σέλτικς 20/06 03:00
Η απονομή του τροπαίου στους
Γουόριορς
Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν με
120-110 των Μάβερικς, έκαναν το 4-2 στη
σειρά και κατέκτησαν το τρόπαιο στη Δυτική
Περιφέρεια
Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν
με 120-110 των Ντάλας Μάβερικς, έκαναν
το 4-2 στους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας και προκρίθηκαν στους τελικούς του
NBA έκτη φορά τα τελευταία οκτώ χρόνια,
εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν το νικητή του
ζευγαριού Μπόστον Σέλτικς – Μαϊάμι Χιτ.
Αμέσως μετά τη λήξη του Game 5 κόντρα
στους Μάβερικς ακολούθησε η απονομή του τροπαίου στους πρωταθλητές της

Δυτικής Περιφέρειας, αλλά και στον MVP,
Στεφ Κάρι.
Ακολούθησαν έξαλλοι πανηγυρισμοί, ενώ ο
Κλέι Τόμπσον δεν μπορούσε να κρύψει τη
χαρά του αλλά και τη συγκίνησή του, αφού
επιστρέφει και αυτός σε τελικούς πλέι-οφ
ύστερα από δύο επίπονες σεζόν με σοβαρούς τραυματισμούς.
Μαϊάμι Χιτ – Μπόστον Σέλτικς 96-100: Με
break η πρόκριση στους τελικούς του
NBA
Μετά από ένα συγκλονιστικό Game 7, οι
Μπόστον Σέλτικς πήραν τη νίκη με 100-96
στην έδρα των Μαϊάμι Χιτ, έκαναν το break
και πανηγύρισαν την πρόκριση στους τελικούς του NBA, όπου και θα αντιμετωπίσουν
τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.
Κορυφαίος του αγώνα για τους νικητές και
MVP της σειράς αναδείχθηκε ο Τζέισον
Τέιτουμ με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και
6 ασίστ, με τον Μπράουν να προσθέτει 24
με 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ και τον Σμαρτ
24 πόντους με 9 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
Ο Τζίμι Μπάτλερ “πάλεψε” με 35 πόντους
και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Αντεμπάγιο είχε 25
πόντους και 11 ριμπάουντ, και ο Λάουρι 15
πόντους με 7 ριμπάουντ.
Το παιχνίδι κρίθηκε μάλιστα στις τελευταίες
επιθέσεις, με τον Μπάτλερ να αστοχεί σε τρίποντο για το προβάδισμα και τον Σμαρτ να
“καθαρίζει” το ματς με βολές αμέσως μετά.
Οι Σέλτικς θα διεκδικήσουν έτσι το πρωτάθλημα με μειονέκτημα έδρας κόντρα στους
“Πολεμιστές” του Κάρι και του Τόμπσον.

Πέντε μετάλλια η Ελλάδα
στην Ρουμανία
Με μία νέα μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε
το διεθνές τουρνουά Πάλης με την ονομασία
Nikolae Grehov για την ελληνική αποστολή.
Η Ελλάδα κατέκτησε συνολικά πέντε μετάλλια αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της
πάλης είναι λαμπρό και το πλέον σημαντικό
είναι ότι οι επιτυχίες ήρθαν λίγο πριν το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U17.
Η χώρα μας κατέκτησε τρία χρυσά μετάλλια
με τους Αρίωνα Κολιτσόπουλο (65κ.), Νίκο
Γιακουνίδη (92κ.), Δημήτρη Θάνο (110κ.).
Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Γιώργος

Αθανασίου (71κ.), ενώ το χάλκινο μετάλλιο
φόρεσε στο στήθος ο Βασίλης Παπαγεωργίου (51κ.).
Οι επιτυχίες των αθλητών μας έδωσε στην
Ελλάδα την δεύτερη θέση στη γενική βαθμολογία στη διοργάνωση.
Οι Ελληνες πρωταθλητές θα συνεχίσουν
την προετοιμασία τους στην Τιμισοάρα μαζί
με άλλες πεντε χώρες ( Μολδαβία, Κροατία,
Τσεχία, Ουκρανία, Εσθονία) μέχρι το Ευρωπαϊκό (12-15/06/2022).

Μεγάλη επίδοση της Τζένγκο
στον ακοντισμό
Η Ελίνα Τζένγκο πέτυχε σήμερα
βολή παγκοσμίου επιπέδου, σε
μια από τις κορυφαίες διοργανώσεις της Ευρώπης. Η αθλήτρια
του Γιώργου Μποτσκαριώβ, στη
διάρκεια του μίτινγκ της Οστράβα,
έστειλε το ακόντιο στα 65,40 μ. για
να πετύχει μια σειρά από σπουδαία
επιτεύγματα.
Αρχικά βελτίωσε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Γυναικών Κ23, επίσης
βελτίωσε την δεύτερη καλύτερη
επίδοση όλων των εποχών στη χώρα - που
ανήκε στην ίδια - κι έκλεισε θέση για τα δύο
κορυφαία γεγονότα του πλανήτη.
Το 65,40 μ. είναι όριο τόσο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Όρεγκον όσο και
για το Ευρωπαϊκό του Μονάχου και δείγμα
του αγωνιστικού επιπέδου της αθλήτριας, η
οποία πλέον έχει κάθε λόγο να σκέφτεται τη
διάκριση στις κορυφαίες διοργανώσεις του
πλανήτη.
Η Τζένγκο είχε 63,90 μ. από την 1η Αυγούστου του 2020, ενώ το 65,40 μ. είναι η δεύτερη επίδοση φέτος τόσο στον κόσμο όσο

και στην Ευρώπη.
Η 20χρονη, η οποία αναδείχθηκε νικήτρια στον αγώνα είχε διαδοχικά βολές στα
58,07 μ., 65,40 μ., 60,76 μ., 59,50 μ., ήταν
άκυρη στην πέμπτη και άφησε τη δεύτερη
προσπάθεια.
Ένας από τους στόχους που θέτει πλέον η
νεαρή είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ της Μιρέλας Μανιάνι στα 67,51 μέτρα.
Η αθλήτρια έκανε σήμερα τον έκτο της αγώνα στη σεζόν και τον τρίτο με βολή πάνω
από τα 60 μ., ενώ έφτασε αισίως στον δέκατο αγώνα της καριέρας της με βολή πάνω
από τα 61 μέτρα.

Καράτε: Πέμπτη στο Ευρωπαϊκό η
Ελλάδα με 5 μετάλλια στο Γκαζιαντέπ
Με ακόμα ένα μετάλλιο, το πέμπτο συνολικά, ολοκληρώθηκε η ελληνική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του
Γκαζιαντέπ.
Η Εθνική Ανδρών Κούμιτε κατάκτησε την
τρίτη θέση επικρατώντας εύκολα 3-0 της
Πορτογαλίας στον «μικρό» τελικό και ολοκλήρωσε μια ονειρεμένη πορεία για την Ελλάδα, που κατετάγη πέμπτη στην Ευρώπη
σε συνολικό αριθμό μεταλλίων, πίσω από
τη διοργανώτρια Τουρκία (9), τη Γαλλία (8),
την Ιταλία (7) και την Ισπανία (5, αλλά με
ένα χρυσό).
Στη διοργάνωση μετείχαν 450 αθλητές από
45 χώρες της Ευρώπης. Πέντε μετάλλια είχε
κατακτήσει η Ελλάδα και στην αμέσως προηγούμενη διοργάνωση, το 2021 στο Πόρετς.
Η συνολική συγκομιδή σημαίνει ότι τους τελευταίους 12 μήνες η Ελλάδα πανηγύρισε
δέκα μετάλλια, περισσότερα απ΄όσα είχε
αθροιστικά στο διάστημα 2012-2020 (9).
Η αποστολή επιστρέφει στην Αθήνα αύριο
Δευτέρα (30/5) στις 20:30, με πτήση μέσω
Κωνσταντινούπολης.
Τα ελληνικά μετάλλια στο Γκαζιαντέπ:
Ασημένιο μετάλλιο – ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΞΕΝΟΣ
(-67kg)

Χάλκινο μετάλλιο – ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΕΝΟΣ
(-60kg)
Χάλκινο μετάλλιο – ΒΙΚΥ ΠΑΝΕΤΣΙΔΟΥ
(-68kg)
Χάλκινο μετάλλιο – ΚΕΛΛΥ ΚΥΔΩΝΑΚΗ
(+68kg)
Χάλκινο μετάλλιο – Ομαδικό Κούμιτε Ανδρών (Δ. και Σ. Ξένος, Μαστρογιάννης,
Τζάνος, Γιαννακός, Στόλης)
Δημήτρης Τριανταφύλλης (Προπονητής):
«Είναι πλέον γεγονός, ότι η Ελλάδα έχει
επανέλθει μετά από 11 χρόνια στην ελίτ της
Ευρώπης. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος,
διότι πρώτος πίστεψα σε αυτήν την ομάδα,
πριν από έναν χρόνο και ήμουν σίγουρος
ότι το ταλέντο και η ψυχή των αθλητών αυτών θα τους οδηγήσει ξανά στις ένδοξες
εποχές της Ελληνικής ‘dream team’ , όπου
αγωνιζόμουν κι εγώ τότε ως αθλητής. Ένας
χρόνος ήταν αρκετός για να πιστέψουν
αυτά τα παιδιά ότι αξίζουν να είναι στους
καλύτερους της Ευρώπης και γιατί όχι και
του κόσμου. Νιώθω υπερήφανος και δικαιωμένος. Τους ευχαριστώ όλους έναν έναν
ξεχωριστά μέσα από την καρδιά μου για αυτές τις μοναδικές στιγμές που που χάρισαν.
Το μέλλον τους ανήκει».
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«ΔΕΔΩΚΑΣ ΑΥΤΩ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΠΑΣΗΣ ΣΑΡΚΟΣ, ΙΝΑ ΠΑΝ Ο
ΔΕΔΩΚΑΣ ΑΥΤΩ, ΔΟΣΗ ΑΥΤΟΙΣ ΖΩΗΝ ΑΙΩΝΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ
ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
(Κατά Ιωάννην, κεφ. 17:1-13)

ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Τι, τάχα, σημαίνει η φράση, «δέδωκας αυτώ
εξουσίαν πάσης σαρκός;» Στη φράση αυτή
είναι σαν να φαίνεται, ότι ο Χριστός δεν είχε
προηγουμένως εξουσία πάνω στον κόσμο
και ειδικώτερα πάνω στους ανθρώπους και
φαίνεται σαν σε κάποια χρονική στιγμή έλαβε εξουσία από τον Θεό Πατέρα. Αλλά εμείς
ξέρομε σύμφωνα με όσα ἔχουν γραφεί στην
Αγία Γραφή, ότι ο Χριστός είναι Θεός, παντοδύναμος, πάνσοφος, πανταχού παρών και
Κύριος πάντων, ότι έχει όλες τις θείες τελειότητες στον απόλυτο βαθμό, όπως ο Θεός
Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα. Ο ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης μας πληροφορεί, ότι ο Υιός
και Λόγος του Θεού, ο Χριστός, είναι παντοδύναμος δημιουργός του σύμπαντος μέχρι
και των παραμικροτέρων λεπτομεριών. «Πάντα, λέγει, δι’αυτού εγένετο και χωρίς αυτού
εγένετο ουδέ εν ο γέγονε» (Ιωάν. 1:2). Ο
δε απ. Παύλος, αποδίδει στον Χριστό την
θεόπνευστη διαβεβαίωση του ψαλμωδού,

«συ Κύριε, κατ’αρχάς την γην εθεμελίωσας και ἔργα των χειρών σου εισίν οι ουρανοί» (Εβρ. 1:10, Ψαλμ. ΡΑ΄26).
Σ’ αυτά τα θεόπνευστα λόγια, διακηρύσσεται
η θεότης του Χριστού, η απόλυτη εξουσία
στην γη και τους απροσμετρήτους γαλαξίας,
φωτεινούς και σκοτεινούς, του ουρανού. Πώς
λοιπόν τώρα ο απειροτέλειος Θεός απευθυνόμενος προς τον Θεόν-Πατέρα, λέγει έδωκας εις εμέ τον Υιόν σου εξουσίαν επί όλης
της ανθρωπότητος και το δικαίωμα να χαρίζω ζωήν αιώνιον σε όλους όσοι θα πιστέψουν σε μένα;
Πρέπει να αποσαφηνισθεί το αληθινό νόημα του χωρίου αυτού, διότι πολλοί αιρετικοί
παραμερίζοντες τόσα και τόσα χωρία της
Καινής Διαθήκης, στα οποία ολοκάθαρα γίνεται λόγος για τη θεότητα του Χριστού, παρερμηνεύουν τα ανωτέρω λόγια του Κυρίου
και λένε, ότι τάχα ο Χριστός δεν είναι Θεός

τέλειος όπως ο Πατέρας και το Άγιο
Πνεύμα, αφού ο Πατέρας του έδωσε δήθεν σε κάποια χρονική στιγμή εξουσία
πάνω σε όλη την ανθρωπότητα. Και σε
άλλη περίσταση ο Χριστός έκανε λόγο
για την εξουσία που του δόθηκε από τον
Πατέρα μετά την ανάστασή του. Σε μια
από τις εμφανίσεις του στους μαθητές
«προσελθών ο Ιησούς ελάλησε αυτοίς λέγων, «δόθη μοι πάσα εξουσία
εν τω ουρανώ και επί της γης» (Ματθ.
28:18). Και σε άλλες περιπτώσεις είχε μιλήσει προς τους μαθητές και τα πλήθη με
ανάλογο τρόπο. Τι, λοιπόν σημαίνουν τα
λόγια αυτά του Κυρίου;
Ποτέ δεν πρέπει να λησμονούμε, και δεν
λησμονούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ότι ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και
τέλειος άνθρωπος. Στο πρόσωπό Του
έχουν συνδυασθεί με ένα τρόπο τέλεια
αρμονικά οι δύο φύσεις, η θεία και η
ανθρώπινη γι αυτό και άλλοτε μεν ομιλεί και ενεργεί σαν παντοδύναμος και
υπερτέλειος Θεός, άλλοτε δε σαν τέλειος άνθρωπος. Συγχωρεί παραδείγματι
αμαρτίες. Αλλά αυτό το δικαίωμα ήταν αποκλειστικό δικαίωμα μόνον του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος ο Θεός παρουσιάζεται
λέγων, «εγώ ειμί ο εξαλείφων τας ανομίας
σου ένεκεν εμού και τας αμαρτίας σου» (Ησ.
43:25).
Και μπορούμε να πούμε ότι είχαν δίκαιο οι
Φαρισαίοι όταν άκουσαν τον Χριστό να λέγει
προς τον παράλυτο «αφέωνταί σοι αι αμαρτίαι», ότι ουδείς δύναται αφιέναι αμαρτίας ει
μη εις ο Θεός.» Εξ άλλου, οι ίδιοι οι Φαρισαίοι είχαν ακούσει τον Χριστό να ονομάζει
τον Θεό –Πατέρα- ως ιδικό του Πατέρα κάτω
εντελώς από ιδιαίτερη σημασία «ίσον εαυτόν
ποιών τω Θεώ» (Ιωάν 5:18). Ομιλών δε κατά
τον Μυστικόν Δείπνο προς τους μαθητές
του διεκήρυξε, ότι «εγώ και ο Πατήρ μου εν
εσμέν». Όταν δε έκανε τα καταπληκτικά εκείνα θαύματα, αντλούσε από τον εαυτόν του,
από την θεία του φύση, το δικαίωμα και την
εξουσία να τα πραγματοποιεί.
Άλλοτε πάλι ομιλούσε και ενεργούσε σαν
τέλειος άνθρωπος. Γι’αυτό και πεινούσε και
διψούσε και εκουράζετο και υπέφερε τα πάνδεινα κατά το διάστημα της δίκης του ενώπιον του συνεδρίου και ενώπιον του Πιλάτου
στο Πραιτώριο, σαν άνθρωπος, και ακόμη
πιο πολύ επάνω στο Σταυρό. Και πολύ σωστά λέγει ο ιερός Δαμασκηνός, «η θεότης
απαθής διέμεινε». Το μαρτύριο το ψυχικό και
το σωματικό το υπέμεινε ο Κύριος, ως τέλειος
άνθρωπος εις αντικατάσταση του ανθρωπίνου γένους. Και στην περίπτωση αυτή που
αναφέραμε προηγουμένως, ο Χριστός ομιλεί
σαν τέλειος άνθρωπος κατά πάντα ευαρεστήσας στον Θεό-Πατέρα, υπακούσας απόλυτα στο θείο θέλημα και εκπληρώσας στον
τέλειο βαθμό την αποστολή Του. Σαν μέγας
Αρχιερεύς, πρόσφερε τον εαυτό του θυσία
για την εξάλειψη των ανθρωπίνων αμαρτημάτων. Έτσι λοιπόν ευαρεστήσας κατά
πάντα τον ουράνιον Πατέρα, έγινε άξιος να
λάβει από Αυτόν και ως άνθρωπος, πλήρη
και τέλεια εξουσία στον ουρανό και στην γη.
Όταν λοιπόν λέγει, «εδόθη μοι πάσα εξουσία
εν τω ουρανώ και εν τη γη», εννοεί ότι εδόθη
σ’αυτόν σαν σε άνθρωπο, τέλειον άνθρωπον, η εξουσία στον ουρανό και στη γη. Την
ίδια εξήγηση δίνει και ο μέγας Βασίλειος κι
ένας νεώτερος ερμηνευτής, ο Ζυγαβηνός.
Σε ένα χωρίον από την προς Εβραίους επιστολή του θεοπνεύστου αποστόλου Παύλου,
λέγει, «Ο Θεός κατά τας τελευταίας αυτάς
ημέρας, ελάλησε προς ημάς διά μέσου
του μονογενούς αυτού Υιού, τον οποίον

κατέστησεν ο Πατήρ κληρονόμον, κύριον
και βασιλέα όλης της κτίσεως, των ουρανίων και επιγείων κτισμάτων και διά του
οποίου εδημιούργησε όλα όσα έχουν γίνει
εν χρόνω. Αυτός είναι προαιωνίως ολόλαμπρη ακτινοβολία της απείρου δόξης του
Πατρός, ακριβέστατον και απαράλλακτον
και ενυπόστατον αποτύπωμα του Πατρός,
έχων την αυτήν φύσιν και ουσίαν με Εκείνον και όλας τας απείρους τελειότητας
της θεότητος. Αυτός σαν να άδειασε προς
καιρόν την δόξαν και το μεγαλείον της
θεότητός του και έλαβε μορφήν δούλου,
γενόμενος όμοιος προς τους ανθρώπους.
Και κατά το εξωτερικόν φαινόμενον ευρέθηκε σαν άνθρωπος, ενώ στην πραγματικότητα δεν ήταν μόνον άνθρωπος όπως
εφαίνετο, αλλά ήταν συγχρόνως και Θεός.
Εταπείνωσε δε τον εαυτόν του με το να γίνει υπήκοος μέχρι θανάτου και μάλιστα
θανάτου σταυρικού, που είναι ο πλέον
οδυνηρός και εξευτελιστικός θάνατος. Διά
την ταπείνωσίν του δε αυτήν και την υπακοήν, ο Θεός τον υπερύψωσε και ως άνθρωπον και του εχάρισε το όνομα Κύριος
Ιησούς Χριστός».
Εν συνεχεία γράφει επί λέξει ο απ. Παύλος,
«δι ο και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και
εχαρίσατο όνομα το υπέρ παν όνομα,
ίνα εν τω ονόματι Ιησού παν γόνυ κάμψη
επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα εξομολογήσηται, ότι
Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού
Πατρός» (Φιλιπ. Β΄6:11).
Αυτός ο Θεάνθρωπος Λυτρωτής θα φανεί
σ’όλο το μεγαλείο της θεανδρικής του υπόστασης κατά την μεγάλη και επίσημον εκείνην ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Αυτός
θα κρίνει και θα αποδώσει στον καθένα μας
κατά τα έργα αυτού. Αυτό είναι το ακριβές
νόημα των λόγων του Κυρίου «έδωκας αυτώ
εξουσίαν επί πάσης σαρκός».
Και τώρα θα θέλαμε να ερωτήσουμε μερικούς ανθρώπους, οι οποίοι δεν πιστεύουν
ότι ο Χριστός είναι και τέλειος Θεός. Εάν ο
Χριστός δεν είναι τέλειος Θεός, γιατί έκανε
τον εαυτό του ίσον με τον Θεόν; Γι’αυτήν την
αιτία δεν τον εσταύρωσαν; Δηλαδή, καλά
έκαναν οι Εβραίοι που τον παρέδωσαν στην
Ρωμαϊκή αρχή και τον εσταύρωσαν; Ο Χριστός όμως από τον σταυρό είπε, ότι «δεν
γνωρίζουν τι κάνουν» Διότι οι Γραμματείς και
οι Φαρισσαίοι τότε, εδιάβαζαν μεν τις γραφές,
αλλά δεν ήξεραν να τις ερμηνεύσουν σωστά,
όπως και μερικοί άνθρωποι, αιρετικοί, σήμερα παρερμηνεύουν τις γραφές.
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Ποιμαντική επίσκεψη Αρχιεπισκόπου Καναδά στη Βρετανική Κολομβία
επισκέφθηκε τον π. Δημήτριο
Παρτσάφα και την πρεσβυτέρα
Ειρήνη. Ακολούθησε γεύμα των
ιερέων, όπου συζητήθηκαν διάφορα ποιμαντικά θέματα.

Για πρώτη φορά από την
αρχή της πανδημίας του κορωνοϊού, οι πιστοί της Βρετανικής Κολομβίας καλωσόρισαν τον Σεβασμιώτατο
Αρχιεπίσκοπο Καναδά κ.
Σωτήριο που πραγματοποίησε δεκαήμερη ποιμαντική
επίσκεψη από 13 έως και 23
Μαΐου 2022.
Παρασκευή, 13 Μαΐου: Ο
Σεβασμιώτατος έφτασε στην
Βικτώρια και συνδείπνησε με
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Victoria και Vancouver.
Σάββατο, 14 Μαΐου: Την Θεία Λειτουργία
και την σε Πρεσβύτερο χειροτονία του Διακόνου Δημητρίου Vickery στον Ι.Ν. Υπαπαντής στη Βικτώρια, τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος
κ. Σωτήριος βοηθούμενος από τον π. Γ. Τόλια και π. Τ. Πράττα. Άξιος!
Κυριακή, 15 Μαΐου: O Αρχιεπίσκοπος κ.
Σωτήριος χοροστάτησε στον Όρθρο και
λειτούργησε στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Βανκούβερ, Βοηθούμενος από τον π. Ν. Σιδερά,
ιερατ. προϊστάμενο, και π. Γ. Despotov. Ανεπέμφθη ειδική προσευχή για τα κεκοιμημένα μέλη της AHEPA, όπως καθιέρωσε η Ι.
Αρχιεπισκοπή την τρίτη Κυριακή του Μαΐου.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας ο
Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος, ο
π. Τ. Πράττας και π. Ν. Σιδεράς
συνέφαγαν με την οικογένεια
της Εντιμ. Γενικής Προξένου
της Ελλάδος στο Vancouver,
κας Ελένης Γεωργοπούλου, στο
σπίτι της.
Μετά το πέρας της λειτουργίας, η Κοινότητα
προσέφερε γεύμα σε όλους.
Το βράδυ, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος
είχε δείπνο και συνάντηση με μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των τριών κοινοτήτων
του Βανκούβερ και περιχώρων.
Δευτέρα, 16 Μαΐου: Έγινε σύναξη των τριών Φιλοπτώχων Τμημάτων Βανκούβερ και
περιχώρων (Αγ. Γεωργίου, Αγ. Νικολάου και
Δημητρίου, Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης)
στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου και Δημητρίου στο
Ανατολικό Βανκούβερ, με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Σωτήριο.
Τρίτη, 17 Μαΐου: Ο Αρχιεπίσκοπος κ.
Σωτήριος με τους ιερείς της περιοχής

«Ο Άνθρωπος του Θεού» σε
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδά
Συνεχίζει το ταξίδι της στην
μεγάλη οθόνη η πολυβραβευμένη ταινία «Ο Άνθρωπος του
Θεού» (Μan Of God), η οποία
είναι αφιερωμένη στη ζωή και
τη δράση του Αγίου Νεκταρίου κερδίζοντας παράλληλα τις
καρδιές του κοινού σε όλο τον
κόσμο.
Μετά την εισπρακτική επιτυχία
των προβολών στις ΗΠΑ τον
περασμένο Μάρτιο και την σημαντική απήχηση που είχε στο
αμερικάνικο κοινό, η ταινία θα
προβληθεί σε Αυστραλία και
Νέα Ζηλανδία στις 2 Ιουνίου καθώς και
στον Καναδά αποκλειστικά σε είκοσι και
πλέον αίθουσες Cineplex για μία μόνο
εβδομάδα, αρχής γενομένης από τις 3
Ιουνίου.
Η ταινία της Yelena Popovic με τον Άρη Σερβετάλη στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Αγίου και με ένα καστ Ελλήνων και ξένων ηθοποιών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,
τον βραβευμένο Mickey Rourke, είναι ένα
διεθνές κινηματογραφικό φαινόμενο, καθώς
εκτός από τις καρδιές του ελληνικού κοινού,
κέρδισε επίσης τις καρδιές του κόσμου σε
πολλές χώρες του εξωτερικού όπως στη
Ρωσία και στη Σερβία.
Η ταινία έχει ήδη βραβευτεί με το βραβείο
κοινού στο 43ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας, με το βραβείο κοινού
στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου
του Λος Άντζελες, με το βραβείο καλύτερης
διεθνούς ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σιένα στην Ιταλία, καθώς και με τα βραβεία κοινού και σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του Σεντ Άντριους.

Σωτήριος προέστη της Θείας Λειτουργίας
στον Ι.Ν. Αγ. Νικολάου και Δημητρίου, βοηθούμενος από τον π. Τ. Πράττα, ιερατ.
προϊστάμενο, π. Π. Kondratyev και π. Δ.
Τρυφωνόπουλο. Ειδική δέηση ανεπέμφθη
για την Μάχη της Κρήτης στο τέλος της Θ.
Λειτουργίας. Γεύμα προσφέρθηκε για όλους.
Το βράδυ, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος
είχε δείπνο με την οικογένεια του Άρχοντος
Διονυσίου Στασινοπούλου. Είναι όντως άνθρωποι του Θεού. Πάντα φιλοξενούν τον
Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπό μας στο σπίτι
τους. Πολλές ευχαριστίες στην οικογένεια

Πέμπτη, 19 Μαΐου: Ο
Σεβασμιώτατος συναντήθηκε με
μέλη της νεολαίας από το Βανκούβερ
στον Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου. Απάντησε
στις ερωτήσεις τους με πατρική αγάπη, για περισσότερο από μια ώρα,
ενθαρρύνοντας όλους να ζουν την
πίστη τους καθημερινά.
Παρασκευή 20 και Σάββατο 21 Μαΐου: Μέγα Εσπερινό την Παρασκευή
το εσπέρας, και τη Θ. Λειτουργία το
Σάββατο το πρωΐ, τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος κ. Σωτήριος, βοηθούμενος
από τους ιερείς του Βανκούβερ και περιχώρων, στον Ι.Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και
Ελένης, Surrey και Fraser Valley B.C., στη
γιορτή των προστατών Αγίων. Συμμετείχαν
οι ιερείς, Τ. Πράττας, Γ. Despotov, Ν. Σιδεράς και Δ. Vickery.
Ο Σεβασμιώτατος παρουσίασε τον π. Γ.
Despotov ως τον νέο ιερατ. προϊστάμενο
της Κοινότητας και ανακοίνωσε, ότι ο κ.
Χρήστος Vela, φοιτητής της Θεολογικής μας
Ακαδημίας, θα χειροτονηθεί διάκονος και
πρεσβύτερος τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Κυριακή, 22 Μαΐου: Ο Αρχιεπίσκοπος κ.

Στασινοπούλου.
Δευτέρα, 23 Μαΐου: Ο Σεβασμιώτατος εκφράζοντας την ευαρέσκειά του προς όλους
όσοι έχουν βοηθήσει τις κοινότητές μας
κατά την δύσκολη περίοδο του κορωνοΐού
επέστρεψε στο Τορόντο. Ο Αρχιεπίσκοπος
είπε. «Ας πράττουμε όλοι το θέλημα του
Θεού. Ας φροντίζουμε τις εκκλησίες μας και
τα διάφορα προγράμματά της: Νεολαία, Κατασκηνώσεις, Ιερόπαιδες, Κατηχητικά, Ελληνικά σχολεία και άλλα πολλά. Ας δουλέψουμε όλοι μαζί για τη δόξα του Θεού. Καλό
καλοκαίρι σε όλους»!
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Και είμαι εγώ αυτός
που δεν επιτρέπεται να
πάω στην παραλία;;;
Τι να τους πεις…;
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Τζατζίκι με
και χωρίς
σκόρδο.

Καινούριο προϊόν!
Κρίνος Τζατζίκι σε
ατομική συσκευασία.
Πρακτικό, Εύκολο
και Νοστιμότατο!
krinos.ca
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Delight
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